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Regjimi i politikës monetare së inflacionit të shënjestruar është zbatuar 
me sukses si në vendet e zhvilluara, ashtu dhe në ato në zhvillim. Numri 
i vendeve që kanë zgjedhur këtë regjim është rritur ndjeshëm. Që 
nga fillimet e viteve ’90, kur Zelanda e Re deklaroi publikisht se do të 
zbatonte inflacionin e shënjestruar, numri i vendeve që kanë përqafuar 
këtë praktikë ka arritur në 23, 16 prej të cilave janë vende në zhvillim. 
Që nga viti �992, Banka e Shqipërisë ka zbatuar një regjim monetar 
shënjestrimit të pastër, me objektiv përfundimtar stabilitetin e çmimeve.
Pas krizës së vitit �997 që pasoi kolapsin e skemave piramidale, Banka 
e Shqipërisë kaloi nga përdorimi i instrumenteve direkte të politikës 
monetare në përdorimin e atyre indirekte, me qëllim kontrollin e 
inflacionit. Më pas, në fund të vitit 2000, Banka e Shqipërisë deklaroi 
publikisht qëllimin e saj për të mbajtur inflacionin brenda kufijve prej 2 
deri në 4 për qind. Ky qëllim u komunikua si inflacion vjetor në fund 
të vitit kalendarik, atëherë kur norma e inflacionit zakonisht ngrihet. E 
mbështetur nga disiplina financiare, nga masa e vazhdueshme strukturore 
dhe nga përparimi drejt pavarësisë së bankës qendrore, kjo politikë shtroi 
rrugën drejt stabilitetit të çmimeve.

Me kalimin e kohës, harmonizimi me regjimin e kursit luhatës të këmbimit 
është rritur dhe është bërë përparim i ndjeshëm në krijimin e një klime 
të përshtatshme që të lehtësohet funksionimi i politikës monetare. Gjatë 
viteve të fundit, është rritur besimi tek banka qendrore dhe pritshmëritë për 

PARATHËNIE*
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inflacionin kanë filluar të shkojnë ngadalë brenda kufijve të synuar nga 
Banka e Shqipërisë. Gjatë 2005, inflacioni ka variuar mesatarisht rreth 
2.4 për qind, duke regjistruar kështu norma qëndrueshmërisht të ulta për 
një periudhë të gjatë kohore. Shqetësimet lidhur me vazhdueshmërinë e 
disiplinës fiskale janë ulur. Si politika fiskale, ashtu edhe ajo monetare, 
kanë bashkëvepruar për të përmirësuar treguesit makroekonomikë. 
Tregjet financiare janë përforcuar dhe sektori financiar është bërë më 
pak i brishtë.

Banka e Shqipërisë, në punën e saj për të parapërgatitur publikun për 
zbatimin e inflacionit të shënjestruar, ka ndërmarrë hapa të ndryshëm për 
ta bërë politikën e saj të komunikimit më efektive, duke zgjeruar gamën 
e informacionit dhe duke përmirësuar metodologjitë e parashikimit të 
inflacionit. Krahas këtyre arritjeve, hapa të rëndësishëm janë ndërmarrë 
dhe për sa i përket pavarësisë së bankës qendrore, në lidhje me aktivitetin 
e saj.

Duke e konsideruar përvojën e kohëve të fundit si një adoptim të 
pjesshëm të inflacionit të shënjestruar, ne në këtë moment angazhohemi 
të vlerësojmë me kujdes shanset për të qenë të suksesshëm nën një regjim 
të plotë të inflacionit të shënjestruar në të ardhmen.

Në atë moment, për të qenë më të saktë në � dhe 2 dhjetor 2005, banka 
qendrore organizoi një Forum të Hapur, i cili shënoi fillimin e një periudhe 
afatmesme vlerësimi të përcaktimit dhe përmbushjes së parakushteve 
për një zbatim efektiv të regjimit të inflacionit të shënjestruar. Qëllimi i 
Forumit të Hapur ishte të ballafaqonte opinionet e specialistëve të Bankës 
së Shqipërisë me ato të vendimmarrësve dhe specialistëve të shquar nga 
bankat e tjera qendrore dhe nga institucionet ndërkombëtare. Mendimet 
dhe opinionet e diskutuara në Forumin e Hapur janë përfshirë në këtë 
Dorëshkrim, i cili shërben si pikënisje drejt një regjimi plotësisht të zhvilluar të 
inflacionit të shënjestruar, që mund të zbatohet në të ardhmen. Këtë vit, ne, në 
Bankën e Shqipërisë, po vazhdojmë të punojmë me inflacionin e shënjestruar, 
duke u bazuar mbi njohuritë e reja të përfituara nga Forumi i Hapur.

PËRMBlEDHJE E DoRËSHKRIMIT

Dorëshkrimi përshkruan deri në njëfarë mase elementet kryesore të 
politikës së dëshiruar dhe na jep një tablo të gjerë të parakushteve të 
nevojshme për një zbatim të plotë të regjimit të inflacionit të shënjestruar. 
Pra, ai shërben për një qëllim të dyfishtë.
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Forumi i Hapur na ndihmoi të përqendronim vëmendjen mbi tematikat 
më të ndjeshme të përvojës shqiptare. Për këtë arsye, Dorëshkrimi është 
ndarë në � kapituj, ku secili prej të tyre trajton një grup çështjesh të 
ndërlidhura të inflacionit të shënjestruar.

Kapitulli i parë paraqet një analizë të faktorëve të jashtëm, që lidhen me 
ndryshimin e regjimit të politikës, nga zhvillimi i tregjeve financiare, tek 
marrëdhëniet e Bankës së Shqipërisë me institucionet e tjera. Kapitulli 
i dytë parashtron propozimet tona për rregullimet teknike të inflacionit 
të shënjestruar, siç janë forma e inflacionit të shënjestruar, modelet e 
parashikimeve tona mbi inflacionin dhe karakteristikat e përgjithshme 
të proceseve teknike brenda Bankës së Shqipërisë. Kapitulli i tretë 
dhe i fundit trajton temën e rregullimeve të brendshme të Bankës që 
mendohet se janë të domosdoshme për fillimin e zbatimit të suksesshëm 
dhe efektiv të inflacionit të shënjestruar. Midis të tjerave, Dorëshkrimi 
trajton hapur edhe temën e një riorganizimi të brendshëm të komiteteve 
dhe të proceseve vendimmarrëse. Të gjitha këto tema u trajtuan, gjatë 
dy ditëve të Forumit, me mendje të hapur dhe me një nivel të lartë 
profesionalizmi. 

KAPITullI I

Që nga fillimet e hershme ne kemi qenë të vetëdijshëm se për një zbatim 
të suksesshëm të inflacionit të shënjestruar, nevojiten një sërë masash 
dhe një bashkëpunim i vërtetë me aktorët e tjerë të rëndësishëm. Për 
të rishikuar politikën monetare, një nga shtyllat kryesore të politikës 
makroekonomike, nevojitet një studim i kujdesshëm i pasojave për 
politikën fiskale. Për këtë arsye, një pjesë e mirë e kapitullit të parë i 
është dedikuar marrëdhënieve të Bankës së Shqipërisë me Ministrinë e 
Financave. Këto tematika mbulojnë dy hapësira: parakushtet për fillimin 
e zbatimit të inflacionit të shënjestruar dhe marrëdhëniet e Bankës së 
Shqipërisë me Ministrinë e Financave pas këtij zbatimi.

Parimi udhëheqës për grupin e parë të tematikave do të ishte pavarësia. 
Në mënyrë që të arrijmë parashikimet mbi inflacionin, inflacioni i 
shënjestruar ka nevojë për një bankë plotësisht të pavarur. Dorëshkrimi 
trajton rastin në fjalë, duke përfshirë dhe zotimin tonë për të hequr nga 
ligji “Për Bankën e Shqipërisë” detyrimin ligjor të financimit të deficitit. Në 
të njëjtën kohë, në Dorëshkrim prezantojmë synimin për të bashkëpunuar 
në të ardhmen me Ministrinë e Financave në të gjitha fushat e politikës 
ekonomike, bazuar mbi marrëveshje transparente dhe zyrtare. 
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Pjesëmarrësit e pranuan gjerësisht këndvështrimin e Bankës së Shqipërisë. 
Me nënvizimin e nevojës për një bankë qendrore realisht dhe ligjërisht 
të pavarur, ata u treguan të gatshëm të mbështetnin marrëveshjen tonë 
për ta hequr ligjërisht detyrimin e financimit të deficitit. 

“Aktori” tjetër i rëndësishëm, është pa dyshim, vetë sistemi financiar. Banka 
e Shqipërisë paraqet në Dorëshkrim një program për zhvillimin e sistemit 
financiar. Ky mbulon një gamë të gjerë çështjesh, që nga problemet 
strukturore që kanë nevojë për ndërhyrje për të rritur konkurrencën dhe 
për të përmirësuar efektivitetin dhe efektshmërinë e sistemit financiar, deri 
tek masat ligjore dhe mbikëqyrëse, që duhen ndërmarrë për të garantuar 
qëndrueshmërinë e sistemit. Ky program nuk lidhet vetëm me regjimin 
e inflacionit të shënjestruar, por synon të përmirësojë edhe mekanizmin 
e transmetimit të çdo regjimi të politikës monetare që do të zgjidhet. 
Sidoqoftë, shfrytëzohet rasti për të vlerësuar parakushtet e inflacionit të 
shënjestruar që të arrihet në një strategji të përgjithshme për zhvillimin e 
tregut financiar. Përgjigjet e marra nga komentet e bëra në Forum ishin 
kryesisht pozitive dhe në linjë me masat e propozuara nga ne. u theksua 
nevoja për tregje financiare të zhvilluara mirë, për të garantuar funksionimin 
e kanaleve kryesore të mekanizmit të transmetimit të politikës monetare.

Kapitulli i parë mbi Marrëdhëniet Institucionale trajton gjithashtu edhe 
lidhjet me aktorë të tjerë të rëndësishëm. Pika të veçanta trajtojnë 
marrëdhëniet e Bankës së Shqipërisë me Kuvendin, me publikun, me 
shtypin, me agjenci të tjera qeveritare dhe me institucione ndërkombëtare. 
Veçoritë e propozuara për marrëdhëniet e ardhshme janë marrë 
si shembull nga praktikat më të mira botërore, të përshtatura me 
përvojën shqiptare. Në përgjithësi, diskutuesit ranë dakord me faktin se 
elementet bazë të propozuara përbëjnë një fillim të mirë për të ndërtuar 
marrëdhëniet e përbashkëta, të ardhshme.

KAPITullI II

Kapitulli i dytë i Dorëshkrimit parashtron strukturën e politikës monetare 
në terma të objektivave sasiorë, të drejtimit të politikave monetare, të 
procedurave të parashikimit si dhe të çështjeve të tjera që kanë si objektiv 
parësor stabilitetin e çmimeve kundrejt treguesve të tjerë të mundshëm. 
Një kusht i domosdoshëm për këtë, është përsëri heqja e financimit të 
deficitit fiskal. Duke pasur parasysh objektivin kryesor të arritjes së një 
niveli të caktuar inflacioni me anë të inflacionit të shënjestruar, banka 
qendrore nuk duhet detyruar të bëjë shpenzime financiare të tepruara. 



��

Për më tepër, regjimi i inflacionit të shënjestruar mbështet mbajtjen e një 
regjimi të kursit luhatës të këmbimit. Një regjim luhatës ia bën më të lehtë 
Shqipërisë daljen nga gjendjet e shock-ut ekonomik, sesa një regjim i 
fiksuar i kursit të këmbimit. Përvoja na ka treguar se transparenca dhe 
besueshmëria e regjimit të politikës monetare në arritjen e pritshmërive, 
synon të rrisë efikasitetin me të cilin një regjim këmbimi luhatës thith 
gjendjen e shock-ut makroekonomik. Po në këtë drejtim, pjesëmarrësit 
mbështetën mungesën e çdo lloj objektivi për nivelin e kursit të këmbimit, 
duke nënkuptuar një regjim luhatës për bazat makroekonomike.

Nën një këndvështrim më të detajuar, regjimi i propozuar pohon se 
objektivi i stabilitetit të çmimeve do të arrihet kur norma e inflacionit 
të qëndrojë rreth � për qind me një interval tolerance +/-� për qind. 
Ndërkohë që përcaktimi sasior i stabilitetit të çmimeve mbetet i njëjtë 
më atë të regjimit aktual, struktura propozon një zgjerim të zonës për 
qëllime të politikës monetare. Të pranishmit mendojnë se ky zgjerim nuk 
do t’i sillte asnjë vlerë të shtuar situatës aktuale. Gjithashtu, struktura e 
inflacionit të shënjestruar propozon matjen e inflacionit si një ndryshim të 
përqindjes vjetore në indeksin e çmimeve të konsumit me bazë tremujore. 
Komente të rëndësishme në lidhje me matjen e inflacionit u bënë për 
shifrat mujore, të cilat na japin një informacion të çmuar nga tregjet. Një 
shkelje e objektivave, në një muaj të caktuar, nuk duhet parë si kërcënim 
i stabilitetit të përgjithshëm të çmimeve. 

Regjimi i propozuar i inflacionit të shënjestruar sugjeron një metodë 
të vështrimit nga e ardhmja, në lidhje me vendimmarrjen e politikës 
monetare dhe me inflacionin. Në përputhje me kuadrin teorik të regjimit të 
inflacionit të shënjestruar, dorëshkrimi supozon se norma bazë e interesit 
do të jetë instrumenti nëpërmjet të cilit, Banka e Shqipërisë do të synojë 
të ndikojë mbi inflacionin e ardhshëm. Ky i fundit do të parashikohet nga 
Banka e Shqipërisë. Komentet ishin në përputhje me metodën e vështrimit 
nga e ardhmja, duke kuptuar se vendimmarrja politike duhet ndërmarrë 
pasi të analizohet kuadri i plotë i zhvillimeve makroekonomike të tashme 
dhe të ardhme, pasi të konsiderohen pikëpamjet e specialistëve, në vend 
që të mjaftohen me parashikimet e inflacionit. Gjithashtu, kjo tregon se 
me kalimin e kohës, metoda e vështrimit nga e ardhmja duhet zgjatur më 
tepër se një vit. Programi sugjeron një rritje të mëtejshme të transparencës 
dhe një shtim të kanaleve të komunikimit me publikun, gjë që gjeti dhe 
mbështetjen e pjesëmarrësve.

Në përgjithësi, regjimi i propozuar i inflacionit të shënjestruar priret të 
rrisë transparencën dhe besueshmërinë që banka qendrore gëzon në 
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tregjet financiare dhe tek agjentët ekonomikë, që ndihmojnë stabilitetin e 
çmimeve. Si i tillë, mund të rrisë më tej qëndrueshmërinë makroekonomike 
që nevojitet për të arritur një rritje të qëndrueshme të zhvillimit ekonomik 
të Shqipërisë në periudhën afatmesme dhe afatgjatë.

KAPITullI III

Me një vështrim të veçantë mbi inflacionin e shënjestruar, por jo vetëm 
mbi të, duket se ka shumë nevojë për një përforcim të rregullave të 
vendimmarrjes si një premisë për të zhvilluar politika efektive dhe efikase. 
Pavarësisht literaturës së zgjeruar mbi këtë argument, të realizuarit e 
përmirësimeve të vendimmarrjes në praktikë është një punë e vështirë. 
Kjo bëhet akoma dhe më e vështirë në rastin kur duhet konsideruar 
sfondi politik, ai ligjor, arsimor, si dhe ai kulturor. Të gjitha këto, ne u 
përpoqëm t’i përmblidhnim në kapitullin e tretë, i cili synon të përshkruajë 
atë çfarë ne mendojmë se mund të mos jetë idealja, megjithë strukturën 
vendimmarrëse të besueshme. Në momentin që ne flasim, Banka e 
Shqipërisë drejtohet nga një Këshill Mbikëqyrës, të cilit me ligj i jepen 
të gjitha të drejtat për të caktuar objektiva, për të zbatuar politika, për 
të mbikëqyrur sistemin bankar dhe për të ndërmarrë gjithë vendimet 
administrative që i takojnë një banke qendrore. Për sa i përket kësaj, 
Banka e Shqipërisë gëzon autonomi të plotë. Ne propozojmë krijimin e 
një organi të ri vendimmarrës, i cili do të jetë përgjegjës për të vendosur 
mbi instrumentet e politikës monetare (normat e interesit, administrimin 
e likuiditetit dhe operacionet e këmbimit valutor) për të arritur objektivat 
e politikës monetare të përcaktuara nga Këshilli Mbikëqyrës. Ne 
kemi bindjen se ky plan do të përforcojë strukturën e brendshme të 
përgjegjësive të Bankës së Shqipërisë dhe do të rrisë efikasitetin dhe 
efektshmërinë e politikës monetare. 

Përse nevojitet kjo, kur deri tani gjërat kanë shkuar mirë? Nga njëra 
anë, me përmirësimet e tregjeve financiare dhe të kushteve ekonomike 
të vendit, me rritjen e njohjes për rolin e bankës qendrore dhe me 
rritjen e nevojës për përgjegjshmëri, zbatimi i politikës monetare bëhet 
një proces që kërkon kohë dhe përgjegjësi të lartë. Kjo strategji kërkon 
specialistë shumë të kualifikuar, me perspektivë dhe me mendim të 
pavarur. Me krijimin e një komiteti të posaçëm, të cilit i referohemi si 
Komiteti i Politikave Monetare edhe për ta pasur më të lehtë krahasimin 
me homologët e tij, vëmendja do të përqendrohet te politika monetare. 
Kjo do t’i shërbejë rritjes së besimit të përgjithshëm në vendimet e 
politikës monetare.
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Gjatë Forumit të Hapur patëm shumë diskutime të ndezura, e justifikuar 
kjo dhe nga ndjeshmëria e argumenteve të prekura. Pa dyshim, të 
gjithë folësit ranë dakord se krijimi i një Komiteti për Politikat Monetare 
do të rrisë cilësinë e vendimeve të politikës monetare dhe do të rrisë 
besueshmërinë e Bankës së Shqipërisë. Me një fokusim të veçantë mbi 
inflacionin e shënjestruar, komiteti ndodhet në një pozitë më të mirë për 
t’iu përgjigjur mundësive parashikuese, aftësive teknike, mbledhjes së 
të dhënave dhe analizave të inflacionit, për të cilat ka nevojë regjimi. 
Anëtarët e KPM, të cilët do të mblidhen rregullisht për të caktuar normat 
e interesit dhe çështjet operative, do të duhet të punojnë nga afër me 
personelin dhe të diskutojnë së bashku mbi çështje teknike. Shumë 
argumente u sollën për përbërjen dhe për kualifikimet e anëtarëve të 
komitetit. Për sa i përket përbërjes së KPM, të gjithë ishin të mendimit se 
brenda tij duhet të ketë si anëtarë të brendshëm, të cilët e njohin mirë 
politikën monetare të ndjekur nga Banka e Shqipërisë, ashtu edhe të 
jashtëm, të aftë për të sjellë opinione të reja nga sfera të tjera. Në skicën 
e listës së kualifikimeve, i është dhënë përparësi shmangies së konfliktit 
të interesave dhe përcaktimit të saktë të arsyeve të lirimit të tyre nga 
detyra, në mënyrë që të sigurohet pavarësia e KPM. Përveç direktivave 
të përgjithshëm, propozimi ynë përmban edhe specifika të vendit, si për 
shembull Shqipëria është një vend në zhvillim, relativisht i vogël, me një 
numër të kufizuar personash që kanë aftësitë e duhura për të përmbushur 
kualifikimet e nevojshme për një vendimmarrje të politikës monetare, të 
matur dhe të qëndrueshme.

Një tjetër përparësi e të paturit një KPM, është se ky rrit standardet e 
transparencës. Anëtarët e KPM duhet të komunikojnë shpesh me shtypin. 
Ata duhet të ngjallin besim në publik për atë çka bëjnë dhe për vendimet 
që marrin. Procesverbali i mbledhjes është propozuar të botohet, brenda 
një kohe të shkurtër, për arsye transparence. Megjithatë, duke parë 
atmosferën e brishtë me të cilën publiku i percepton këto gjëra, votat 
e veçanta nuk do të botohen menjëherë. Për çdo rast, do të mbahen 
kopje të shkruara të takimeve dhe të diskutimeve, në mënyrë që, siç u 
përmend dhe nga disa folës, të krijohet ndjesia që përgjegjësia është e 
ndarë midis tyre dhe se nuk mbizotëron asnjë anëtar.

Siç shqyrtuam rolin e KPM në strukturën vendimmarrëse të politikës 
monetare, do të doja pa dyshim të theksoj rolin e Këshillit Mbikëqyrës 
në të. Ky komitet nuk është një organizëm paralel, por një organizëm që 
kontrollon dhe rregullon. Këshilli Mbikëqyrës mbetet organi drejtues, siç 
përcaktohet nga ligji dhe cakton politikat e kërkon shpjegimet e nevojshme 
nga KPM për zbatimin e politikave të tij. Nëse për hipotezë, unë do të 
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isha Kryetari i KPM siç jam aktualisht Kryetari i Këshillit Mbikëqyrës, unë 
do të isha përgjegjës si Guvernator i Bankës së Shqipërisë të flisja njëzëri 
para Kuvendit dhe para publikut të gjerë.

Skica e ndryshimeve që sapo përmenda është përpiluar duke marrë 
parasysh hapësirën e mundshme të lëvizjeve që lejon struktura ligjore. 
Pa dyshim, ka nevojë për ndryshime të konsiderueshme të ligjit të Bankës 
së Shqipërisë dhe të Kushtetutës, megjithatë suksesi varet jo vetëm nga 
mbështetja e organit ligjvënës, por edhe nga përkrahja e shoqërisë.

RRuGA E ARDHSHME E BANKËS SË SHQIPËRISË

Banka e Shqipërisë do të fillojë zbatimin e inflacionit të shënjestruar 
atëherë kur kushtet t’ia lejojnë një gjë të tillë. Ende ka kushte të caktuara 
për t’u përmbushur, disa prej të cilave i përmenda më lart. Po i referohem 
kryesisht amendimeve të nevojshme të ligjit të bankës qendrore për 
sa i përket financimit të deficitit publik, kërkesave të rrepta të të gjitha 
elementeve të një procesi vendimmarrës monetar të përshtatshëm dhe 
institucionalizimi i bankës qendrore.

Përmbushja e këtyre kërkesave varet nga progresi që ne do të arrijmë, 
por edhe nga mbështetja dhe ndihma që do të marrim nga politikanët, 
nga agjentët ekonomikë dhe nga publiku i gjerë. Procesi i miratimit të 
ndryshimeve të ligjit të bankës qendrore kërkon kohë. Gjithashtu dhe 
institucionalizimit do t’i duhet kohë. Ne duhet të investojmë në kapitalin 
tonë njerëzor, të punësojmë punonjës të rinj, të kualifikuar në fushat 
monetare dhe makroekonomike, si dhe të specializojmë personelin e 
tanishëm në fushën e inflacionit të shënjestruar. Këta punonjës do të 
provohen në momentin e fillimit të zbatimit të regjimit të ri të politikës 
monetare, pasi do t’iu duhet t’ia komunikojnë këtë publikut shqiptar dhe 
atij botëror në mënyrë transparente dhe të matur.

Për momentin, ne kemi ndërmend një projekt dyvjeçar.

Në mënyrë që të hedhim hapa të rëndësishëm në këtë drejtim, në fillim 
të vitit 2006 ne ngritëm një grup pune për inflacionin e shënjestruar, nën 
drejtimin tim. Ky grup pune ka si qëllim kryesor të realizojë disa detyra që 
lidhen me 8 objektiva kryesorë për këtë vit, 2006, si për shembull:

�) Dhënia e përparësisë së parakushteve të inflacionit të shënjestruar 
sipas afateve realiste kohore.
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2) Përmirësimi i raportimeve statistikore, veçanërisht mbi statistika të 
sektorit real.

�) Përgatitja e një raporti eksperimental të inflacionit.
4) Vlerësimi dhe zhvillimi i mëtejshëm i modeleve të parashikimit të 

inflacionit.
5) Ndërtimi i një modeli makroekonomik për Shqipërinë.
6) Planifikimi i strategjisë së komunikimit për inflacionin e shënjestruar.
7) Përmirësimi i bashkëpunimit me Ministrinë e Financave.
8) Studime të mëtejshme dhe hartimi i amendamenteve ligjore.

Për mendimin tim, këtë vit këta 8 objektiva kanë përparësi për 
bankën qendrore. Në grupin e punës marrin pjesë shumë specialistë 
nga departamente të ndryshme të bankës, në mënyrë që nëpërmjet 
bashkëpunimeve të frytshme të arrihet të ndiqet një drejtim i vetëm nga 
të gjithë, i cili do të përcaktojë drejtimin e regjimit të ri monetar.

Në dhjetor të vitit 2006, do të analizojmë arritjet tona rreth një tavoline të 
rrumbullakët ose le ta quajmë “Mini-Forum”. Me ndihmën e pjesëmarrësve 
në këtë Forum, ne do të ndërtojmë një plan pune me objektivat kryesorë 
për vitin 2007. Kështu, ne shkojmë të sigurt drejt rrugës së ardhshme për 
sa i përket politikës monetare. objektivi afatshkurtër dhe afatgjatë do të 
jetë stabiliteti i çmimeve. Në këtë mënyrë, ne ndihmojmë në të njëjtën 
kohë për të arritur objektivat makroekonomikë të vendit tonë, domethënë 
në arritjen e një zhvillimi ekonomik të vazhdueshëm.

Jashtë Bankës qendrore të Shqipërisë ne duhet të përpiqemi për një zhvillim 
të mëtejshëm të tregjeve financiare dhe të kanaleve të transmetimit. Këtë, 
ne nuk mund ta bëjmë të vetëm. Ne duhet të vendosim një bashkëpunim 
më të thellë dhe dobiprurës me institucionet e tjera kombëtare. Ne duhet 
të punojmë me Ministrinë e Financave dhe me Kuvendin mbi çështjet 
ligjore për të përforcuar pavarësinë e bankës qendrore. Aktualisht, me 
Ministrinë e Financave kemi shumë projekte të përbashkëta, si anti-cash, 
Zyra e Informacionit për Kreditin, bonot e thesarit, por një temë akoma 
dhe me më shumë rëndësi si në rendin tonë të ditës, ashtu dhe në atë 
të Ministrisë së Financave duhet të jetë kuadri statistikor. Statistikat 
duhet të jenë të menjëhershme dhe duhet të përmirësohen për qëllimet 
e politikave të bankës qendrore dhe të Qeverisë. Siç u diskutua dhe 
këto ditë, ne duhet të përpiqemi të zvogëlojmë hendekun që na ndan 
nga bankat e tjera evropiane qendrore. ligji mbi bankën qendrore i 
shërbeu Shqipërisë në momentin në të cilin u hartua. Mbas nënshkrimit 
të marrëveshjes së stabilizim-asociimit, të gjithë jemi dakord, që këtij ligji 
i nevojiten amendamente.
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unë jam tërësisht i bindur se përvetësimi i një sistemi plotësisht të zhvilluar 
të inflacionit të shënjestruar është një proces që do shumë punë dhe disa 
parakushte në vendin e duhur. Duhet të jetë një proces i rrjedhshëm. Kjo 
vlen veçanërisht për një vend në tranzicion si Shqipëria. Vendi ynë ka 
përpara shumë sfida në krahasim me vendet e zhvilluara.

Për më tepër, kam parasysh se qëllimi kryesor i Shqipërisë është hyrja 
në Bashkimin Evropian. Kjo lë të nënkuptohet një anëtarësim të plotë 
dhe për rrjedhojë, përqafimin e euros mbas datës së anëtarësimit. 
Pranimi në BE do të sjellë si përfundim fiksimin e valutës vendase me 
euron (futja në ERM II) dhe më pas adoptimin e kartëmonedhave dhe të 
monedhave të euros, si monedhë zyrtare. Në atë moment do të ketë një 
njësim automatik me politikat monetare të Bankës Qendrore Evropiane 
në Frankfurt. Megjithatë, këto arritje të planifikuara i përkasin akoma 
të ardhmes. Duke u bazuar mbi informacionin aktual në dispozicion, 
për sa i përket pranimit në Bashkimin Evropian, Shqipëria do të mbajë 
monedhën e vet dhe si pasojë, një politikë monetare të pavarur për 
shumë vjet akoma. Gjatë kësaj kohe, Shqipëria duhet të ndjekë një 
politikë monetare sa më të përshtatshme.

Në këtë mënyrë, në Bankën tonë Qendrore kemi ndërtuar një plan 
veprimi për vitet që do të vijnë. 

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë
Ardian Fullani

* Shkruar në mars 2006.
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Z. Ardian Fullani , Guvernator i Bankës së Shqipërisë

FJALA E HAPJES

Zonja dhe Zotërinj,

Është një kënaqësi e madhe t’ju uroj mirëseardhjen në 
Forumin e Hapur “Parakushtet për Shënjestrimin e Inflacionit 
në Shqipëri”. Ndihem me të vërtetë i lumtur dhe krenar që kam 
nderin t’ju uroj mirëseardhjen kaq shumë të ftuarve të nderuar 
nga vendi dhe bota. 

Është hera e parë që Banka e Shqipërisë organizon një Forum 
të kësaj natyre. Jam mirënjohës që pranuat ftesën time dhe 
ngrohtësisht ju uroj mirëseardhjen. Me padurim pres të dëgjoj 
komentet tuaja mbi propozimet që Banka e Shqipërisë do të 
paraqesë gjatë ditës së sotme dhe të nesërme. Koha është e 
mjaftueshme për të dëgjuar të gjitha diskutimet tuaja si dhe për 
të shkëmbyer ide mbi politikat shqiptare.  

Tema kryesore e këtij Forumi ka të bëjë me objektivin kryesor 
të bankës qendrore. Sipas ligjit të bankës qendrore “Objektivi 
kryesor i Bankës së Shqipërisë është të arrijë dhe të ruajë 
stabilitetin e çmimeve”. Regjimi i përzgjedhur për arritjen e 
këtij objektivi, siç do të diskutohet edhe në këtë Forum, është 
shënjestrimi i inflacionit. 
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Në një kuptim më të gjerë, regjimi ynë aktual i politikës 
monetare është ai i shënjestrimit monetar. Brenda bankës 
qendrore në fakt, herë-herë i referohemi me emra disi të 
ndryshëm. Disa e përcaktojnë këtë regjim monetar si një përqasje 
të “dy shtyllave”, pasi përmban tiparet e shënjestrimit monetar 
dhe atij të inflacionit. Shpesh madje, regjimi aktual quhet edhe 
shënjestrimi i inflacionit. 

Në kushtet e regjimit aktual të politikës monetare, Banka e 
Shqipërisë i përmbahet programit monetar. Politika monetare 
synon të administrojë ofertën e parasë dhe normat e interesit, 
në mënyrë që të arrijë stabilitetin e çmimeve në periudhën 
afatshkurtër dhe afatmesme. Kursi i këmbimit luhatet lirisht. 
Banka e Shqipërisë është duke konsideruar kalimin drejt regjimit 
formal të shënjestrimit të inflacionit. Bazuar në informacionin e 
disponueshëm, ne e konsiderojmë këtë regjim si një zgjedhje 
të mirë. Lëvizja drejt këtij sistemi të ri është menduar të jetë e 
butë brenda një hapësire kohore realiste. Qëllimisht e theksoj 
“e butë”, sepse shumë hapa duhen hedhur gradualisht në 
kohë. Për më tepër, ne duhet të analizojmë me kujdes të gjithë 
informacionin që do të vijë. 

Arsyet kryesore për adoptimin e shënjestrimit të inflacionit lidhen 
me përmirësimin e transparencës dhe të besueshmërisë. Banka 
qendrore dëshiron të shkojë drejt një regjimi më transparent të 
politikës monetare dhe më efektiv në përqendrimin e pritshmërive 
[inflacioniste] në periudhën afatmesme. Në këtë aspekt, Banka 
e Shqipërisë, gjykon se shënjestrimi i inflacionit është regjimi më 
i përshtatshëm për politikën monetare të Shqipërisë. Aktualisht, 
për drejtimin e politikës monetare ne ndjekim disa parime, 
por një vend të rëndësishëm zë dhe gjykimi. Një regjim, i cili 
bazohet në objektiva të përcaktuar mirë dhe të qartë, do të na 
mundësonte më shumë një “liri veprimi të kufizuar”.

Diskutimet gjatë ditës së sotme dhe të nesërme do të 
përqendrohen mbi kushtet, të cilat duhet të plotësojmë, përpara 
fillimit të zbatimit formal të shënjestrimit të inflacionit. Ne jemi të 
vetëdijshëm se zbatimi i suksesshëm i shënjestrimit të inflacionit, 
kërkon përmbushjen e disa kërkesave thelbësore. Disa prej 
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këtyre parakushteve nuk varen nga Banka e Shqipërisë, siç 
është për shembull, situata fiskale. Parakushtet e tjera varen 
vetëm pjesërisht nga Banka e Shqipërisë, siç janë për shembull 
reformat strukturore apo zhvillimi i sistemit financiar. Gjatë 
këtyre dy ditëve shpresoj të mësoj ato parakushte, për të cilat 
ndajmë të njëjtat mendime në rastin e Shqipërisë, dhe ato për të 
cilat mendimet tona ndryshojnë. 

Krahas diskutimit të hapur për kushtet e një regjimi të 
suksesshëm të politikës monetare, ka dhe një arsye tjetër pse 
jemi mbledhur këtu. Përmes këtij Forumi banka qendrore rrit 
transparencën dhe kontribuon në zgjerimin e bashkëpunimit 
rajonal. Këtu i referohem rajonit në një kuptim të gjerë. Banka 
e Shqipërisë i konsideron marrëdhëniet e mira me vendet fqinje 
mjaft të rëndësishme. Përpjekjet e koordinuara për të plotësuar 
kushtet dhe kërkesat e përcaktuara në nivelin ndërkombëtar, 
kanë një rëndësi të veçantë për Shqipërinë dhe vendet e tjera të 
rajonit të Ballkanit për të arritur vendin që meritojnë në Evropë. 
Ato do t’iu sjellin shqiptarëve dhe popujve të tjerë në rajon 
prosperitet ekonomik dhe social. 

Shqipëria është një vend relativisht i vogël ndaj duhet të 
mbetemi modestë. Megjithatë, ndershmërisht them se ndihem 
krenar, tejet krenar, që banka qendrore e Shqipërisë mund të 
ndihmojë në hapjen e rrugës drejt konvergimit, shpresojmë të 
shpejtë, të Shqipërisë me Evropën dhe me vendet e tjera më të 
zhvilluara. Linjat më të mira të komunikimit ndërmjet Bankës 
së Shqipërisë, bankave qendrore rajonale dhe organizatave 
ndërkombëtare do të hapin rrugën për një zhvillim të mëtejshëm 
të bankave të nivelit të dytë dhe institucioneve të tjera. Krijimi i një 
sistemi financiar të zhvilluar, arritja e një niveli të qëndrueshëm 
rritjeje ekonomike dhe nivele të larta mirëqenieje në Shqipëri, do 
të shërbejnë për vendosjen e një ure të fortë dhe të qëndrueshme 
me botën. 

Për të patur diskutime më frytdhënëse do të dëshiroja të 
theksoja natyrën e hapur të këtij takimi. Qëllimisht ky forum është 
quajtur i Hapur. Personalisht, do të vlerësoja çdo lloj komenti, 
i cili do të kontribuonte në ngritjen e mëtejshme institucionale 
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të bankës qendrore të Shqipërisë, deri në nivelet më të larta 
ndërkombëtare. Vetëm një diskutim – siç themi ne në gjuhën 
shqipe - “i hapur” do të mund të na sillte më pranë njëri-tjetrit 
në të njëjtat nivele të larta.

Në përfundim të fjalës time, më lejoni t’ju uroj ditë të frytshme 
dhe njëkohësisht të këndshme këtu në Tiranë. Jam i bindur se 
përfaqësuesit e Bankës së Shqipërisë do t’i paraqesin pikëpamjet 
e tyre kryesore në mënyrë mjaft transparente, ndërkohë që pres 
me padurim diskutimet e anëtarëve të paneleve. 

Më lejoni t’i jap fjalën Kryetarit për fillimin e Forumit të 
Hapur. 
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Z. Marko Škreb, ish-Guvernator i Bankës Kombëtare Kroate
FJALA E KRyETARIT TË FORUMIT TË HAPUR

Ju faleminderit, z. Guvernator! Është me të vërtetë një 
privilegj dhe një kënaqësi për mua të jem sërish në Tiranë. 
Duke qenë se e konsideroj veten një mik të vjetër tuajin dhe 
të Shqipërisë, më lejoni të filloj me një koment personal duke 
kujtuar dy ngjarje nga e kaluara, e para dhjetë vjet dhe e dyta 
pesë vjet më parë. Për herë të parë me Guvernator Fullanin jam 
takuar 10 vjet më parë. Banka Kombëtare Kroate organizonte 
një konferencë për të kujtuar 5 vjetorin e rënies së socializmit, 
në Dubrovnik. Ai mori pjesë në mënyrë aktive në këtë ngjarje, e 
cila më pas u kthye në një traditë. Në atë kohë nuk dihej shumë 
për Shqipërinë, por entuziazmi dhe prezantimi që ai i bëri asaj, 
ndikuan shumë në promovimin e Shqipërisë përpara audiencës 
ndërkombëtare, pjesëmarrëse në këtë konferencë. Ngjarja tjetër 
është se pikërisht 5 vjet më parë vizitova Tiranën për herë të 
parë. Më besoni, Tirana ishte shumë më ndryshe nga sot. Në 
atë kohë parku kryesor nuk ekzistonte dhe brigjet e lumit Lana 
nuk mund të shiheshin për shkak të “kioskave” (të cilat në fakt 
ishin ndërtime të paligjshme dykatëshe prej betoni). Trafiku ishte 
kaotik dhe të gjitha pallatet ishin ngjyrë gri dhe të shkatërruara. 
Banka e Shqipërisë po hiqte instrumentin kryesor të politikës së 
saj monetare, dyshemenë në normën e interesit të depozitave 
(korrik 2000). Banka e Kursimeve ishte banka kryesore për 
pranimin e depozitave (me 76% të totalit të depozitave në 
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atë kohë) dhe blerësja kryesore e bonove të thesarit (80% të 
totalit të bonove të thesarit në qarkullim), duke qenë kështu një 
institucion thuajse fiskal. Shumë njerëz kanë folur për ngjarjet e 
vitit 1997, kur Shqipëria kaloi në krizë financiare. Për ata midis 
jush, që nuk kanë shumë informacione mbi historinë shqiptare të 
kohëve të fundit, skemat piramidale (skemat e Poncit) jo vetëm 
shkaktuan rrënimin e sistemit financiar të vendit, por dhe të vetë 
vendit përfshirë dhe institucionet e tij (institucionet policore, 
ushtarake etj.). 

Është me të vërtetë e mahnitshme të shikoj Tiranën sot, të 
shikoj sesi ky qytet është transformuar, në vetëm pesë vjet. 
Kanë ndryshuar jo vetëm ngjyrat e pallateve, por dhe politika 
monetare dhe tregu financiar, gjithashtu. Repoja dhe repoja 
e anasjelltë janë instrumentet ditore monetare dhe privatizimi 
i Bankës së Kursimeve në vitin 2004, po ndryshon tablonë e 
industrisë bankare në Shqipëri1. Duhet kujtuar se ky vend ka një 
ecuri të provuar reformash të shpejta e të thella. 

Por, ne sot nuk jemi mbledhur këtu për të diskutuar historinë 
apo për të lartësuar ndryshimet e shpejta, por për të marrë 
pjesë në një ushtrim të përbashkët intelektual me shikim drejt 
së ardhmes së Shqipërisë. Shënjestrimi i inflacionit po fiton 
popullaritet në shumë vende të botës2. Dhe ashtu siç thotë një 
thënie e vjetër nga një autor i panjohur: “Interesi im është në të 
ardhmen, sepse atje do të kaloj pjesën tjetër të jetës sime.” 

Ashtu siç u theksua me të drejtë nga Guvernatori, Shqipëria e 
di rrugën e saj. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Një thënie 
tjetër e vjetër, këtë herë kineze, thotë: “Nëse nuk e di ku po 
shkon, çdo rrugë do të të drejtojë drejt saj”. Kjo rrugë është BE-
ja, por BE-ja është, ashtu siç edhe keni dëgjuar, mjaft larg (dhe 
Euro është akoma më larg). Ne duhet të përqendrohemi në 
rrugën më optimale që do të ndërmarrë Shqipëria. Guvernatori 
na paraqiti kornizën brenda së cilës duhet të fokusohemi gjatë 
këtyre dy ditëve, kështu që nuk po përsëris atë çfarë tha ai. 

Si kryetar i këtij paneli, kam një rol disi jo shumë të pëlqyeshëm. 
Së pari më duhet të shpjegoj rregullat e “lojës”. Do të diskutojmë 



2�

mbi tri tema kryesore, një për çdo sesion, paraqitur nga folës 
të BSH-së dhe mbi temën e diskutuar një grup panelistësh do 
të komentojnë/ndajnë pikëpamjet e tyre. Folësit nga BSh-ja do 
të kenë në dispozicion 20 minuta, pasuar nga secili panelist 
sipas rradhës së parashikuar në program. Nëse do të ketë 
një shpërndarje të theksuar Pareto të panelistëve, do të jem i 
lumtur të ndërhyj. Secili panelist do të ketë gjithashtu 20 minuta 
në dispozicion. Kjo do të pasohet nga një përgjigje shumë e 
shkurtër nga folësi. Moderatorët do të diskutojnë më gjerë, 
duke trajtuar çështje për të cilat është rënë dakord midis folësve 
e panelistëve dhe ato për të cilat ata mund të ndajnë pikëpamje 
të ndryshme. Mbi këto çështje do të diskutohet në mënyrë të 
plotë. Në përfundim, secilit do t’i jepet kohë e mjaftueshme 
për t’iu përgjigjur pyetjeve të drejtpërdrejta. Moderatorët do të 
jenë përgjegjës për nxitjen e debatit dhe respektimin e kohës 
në dispozicion. Kjo është shumë e rëndësishme, pasi të gjithë 
ne jemi të njohur me efektin crowding out (e të lënit jashtë). 
Ata, të cilët nuk respektojnë kohën e dhënë, thjesht pakësojnë 
kohën e dhënë për diskutim ose për folësit e programuar për më 
vonë. Rolin tim gjatë Forumit të Hapur e shikoj më tepër si një 
arbitër modest, e jo si një lojtar. Për aq kohë sa rregullat e lojës 
respektohen, do të përpiqem të mos ndërhyj. 

Mendoj që jemi gati për Panelin e Parë. Më duhet të ndryshoj 
rol tani dhe të vishem me petkun e moderatorit për Panelin 
tonë të Parë, titulli i të cilit është Marrëdhënia Institucionale. Në 
kuptimin më të gjerë, institucionet mund të përkufizohen si: “…
bashkësia e rregullave formalë – dhe e zakoneve – që krijojnë 
kornizën për bashkëveprim njerëzor dhe sigurojnë stimuj për 
anëtarët e shoqërisë.” (North sipas WEO3, faqe 126.) Paraja dhe 
çmimet janë pa dyshim shumë të rëndësishme për marrëdhëniet 
njerëzore dhe për të mundësuar nevojat e shoqërisë. Prandaj, 
edhe përgjegjësia më e madhe e BSH-së si institucion është që 
të nxisë e të mbështesë begatinë ekonomike. Roli i bankave 
qendrore në shoqëri është shumë më i gjerë sesa mund të 
duket. 

Sot ka mjaft evidenca që dëshmojnë se institucionet e mira 
janë të rëndësishme për rritjen ekonomike4. Ose me fjalë të tjera, 
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nëse cilësia institucionale rritet, të ardhurat për frymë do të rriten 
gjithashtu, në mënyrë të ndjeshme. Megjithatë, institucionet në 
një vend janë rezultat i një bashkëveprimi kompleks të faktorëve 
ekonomikë dhe politikë (historia, kultura, faktorët politikë dhe 
struktura ekonomike). Institucionet priren të jenë të përhershme. 
Ato janë mjaft të plogështa dhe ndryshimi i tyre është një proces 
i vështirë. Për këtë nevojitet vullnet i konsiderueshëm politik dhe 
masa për pakësimin e mundësive për zhvillimin e fenomenit të 
mitmarrjes. Për të patur institucione të mira duhet të plotësohen 
dy kushte: një mjedis ekonomik, i cili nuk nxit mitmarrjen 
dhe ekuilibra të përshtatshëm në arenën politike. Faktorët që 
lidhen me tranzicionin institucional dhe cilësinë më të lartë të 
institucioneve janë: një treg i hapur dhe institucione politike të 
përgjegjshme. Vendet fqinje me institucione me cilësi të lartë 
(përqasja rajonale) dhe me nivel të lartë arsimimi promovojnë 
tranzicionin institucional. Ndihma e përgjithshme nuk luan rol 
në këtë. 

Një gjë që ia vlen të theksohet në mënyrë të veçantë është 
se faktorët mbështetës të jashtëm janë shumë të rëndësishëm 
për ndryshimet institucionale. Dhe anëtarësimi në BE është një 
shembull i mirë i një mbështetjeje të jashtme të suksesshme. 
Dhjetë vendet e reja anëtare si dhe ndryshimet e shpejta 
institucionale në vendet kandidate, dëshmojnë eficiencën e saj. 
Dhe ky është një lajm i mrekullueshëm për Shqipërinë, për të 
ardhmen dhe mirëqenien e të gjithë qytetarëve të saj. Mbani 
mend që rritja e cilësisë së institucioneve do të ketë një ndikim 
të fortë mbi rritjen ekonomike. 

Paneli i parë do të përqendrohet jo vetëm në vetë 
institucionet, por dhe në marrëdhënien institucionale ndërmjet 
bankës qendrore dhe grupeve të tjera të interesit në sistemin e 
shënjestrimit të inflacionit në Shqipëri. Ky panel do të fokusohet 
pa dyshim në perspektivën e bankës qendrore. Besueshmëria 
fitohet duke vepruar; ndaj dhe unë do të përfundoj këtu dhe do 
të ftoj folësin e parë nga Banka e Shqipërisë, z. Erald Themeli 
për të marrë fjalën. 
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Prezantuar në Forumin e Hapur nga z. Erald Themeli, 
Zëvendësdrejtor i Departamentit të Politikës Monetare, Banka e 

Shqipërisë

MARRËDHËNIET INSTITUCIONALE

KAPITULLI I

1. HyRJE

Ky kapitull përshkruan elementet e marrëdhënieve 
institucionale ndërmjet BSH-së dhe institucioneve ose aktorëve 
të tjerë kombëtarë dhe ndërkombëtarë në ekonomi. Gjithashtu, 
në këtë kapitull paraqiten propozimet dhe kërkesat e BSH-së 
gjatë paraqitjes së shënjestrimit të inflacionit. 

2. ROLI I BSH-SË NË SEKTORIN FINANCIAR

Krahas përgjegjësive për hartimin dhe zbatimin e politikës 
monetare, BSH-ja kryen detyra rregullatore dhe mbikëqyrëse, 
që lidhen me pjesë të caktuara të sistemit financiar shqiptar1.Siç 
shprehet dhe në dokumentin “Misioni i Mbikëqyrjes Bankare”, 
synimi i këtyre funksioneve është promovimi i stabilitetit të 
sistemit financiar. Për një institucion të vogël si BSH-ja, të jesh 
mbikëqyrës është një përparësi thelbësore, pasi ajo mund të 
përdorë sinergjitë ndërmjet politikës monetare dhe mbikëqyrjes 
bankare. Në të njëjtën kohë, duhen siguruar barrierat e 
nevojshme të konfidencialitetit. BSH-ja ka një interes të veçantë 
për mbarëvajtjen dhe efikasitetin e sistemit financiar shqiptar, 
duke tejkaluar kështu mandatin e saj ligjor. Sistemi financiar 
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është aktori i parë dhe më i rëndësishëm në mekanizmin e 
transmetimit të politikës monetare. Në këtë mënyrë, një sistem 
financiar i shëndoshë dhe i frytshëm rrit efikasitetin e politikës 
monetare. Një sistem financiar i shëndoshë dhe i frytshëm do 
të rrisë gjithashtu, besueshmërinë e institucioneve vendore, një 
parakusht ky për stabilitetin e çmimeve. Së fundmi, një sistem 
financiar i shëndoshë dhe i frytshëm mund të ndihmojë në 
thithjen dhe zbutjen e faktorëve shock ndaj aktivitetit ekonomik 
si dhe në integrimin me tregjet botërore. 

Me qëllim zbatimin e shënjestrimit të inflacionit, roli i BSH-së 
në sektorin financiar do të orientohet si më poshtë:

• në zhvillimin dhe përmirësimin e kanaleve të transmetimit 
të politikës monetare;

• në rritjen e besimit ndaj sistemit bankar;
• në monitorimin e dobësive dhe të rreziqeve të mundshme.

Paragrafet e mëposhtme parashtrojnë çështje të veçanta të 
sistemit financiar me rëndësi të madhe në procesin e politikës 
monetare.

2.1 Bankat Tregtare

Sistemi bankar shqiptar është një sektor relativisht i përparuar 
i ekonomisë shqiptare duke marrë parasysh ecurinë dhe 
mbarëvajtjen financiare, praktikat e biznesit dhe shkallën e 
bazës rregullative. Megjithatë, ka mjaft vend për përmirësim në 
shumë fusha. Këto përmirësime do të rrisin efikasitetin e sistemit 
bankar dhe mbarëvajtjen e besueshmërinë e tij financiare. Puna 
e BSH-së në të ardhmen do të ketë për synim:

1. Një sistem bankar të shëndoshë. Një sistem bankar i 
shëndoshë është një pasqyrim dinamik i një ekonomie të 
shëndoshë. BSH-ja do ta arrijë këtë përmes:

 • Përmirësimit të kornizës rregullative. Korniza rregullative 
e BSH-së do të orientohet drejt mbrojtjes së klientit, 
rritjes së konkurrencës dhe konvergimit me standardet 
ndërkombëtare.
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 • Rritjes dhe nxitjes së konkurrencës së ndershme në sistemin 
bankar. Krahas çështjeve rregullative, kjo do të kërkojë 
përfshirjen e Autoritetit Shqiptar të Konkurrencës. BSH-ja 
do të përdorë ndikimin e saj institucional për mbështetjen 
e pavarësisë dhe të kapaciteteve teknike të këtij Autoriteti. 
Gjithashtu, ajo do të lidhë me këtë Autoritet një marrëveshje 
dypalëshe, ku do të përcaktohen përgjegjësitë përkatëse, 
procedurat e nevojshme si dhe mënyra e qarkullimit të 
informacionit. 

• Një sistemi bankar të konsoliduar. BSH-ja synon të krijojë 
një sistem bankar, në të cilin bankat të jenë të afta të 
përballojnë presionet konkurruese. BSH-ja dëshiron që 
konsolidimi të jetë një rezultat tregu, pra ajo nuk do të 
ushtrojë presion mbi asnjërën prej tyre, por do të shfrytëzojë 
të drejtën e përdorimit të kapaciteteve të saj institucionale 
në nxitjen e konsolidimit të sistemit bankar. 

2. Inkurajimin e bankave drejt adoptimit të praktikave më të 
mira në drejtim. Forumi i Hapur është një pasqyrim i qartë 
i angazhimit të BSH-së për adoptimin e praktikave më të 
mira lidhur me çështjet e bankingut qendror. BSH-ja do të 
inkurajojë bankat që të punojnë në të njëjtin drejtim, duke 
iu siguruar asistencë teknike nëse do të jetë e nevojshme, 
dhe do të sigurojë që të gjitha rregulloret e sistemit 
bankar përputhen me qëllimin e tyre. Kjo do të ndihmojë 
konvergimin e sistemit bankar shqiptar në tërësinë e tij 
me standardet e BE-së. Në vitin 2006, BSH-ja synon të 
organizojë një forum që do të fokusohet pikërisht mbi këtë 
çështje. 

3. Përmirësimin e mbrojtjes së konsumatorit dhe transparencës 
së sistemit bankar. Si rrjedhojë e pikës së parë, BSH-ja do 
të kërkojë përmirësimin në këto fusha, pasi në fund këto do 
të çojnë në rritjen e konkurrencës dhe të besueshmërisë së 
sistemit bankar.

4. Krijimin e Zyrës së Informacionit të Kredive. BSH-ja synon 
që, në bashkëpunim me donatorët ndërkombëtarë, si për 
shembull me Bankën Botërore, të krijojë këtë zyrë në një 
kohë sa më të afërt. Fillimisht, kjo zyrë do të krijohet dhe 
drejtohet nga BSH-ja, pasi në këtë mënyrë ajo do të mund 
të përfitojë nga ekspertiza dhe zbatimi i pushteteve të saj 
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lidhur me çështjet e sistemit bankar. Në një fazë më të 
vonshme, në varësi të aftësive teknike të kësaj zyre dhe 
zhvillimit të aktorëve të tjerë institucionalë në sistem, si për 
shembull, Shoqata e Bankave, BSH-ja do të mendojë për 
vendndodhjen e ardhshme të kësaj zyre. 

5. Zhvillimin e mëtejshëm të treguesve të hershëm 
paralajmërues. Në zbatim të ligjit, BSH-ja boton një 
Deklaratë Gjashtëmujore mbi Stabilitetin e Sistemit 
Financiar. Kjo deklaratë ka për qëllim dhënien e një 
tabloje të ekuilibruar të zhvillimit të sistemit financiar, me 
theks të veçantë mbi kërcënimet e mundshme në stabilitetin 
e tij. Përmbajtja e kësaj deklarate do të shtohet, duke e 
profilizuar atë në një Raport gjithëpërfshirës të Stabilitetit 
Financiar. 

6. Bashkëpunimin dhe përfshirjen e të gjithë aktorëve të 
rëndësishëm institucionalë, të interesuar në promovimin 
e sistemit bankar shqiptar. Një vend të veçantë në këtë 
drejtim zë dhe Shoqata e Bankave Shqiptare. BSH-ja do 
të përpiqet të thellojë më tej bashkëpunimin e saj me këtë 
institucion, me qëllim konvergimin me brenda dhe jashtë 
vendit. 

2.2 Institucionet e Tjera Financiare

Një sistem financiar i mirëzhvilluar do të plotësojë sistemin 
bankar në dhënien e një numri shërbimesh ndërmjetëse financiare 
ndaj sektorit real. BSH-ja do të bashkëpunojë me autoritetet 
përkatëse për rritjen e efikasitetit të sistemit financiar. 

BSH-ja do të synojë:

1. Rritjen e bashkëpunimit me agjencitë e tjera mbikëqyrëse 
të sistemit financiar. Kohët e fundit është nënshkruar një 
marrëveshje ndërmjet BSH-së, Autoritetit Mbikëqyrës të 
Sigurimeve dhe Komisionit të Letrave me Vlerë, e cila ka 
në qendër shkëmbimin e informacionit. Krijimi i kushteve 
për konkurrencë të ndershme ndër segmente të ndryshme 
të industrisë financiare, me qëllim mosfavorizimin e një 
dege ndaj një tjetre, mbetet një pikë e nevojshme për 
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bashkëpunimin e mëtejshëm. Kjo do të çonte në mbulimin 
e plotë të sistemit financiar, në eliminimin e pjesëve të tij të 
parregulluara ose në rregullim, në harmonizimin e kornizës 
rregullative dhe standardizimin e praktikave mbikëqyrëse. 

2. Promovimin e konsolidimit të agjencive mbikëqyrëse jashtë 
BSH-së. BSH-ja e shikon këtë si një hap të nevojshëm 
për rritjen e efikasitetit dhe zhvillimin e sistemit financiar, 
veçanërisht po të kemi parasysh karakteristikat e sistemit 
tonë financiar. Në këtë pikë mendoj se përvoja e vendeve 
të tjera ndihmon mjaft. Mbikëqyrja e konsoliduar për të 
gjithë sistemin financiar, si brenda ashtu dhe jashtë BSH-
së, duhet të diskutohet në të ardhmen. 

3. Rritjen e ndërmjetësimit financiar përmes shtimit të shportës 
së instrumenteve financiare në ekonomi. Për këtë, BSH-ja 
do të nxisë hedhjen në treg të letrave me vlerë më afatgjata 
të Qeverisë dhe do të inkurajojë zhvillimin e mëtejshëm 
të mjeteve elektronike të pagesave. BSH-ja e konsideron 
programin e përbashkët për pakësimin e përdorimit të 
cash-it në ekonomi, si një bazë të mirë për diskutimin dhe 
zhvillimin e instrumenteve financiare dhe ndërmjetësimit 
financiar. 
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Boks �: Sistemi financiar në Shqipëri.

Sistemi financiar shqiptar është një realitet relativisht i ri. Gjatë viteve 
të fundit është vënë re një interes në rritje në sistemin financiar 
shqiptar, i reflektuar me hyrjen e disa bankave dhe kompanive të 
reja të sigurimit në treg. Sistemi financiar dominohet nga sistemi 
bankar, i cili zotëron më shumë se 90 për qind të totalit të aktiveve 
në ekonomi. Me privatizimin e Bankës së Kursimeve (banka më e 
madhe, me mbi 65 për qind të depozitave në lekë), i gjithë sistemi 
bankar kaloi në pronësi private.

Ndërmjetësimi financiar: disa raporte kryesore
• Totali i aktiveve të sistemit bankar / PBB         57 %
• Paraja gjithsej / PBB                 65 %
• Depozita / PBB              49 %
• Kredi / PBB               �2 %
• letra me vlerë të Qeverisë / PBB

Numri i institucioneve të sistemit financiar
• Banka dhe degë të bankave të huaja           16
• Institucione financiare jobanka       7
• Zyra të këmbimit valutor       55
• Shoqëri të kursim-kreditit           ��0
• unione të shoqërive të kursim-kreditit      2
• Kompani të sigurimit            �0
• Fonde të pensionit        �
• Agjentë ndërmjetës       

Rregullimi i sistemit financiar
• Banka e Shqipërisë – mbikëqyr dhe rregullon sistemin bankar, 

zyrat e këmbimit valutor dhe shoqëritë e kursim-kreditit.
• Autoriteti Mbikëqyrës i Sigurimeve – mbikëqyr dhe rregullon 

agjencitë e sigurimit dhe risigurimit.
• Komisioni i letrave me Vlerë – mbikëqyr dhe rregullon tregun e 

kapitalit.
• Autoriteti i Konkurrencës – siguron konkurrencën e ndershme 

në sistemin financiar (si pjesë e detyrimit të tij për sigurimin e 
konkurrencës në ekonomi).

Shënim: Për tregues më të detajuar, shikoni VSSF nga FMN (2005).
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3. MARRËDHËNIA E BANKËS SË SHQIPËRISË ME 
KUVENDIN

Sipas ligjit “Për Bankën e Shqipërisë”, BSH-ja përgjigjet 
para Kuvendit. Guvernatori dhe anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës 
zgjidhen dhe emërohen nga Kuvendi, me propozim të Kuvendit, 
të Këshillit të Ministrave dhe të vetë Këshillit Mbikëqyrës. Në 
përputhje me nenin 2.2 të ligjit “Për Bankën e Shqipërisë”, 
çdo gjashtë muaj BSH-ja i dorëzon Këshillit të Ministrave dhe 
Kuvendit të Republikës së Shqipërisë një deklaratë monetare e 
cila përmban:

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 zbatuara 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; dhe

d. 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 
ardhshme ose për një periudhë kohore që e cakton Banka 
e Shqipërisë.

Një kërkesë e nevojshme për fillimin e shënjestrimit të 
inflacionit është mbështetja e Kuvendit për fillimin dhe zbatimin 
e shënjestrimit të inflacionit. BSH-ja do t’i kërkojë Kuvendit 
miratimin e të gjitha ndryshimeve të nevojshme në kornizën 
ligjore, e cila jepet e detajuar si më poshtë. 

4. MARRËDHËNIA E BANKËS SË SHQIPËRISË ME QEVERINË

Marrëdhënia ndërmjet BSH-së dhe Qeverisë do të bazohet 
mbi parimet e bashkëpunimit dhe pavarësisë. BSH-ja është 
rregullatori kryesor financiar në ekonomi, emetuesi i vetëm i 
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monedhës së vendit dhe institucioni përgjegjës për hartimin dhe 
zbatimin e politikës monetare. BSH-ja do t’i kryejë këto funksione 
me saktësi, në sajë të pavarësisë së saj. Në të njëjtën kohë dhe 
pa cënuar pavarësinë e saj, BSH-ja do të synojë koordinimin 
maksimal të politikës së saj monetare me politikën fiskale dhe 
me politikat e tjera makroekonomike.

4.1 Ministria e Financave

Banka e Shqipërisë dhe Ministria e Financave janë dy aktorët 
kryesorë në fushën e administrimit makroekonomik. Duke 
patur të njëjtin objektiv themelor, BSH-ja dhe MF-ja duhet të 
bashkëpunojnë më ngushtë me njëra-tjetrën përmes shkëmbimit 
të informacionit dhe këshillave, pavarësisht nga kufizimet e 
përcaktuara nga statusi ligjor lidhur me pavarësinë e bankës 
qendrore.

Marrëveshjet

Marrëdhënia midis BSH-së dhe MF-së përcaktohet përmes 
një serie marrëveshjesh, më e fundit e të cilave u nënshkrua më 
26 mars 2003. Kjo marrëveshje përmban tri pika kryesore:

• BSH-ja do të ndryshojë marrëveshjen me MF-në dhe do të 
ngarkojë MF-në për shërbimet që aktualisht janë falas, për 
shembull, për ankandet e bonove të thesarit të organizuara 
në selinë e BSH-së. 

• Fitimet neto të BSH-së do të derdhen në buxhetin e shtetit 
brenda katër muajve nga fundi i vitit financiar. 

• Procedura e kreditimit të Qeverisë do të jetë sipas ligjit “Për 
Bankën e Shqipërisë” miratuar në vitin 1997, nenet 30.3-
30.4 2. 

Ndërmjet BSH-së dhe MF-së janë edhe dy marrëveshje të 
tjera:

• Procedura për ankandet e bonove të thesarit, të cilat 
aktualisht BSH i kryen në sportelet e saj, por që gradualisht 
do të kalojnë në bankat e nivelit të dytë.
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• Procedura për obligacionet Qeveritare, të cilat shiten në 
selinë e BSH-së, por kryesisht për bankat e nivelit të dytë. 

Krahas këtyre marrëveshjeve, MF-ja dhe BSH-ja marrin pjesë 
në dy komitete të borxhit:

• Komiteti për Administrimin e Borxhit të Brendshëm. BSH-
ja dhe MF-ja janë pjesëmarrësit e vetëm në këtë komitet 
dhe mbajnë takime joperiodike, me qëllim shkëmbimin 
e informacionit mbi rifinancimin e borxhit të brendshëm 
ekzistues. 

• Komiteti për Administrimin e Borxhit të Jashtëm (aktualisht, 
borxhi i trashëguar nga periudha para vitit 1990). BSH-ja 
synon të ketë një rol shumë aktiv dhe të qartë në procesin 
e rakordimit dhe të shlyerjes së borxhit. Në të ardhmen 
Shqipëria nuk do të mund të përfitojë më nga fondet e buta 
dhënë nga programi PRGF dhe do t’i duhet të mbështetet 
në huamarrjen sipas kushteve tregtare. Çështjet e pagesës 
dhe të shlyerjes së borxhit ekzistues do të përmirësojnë 
profilin e Shqipërisë në tregjet ndërkombëtare.

Lufta kundër pastrimit të parave do të vazhdojë të mbetet 
një projekt tjetër i përbashkët me rëndësi. Ky projekt do të 
zhvillohet në frymën e pajtueshmërisë së plotë me standardet 
ndërkombëtare. 

Një propozim i BSH-së për të ardhmen është:

Organizimi i takimeve mujore me kohëzgjatje prej 1-2 orë 
midis Guvernatorit dhe Ministrit të Financave ku zhvillimet më të 
fundit makroekonomike, monetare dhe financiare të diskutohen 
mbi bazën e një axhende të paracaktuar dy ditë përpara mbajtjes 
së takimit. Pikat e axhendës do të vendosen nga personeli i MF-
së dhe BSH-së. Një çështje tjetër me interes të përbashkët për 
ekonominë shqiptare është reduktimi i tregjeve informale. Këto 
tregje dëmtojnë tregjet formale dhe për këtë arsye, ato mbeten 
një shkak i mundshëm për mungesën e stabilitetit financiar 
në Shqipëri. Çështjet e tjera do të kenë të bëjnë me politikën 
monetare ose me atë fiskale.
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Kërkesa të nevojshme për fillimin e shënjestrimit të inflacionit 
janë:

i. Heqja e mundësisë së financimit të deficitit të Qeverisë, 
sipas standardeve të BE-së dhe standardeve të të gjitha 
vendeve zbatuese të shënjestrimit të inflacionit. Vitet e 
ardhshme do t’i shërbejnë MF-së për krijimin e të gjitha 
kushteve të nevojshme. Kjo do të përmirësojë parashikimin 
e likuiditetit afatshkurtër përmes mbledhjes së informacionit 
nga bankat e nivelit të dytë ose nga degët e thesarit, në 
kohë. Në këtë mënyrë gabimet në parashikim mund të 
zvogëlohen. Në rast gabimesh të konsiderueshme në 
parashikim, mungesa e fondeve nga Qeveria mund 
të zgjidhet përmes shitjes së letrave me vlerë në tregun 
sekondar në çdo kohë. Në raste ekstreme të pasigurisë e 
cila mund të çojë në probleme likuiditeti, banka qendrore 
mund të zhvendosë përkohësisht fokusin e saj në stabilitetin 
financiar. 

ii. Përmbushja e kërkesave të tjera me qëllim arritjen e 
pavarësisë së plotë të BSH-së nga Qeveria, si për shembull, 
buxheti i BSH-së dhe pagat në BSH. Në bazë të ligjit “Për 
Bankën e Shqipërisë”, BSH-ja përjashtohet nga ligji “Mbi 
pagat” në sektorin qeveritar, pasi një gjë e tillë është 
kërcënim i pavarësisë së saj. 

4.2 Organet e tjera Qeveritare

Ministritë e tjera

Në baza joperiodike organizohen takime ndërministrore në të 
cilat merr pjesë dhe Guvernatori. 

BSH-ja propozon që:

Guvernatori të veprojë si këshilltar në këto takime. Në 
këtë mënyrë, ai nuk do të ketë të drejtën e votës. Për arsye 
të transparencës, BSH-ja do të ketë të drejtën e botimit të 
pikëpamjeve të saj, të shprehura nga Guvernatori në këto 
takime. 
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Instituti i Statistikës

BSH-ja e bazon politikën e saj monetare në të dhënat e 
çmimeve të konsumit të botuara nga INSTAT. Indeksi i Çmimeve 
të Konsumit tregon zhvillimet në çmimet e 262 mallrave dhe 
shërbimeve të grupuara në 12 grupe. Pesha e zërave individualë 
merret nga një vrojtim i kryer dhe i përpunuar nga INSTAT, 
përkatësisht në vitet 2000 dhe 2001. Ato janë mbajtur të 
pandryshuara deri tani. 

Krahas të dhënave të çmimeve të konsumit, BSH-ja përdor 
të dhëna të tjera makroekonomike si për shembull, Statistikat 
e Llogarive Kombëtare, të dhënat e tregut të punës, të dhënat 
e tregtisë së jashtme, të prodhimit, të dhënat e shitjeve dhe 
investimeve sipas sektorëve ekonomikë. Këto statistika përdoren 
gjerësisht në raportet periodike të përgatitura nga BSH-ja. 

Duke qenë se të dhënat në nivelin mikro janë më të vështira 
për t’u nxjerrë, Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me INSTAT-
in kryen vrojtime tremujore ose më pak të shpeshta, me qëllim 
mbledhjen e të dhënave sasiore dhe cilësore. Të dhënat sasiore 
merren përmes vrojtimeve të turizmit dhe investimeve të huaja 
direkte, ndërkohë që të dhënat cilësore nxirren përmes vrojtimeve 
të konsumatorit dhe opinionit të biznesit. Të dhënat në nivelin 
mikro janë të nevojshme për të analizuar ekonominë në nivelin 
makro, për shkak të shkallës së vogël të ekonomisë shqiptare. 
Prania e ekonomisë informale është gjithashtu një arsye e fortë 
për gjetjen e mënyrave alternative të matjes dhe vlerësimit të 
veprimtarisë ekonomike. 

Një kërkesë e BSH-së për INSTAT-in është:

Marrja e shifrave tremujore të inflacionit të botuara nga 
INSTAT-i, të llogaritura si mesatarja vjetore e indekseve të çmimit 
të konsumit të tri muajve në një tremujor3. Kjo do të shmangë 
pështjellime të mundshme në publikun e gjerë, pasi inflacioni 
matet nga INSTAT-i dhe parashikohet nga BSH-ja. 

Propozime të BSH-së për INSTAT-in janë:
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Rillogaritja më e shpeshtë sesa çdo pesë vite e peshave relative 
në shportën e konsumit, pasi modeli i konsumit të konsumatorit 
mesatar në Shqipëri po ndryshon me ritme të shpeshta dhe gjatë 
viteve të ardhshme priten ndryshime të tjera. 

Matja për arsye krahasimi të Indeksit të Harmonizuar të 
Çmimeve të Konsumit në mënyrën e matjes në Eurozonë. 

Sigurimi në kohë nga INSTAT-i i të dhënave të sakta dhe 
të plota mbi prodhimin e brendshëm bruto, mbi pagat dhe 
prodhimin.

Gjithashtu, BSH-ja kërkon:

Eliminimin e hendekut në bazën ligjore të BSH-së për ta bërë 
sigurimin e të dhënave të detyrueshëm dhe përfshirjen e gjobave 
në rast mosrespektimi të dispozitave të ligjit. Ligji aktual nuk e bën 
të detyrueshëm për subjektet rezidente raportimin e të dhënave 
në BSH për qëllime statistikore. Ligji “Mbi statistikat” e përcakton 
INSTAT-in si autoritetin e vetëm përgjegjës për mbledhjen e të 
dhënave dhe statistikave nga agjentët ekonomikë. Një autoritet 
i ngjashëm duhet t’i jepet dhe BSH-së, si hartuesi i vetëm i 
bilancit të pagesave në vend. 

5. MARRËDHËNIA E PËRGJITHSHME ME SEKTORIN PRIVAT

Marrëdhënia midis BSH-së dhe sektorit privat do të 
përqendrohet më tepër në krijimin e një linje komunikimi 
koherente, të qartë e të besueshme mbi çështjet e politikës 
monetare. Kjo marrëdhënie ka për qëllim rritjen e njohurive dhe 
ndërgjegjësimin e publikut lidhur me politikën monetare, dhe 
rritjen e besimit në bankën qendrore dhe në të gjithë sistemin 
bankar. 

5.1 Publiku

Krahas njoftimeve të rregullta për shtyp, BSH-ja do t’i 
komunikojë çështjet lidhur me politikën monetare përmes faqes 
së saj të internetit. Për arsye përgjegjshmërie dhe transparence, 
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në të ardhmen faqja e internetit të Bankës së Shqipërisë do 
të përditësohet dhe përmirësohet me qëllim shmangien e 
keqinterpretimeve, si në terminologjinë shqip ashtu edhe në 
atë angleze; do të bëjë të njohur sistemin e shënjestrimit të 
inflacionit që prej fillimit të regjimit të tij; do të japë deklarata 
për shtyp dhe do të bëjë të njohur procesverbalet e takimeve 
të vendimmarrësve të politikës monetare. Gjithashtu, kjo faqe 
do të përshtatet me qëllim lehtësimin e të kuptuarit të politikës 
monetare nga publiku i gjerë. Një tjetër hap që do të ndërmerret 
është dhe organizimi i takimeve ad hoc me Guvernatorin ose 
punonjësit e BSH-së në disa qytete të vendit, ku do të diskutohen 
tema të paracaktuara lidhur me politikën monetare. BSH-ja do 
të shpërndajë gjithashtu, informacione mbi vendimet e politikës 
monetare përmes kontakteve informale të degëve të saj me 
kompani dhe të tjera të ngjashme me këto, në rajon. Dhënia e 
informacioneve në sistemin arsimor do të vazhdojë, gjithashtu. 

5.2 Media

BSH-ja e konsideron median një kanal shumë të rëndësishëm 
komunikimi të politikës së saj monetare. Për këtë arsye, ajo 
synon të vazhdojë marrëdhënien e saj të mirë përmes dhënies 
së informacioneve dhe njoftimeve lidhur me politikën monetare. 
Guvernatori do të vijojë me organizimin e konferencave për 
shtyp dhe të takimeve informale. Gjithashtu, BSH-ja do të 
reagojë ndaj deklaratave të rreme dhe spekulative në shtyp, të 
cilat mund të dëmtojnë reputacionin e saj. 

5.3 Dhoma e Tregtisë

BSH-ja do të synojë kontakte të vazhdueshme me Dhomën 
e Tregtisë në Shqipëri, me qëllim marrjen e informacioneve të 
mëtejshme mbi kompanitë shqiptare dhe nëse është e mundur, 
mbi tregun e pasurive të paluajtshme për bizneset, me qëllim 
zgjerimin e mbulimit rajonal të vrojtimeve që ajo kryen aktualisht 
përmes pesë degëve të saj, në pesë rajone. Të dhënat e marra 
nga Dhoma e Tregtisë do të përfshijnë kompanitë në qytetet 
kryesore të Tiranës dhe Durrësit, të cilat nuk janë të përfshira në 
vrojtimet e kryera nga degët e Bankës së Shqipërisë. 
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6. MARRËDHËNIA ME INSTITUCIONET NDËRKOMBËTARE

Marrëdhënia e BSH-së me institucionet ndërkombëtare është 
po aq e rëndësishme sa dhe me institucionet kombëtare. Ekziston 
një vullnet dhe interes kombëtar për ta vendosur Shqipërinë në 
hartën evropiane në mënyrë më transparente dhe, nga ana tjetër, 
ekonomia shqiptare fiton mjaft nga përvoja ndërkombëtare. 
Pjesa më e madhe e kanaleve të bashkëpunimit do të jenë 
përmes bankave qendrore dhe autoriteteve të pagesave në 
rajon, siç janë ato të Bosnje-Hercegovinës, Kroacisë, Greqisë, 
Italisë, Kosovës, Maqedonisë, Malit të Zi, Serbisë dhe Turqisë. 
Mundësitë për bashkëpunim do të gjenden në konferenca, 
seminare, forume dhe në shkëmbime ekspertësh. Marrëdhëniet 
me institucionet ndërkombëtare jepen si më poshtë. 

6.1 Institucionet e BE-së

BSH-ja do të mbështesë plotësisht të gjitha përpjekjet që vendi 
ynë po bën me qëllim anëtarësimin në Bashkimin Evropian. 
Për këtë, do të ketë bashkëpunim të ngushtë me institucionet e 
Bashkimit Evropian, si për shembull, me Bankën Evropiane për 
Investime, Bankën Qendrore Evropiane dhe bankat qendrore të 
Sistemit Evropian të Bankave Qendrore. Për bankën qendrore, 
anëtarësimi në Bashkimin Evropian do të kërkojë përmbushjen 
e standardeve të bankave të tjera qendrore të BE-së. Një proces 
tërësisht i pavarur i vendimmarrjes së politikës monetare nga 
Qeveria dhe bankat tregtare, siç u përmend më lart, është një 
nga karakteristikat kryesore të 25 bankave qendrore të BE-së. 

Një kërkesë tjetër është ajo e lëvizjes së lirë të kapitalit jashtë 
vendit. Shqipëria është e angazhuar në përmbushjen e kërkesave 
të OBT-së dhe BE-së brenda vitit 2010. Shqipëria ka bërë hapa 
të konsiderueshëm në këtë fushë. Hyrjet e kapitalit janë tërësisht 
të liberalizuara, ndërkohë që kufizimet në daljet e kapitalit do të 
hiqen në mënyrë graduale4. 

Në tregun e brendshëm duhen arritur të gjitha parimet e 
tregut, duke përfshirë këtu konkurrencën e ndershme. Në këtë 
kontekst, Autoriteti i Konkurrencës luan një rol të rëndësishëm. 
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Pozicioni në treg i Bankës Raiffeisen duhet përmendur në mënyrë 
të veçantë. Banka Raiffeisen bleu ish-Bankën e Kursimeve dhe, 
e shprehur në aktive, tashmë ajo zotëron 48.8 për qind të tregut 
bankar (fundi i vitit 2004). 

6.2 BIS, FMN dhe BB 

Duke filluar nga 15 tetori, 1991, menjëherë pas rënies 
së komunizmit në Shqipëri, FMN-ja dhe BB-ja kanë zhvilluar 
marrëdhënie të ngushta me Shqipërinë. BSH-ja shpreson që ky 
bashkëpunim i ngushtë të vazhdojë dhe më tej. Marrëveshjet 
me FMN-në nuk duhet të përmbajnë objektiva kundërshtues. 
Në rast kalimi në një regjim të shënjestrimit të inflacionit sipas 
një marrëveshjeje me FMN-në, angazhimet ndaj saj do të 
vazhdojnë më tej. Ndërtimi i marrëdhënieve të mira me BIS-in 
është thelbësor për BSH-në, me qëllim arritjen e standardeve 
moderne të bankingut qendror. 
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SHËNIME

� Në përputhje me ligjin “Për Bankën e Shqipërisë”, BSH-
ja jep licenca dhe harton rregullore për sistemin bankar, për 
zyrat e këmbimit valutor, për unionet e kreditit dhe fondeve të 
përbashkëta, si dhe kryen inspektimet në vend dhe nëpërmjet 
analizës.

2 Neni �0.� Kreditë ose huatë e Bankës së Shqipërisë për 
Qeverinë e Republikës së Shqipërisë disbursohen, përcaktohen 
dhe janë të pagueshme vetëm në lekë. Të gjitha kreditë ose 
huatë e tilla do të sigurohen (kolateralizohen) me letra me vlerë 
të borxhit tek prurësi, me norma 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 Bankën e Shqipërisë. Për çdo 
kredi ose hua duhet të përfundohet marrëveshja me shkrim e 
kredisë ose e huasë midis Qeverisë së Republikës së Shqipërisë, 
përfaqësuar nga Ministri i Financave dhe Bankës së Shqipërisë. 
Marrëveshja duhet të përcaktojë qartë shumën kryesore të kredisë 
ose huasë, maturimin e saj, normat e aplikuara të interesit dhe 
kushtet e shpenzimet e tjera të mundshme.

Neni �0.4 Në asnjë rast shuma kryesore e kredisë ose e huasë 
së disbursuar dhe pjesa e padisbursuar e kredisë ose huasë së 
Bankës së Shqipërisë dhënë Qeverisë së Shqipërisë, nuk duhet 
të kalojë vlerën 5 për qind të mesatares vjetore të të ardhurave 
të buxhetit të Qeverisë së Republikës të Shqipërisë, për tri vitet 
financiare paraardhëse; me kusht që, në kuptim të këtij neni, 
“të ardhurat” nuk do të përfshijnë kreditë ose huatë, donacionet 
dhe forma të tjera të kontributeve financiare.

� Për më tepër informacion, shikoni pikën V dhe boksin � në 
kapitullin 2.

4 Shikoni gjithashtu Shtylla dhe Cani (200�).
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Z. Ridvan Bode, Ministër i Financave të Shqipërisë

MUNDËSI TË REJA NË BASHKËPUNIMIN 
INSTITUCIONAL NDËRMJET QEVERISË DHE 

BANKËS SË SHQIPËRISË

Së pari, dëshiroj të përshëndes organizatorët dhe 
pjesëmarrësit në këtë Forum dhe të siguroj se Qeveria Shqiptare 
vlerëson kontributin në këtë diskutim si një ndihmesë të çmuar 
në zbatim të prioritetit të saj të përshpejtimit të reformave, të 
cilat përafrojnë institucionet tona me standardet perëndimore 
që aspirojmë. Në të vërtetë, zhvillimi i këtij debati ka një 
interes dhe rëndësi të veçantë, që lidhet me faktin se vendi 
ynë së afërmi plotëson parakushtet dhe përfundon negociatat 
për nënshkrimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit me 
BE-në, dhe përfshihet në një angazhim të ri ku objektivat dhe 
rezultatet e sferës monetare dhe të sektorit financiar kanë 
mjaft rëndësi. Progresi i bërë deri më sot dhe angazhimi i 
Qeverisë në një program ambicioz reformash, përbëjnë një 
premisë të mirë fillestare në suksesin e kësaj sipërmarrjeje 
jetike për vendin. 

Bashkëpunimi ndërinstitucional në përcaktimin e objektivave, 
pjesëmarrjes dhe përgjegjësive merr një rëndësi edhe më të 
madhe në këtë proces. Banka e Shqipërisë, për misionin që 
i jep ligji dhe rolin që luan në ekonominë e vendit, përbën 
për Qeverinë një partner të privilegjuar. Detyrimi ligjor i këtij 
bashkëpunimi, si dhe përvojat përgjithësisht pozitive në këtë 
fushë, kanë nevojë të njohin një nivel të ri.  
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Nevoja e forcimit të këtyre marrëdhënieve, para së gjithash 
midis Ministrisë së Financave dhe Bankës së Shqipërisë, 
detyrohet nga fakti se janë dy aktorët kryesorë në programimin, 
mbështetjen dhe garantimin e stabilitetit makroekonomik, por 
edhe për arsyen se programimi dhe vënia në jetë e tërësisë së 
reformave në fushën e ekonomisë dhe të financave nuk mund 
të jenë të suksesshme, pa siguruar pjesëmarrjen e koordinuar të 
këtyre institucioneve.  

Besoj se unifikimi i objektivave kryesorë të përbashkët, 
programimi i masave që mundësojnë dhe mbështesin realizimin 
reciprok të objektivave specifikë, të veçantë për secilin institucion, 
përbëjnë themelin dhe kushtin e parë për një bashkëpunim të 
qëndrueshëm institucional. Përkundrejt sjelljeve dhe mbizotërimit 
të interesave dikasterialë apo më keq akoma, përpjekjeve për të 
tërhequr më shumë nga vetja përmes objektivave minimalistë, 
një tendencë e njohur në qëndrimet e këtyre dy institucioneve, 
nevojitet të krijojmë një frymë dhe përvojë tjetër bashkëpunimi, 
që dominohet nga vetëpërgjegjësia dhe përgjegjshmëria 
reciproke. Sigurisht që kjo nuk duhet të jetë vetëm çështje dëshire 
apo vullneti personal, dhe as produkt i rrethanave të momentit 
apo “arbitrave” të tretë, shpesh institucione ndërkombëtare. 
Ruajtja e pavarësisë reciproke institucionale dhe detyrimi i një 
bashkëpunimi të frytshëm kërkon përmirësimin dhe përsosjen e 
instrumenteve ligjore dhe të qëndrueshme. 

Në kuadrin e këtij bashkëpunimi, ndërmjet MF-së dhe BSH-së 
ekzistojnë disa marrëveshje dhe praktika bashkëpunimi, të cilat 
në tërësi janë vlerësuar të frytshme. Megjithatë, është koha që 
ato të rishikohen dhe të reflektojnë standardet e reja të arritura, 
objektivat dhe angazhimet programore në kuadrin e reformave 
që rrisin standardet e funksionimit të të dyja institucioneve. 
Formulimi i këtyre marrëveshjeve është mirë që të bazohet jo 
vetëm në raportet detyruese që vijnë në kuadrin e marrëveshjeve 
të përbashkëta me FMN-në, BB-në apo me institucionet e tjera 
që asistojnë vendin, por ai duhet të jetë rezultat i një reflektimi 
të brendshëm mbi nevojat reciproke për zbatimin e programeve 
të miratuara zyrtarisht dhe të konsultuara paraprakisht. Praktika 
e takimeve të përjavshme ndërmjet Ministrit të Financave dhe 
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Guvernatorit, në bazë të një programi të parapërgatitur nga 
personeli përkatës, do të ishte një praktikë e mirë, ndaj dhe unë 
e mbështes plotësisht këtë ide të Guvernatorit. 

Drejtimet e mundshme të zgjerimit dhe përmirësimit të këtij 
bashkëpunimi janë të shumta. Do të përmendja disa prej tyre. 

Administrimi i borxhit publik, të brendshëm dhe të jashtëm, 
përbën një sfidë të përbashkët për MF-në dhe BSH-në. Ministria 
e Financave është duke përmirësuar dhe konsoliduar strukturat 
e saj të brendshme si dhe procedurat për administrimin efikas 
dhe të sigurt. Një ligj i veçantë për borxhin po hartohet dhe do të 
miratohet së shpejti. Megjithatë, realiteti i krijuar nga pikëpamja 
pronësore dhe strukturore në tregun e bankave tregtare, krahas 
rritjes kumulative të borxhit, e bën urgjent hartimin e një strategjie 
të përshtatshme për shërbimin e këtij borxhi. Në këtë kuadër 
është kërkuar dhe programuar një asistencë e specializuar nga 
donatorë të huaj. Megjithatë, ngritja e gjithë infrastrukturës së 
nevojshme kërkon pjesëmarrjen aktive dhe të programuar të vetë 
Bankës. Hapja funksionale e rrjetit për tregun sekondar të bonove 
të thesarit, rritja e pjesëmarrjes së individëve në tregun e bonove 
të thesarit si dhe diversifikimi i shërbimit të tyre, përbëjnë një 
prioritet të bashkëpunimit tonë të ngushtë. Minimizimi i rrezikut 
të këtij tregu, i cili në disa raste gjatë këtij viti është shfaqur 
kërcënues, do të ishte kontributi më i dukshëm i Qeverisë në 
kuadër të strategjisë së programuar të shënjestrimit të inflacionit. 
Gjendja aktuale me borxhin nën kontroll dhe në nivelet e duhura, 
rënia e borxhit të brendshëm në raport me PBB-në (për vitin 2006 
planifikohet të jetë 2.6 për qind), dhe fakti se për herë të parë 
gjatë viteve të tranzicionit nuk do të ketë deficit korent, nuk japin 
garanci të plota përballë borxhit të rritur kumulativ. 

Pakësimi i dukshëm i presionit fiskal nga deficitet e mëdha 
korente, përmes zvogëlimit të deficitit buxhetor vjetor nga 
Qeveria dhe rritjes së konsiderueshme të të ardhurave fiskale në 
buxhet, nuk duhet të ndikojë në mospjesëmarrjen e Bankës në 
financimin e këtij deficiti. Një sfidë tjetër e përbashkët është dhe 
rritja e nivelit të kreditimit të ekonomisë reale, dhe në rradhë 
të parë asaj private. Ky vit ka shënuar një progres të dukshëm 
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në këtë drejtim. Niveli i kreditimit të sektorit privat në raport 
me PBB-në është 11 për qind nga rreth 7-8 për qind në vitet 
e fundit. Megjithatë, ky tregues është ende disa herë më i ulët 
se mesatarja e vendeve të rajonit. Kapacitetet e bankave të 
nivelit të dytë për të rritur nivelin e kreditimit janë shumë më të 
mëdha. Ndërprerja e menjëhershme e pjesëmarrjes së Bankës 
në tregun e bonove të thesarit sigurisht që do të ndikonte në 
pakësimin e investimeve të bankave në ekonominë reale. Nisma 
e pakësimit të pjesëmarrjes së Bankës në këtë treg, duhet të 
bëhet në përputhje me të gjitha elementet e tjera të strategjisë 
për zhvillimin ekonomik të vendit. 

Një fushë tjetër prioritare në bashkëpunimin tonë është dhe 
pakësimi i ekonomisë informale, aktualisht në nivele të larta. 
Rezultatet e deritanishme anti-cash janë inkurajuese, megjithatë 
shkalla e lartë e informalitetit dhe e korrupsionit të administratës 
publike, mund të luftohet edhe përmes kalimit në kanalet 
bankare të pagave të punonjësve të administratës publike. 
Ministria e Financave, me asistencën e FMN-së, ka hartuar 
një skemë bashkëkohore me qëllim përmirësimin thelbësor në 
administrimin dhe vjeljen e taksave. Modernizimi i këtij sistemi 
lidhet ngushtë me cilësinë dhe kapacitetin e shërbimeve nga 
sistemi financiar, me qëllim që pagesat dhe operacionet e tjera 
financiare të kryhen tërësisht përmes kanaleve bankare. Sistemi 
bankar gradualisht po fiton besimin e publikut, ndonëse kostoja 
e shërbimeve bankare për këto shërbime vazhdon të jetë e lartë 
dhe në nivele jo atraktive për biznesin. Është e nevojshme që 
i gjithë sistemi bankar dhe ai financiar të jenë më atraktivë 
për biznesin dhe t’i bashkëngjiten programit të Qeverisë për 
formalizimin e shpejtë të ekonomisë sonë. 

Krahas nevojës për përmirësime thelbësore në mënyrën 
e funksionimit të ekonomisë reale, thellimi i mëtejshëm i 
privatizimit të sektorit financiar dhe përmirësimi i funksionimit 
të tij, pritet të kenë një ndikim pozitiv mbi kanalizimin dhe 
investimin e remitancave. Vëllimi i tyre ka një rëndësi të madhe 
si nga pikëpamja e zhvillimit të vendit, ashtu dhe nga nevoja për 
të vendosur nën kontroll çdo presion inflacionist që ato sjellin, 
sidomos gjatë sezonalitetit të tyre. 
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Sistemi financiar jobankar është një tjetër fushë prioritare në 
veprimtarinë tonë. Stabiliteti në sferën financiare, dhe në veçanti 
në atë monetare, dhe zhvillimet pozitive ekonomike në tërësi 
kanë nevojë për një sistem financiar të qëndrueshëm dhe të 
shëndoshë. Ndërsa zhvillimet në sistemin financiar përgjithësisht 
janë pozitive, sektori financiar jobankar mbetet problematik. 
Aktualisht, ky treg mbikëqyret nga komitete të pavarura dhe në 
disa raste Qeveria luan një rol të konsiderueshëm. Standardet e 
kësaj mbikëqyrjeje janë të dobëta dhe ecuria e disa sektorëve, 
kryesisht të tregut të sigurimeve, të fondeve private të pensionit 
etj., kërkon marrjen e masave të menjëhershme. Qeveria po 
harton një ligj organik, që synon forcimin e këtyre standardeve 
dhe garancive, si dhe unifikimin e autoritetit mbikëqyrës të 
sektorit financiar jobankar në një bord të vetëm, duke ndjekur 
kështu modelin e suksesshëm të shumë vendeve të tjera në 
tranzicion. Përmirësimet në këtë sektor do të shoqërohen me 
privatizimin e kompanive publike dhe krijimin e një realiteti më 
tepër konkurrues dhe transparent në tregun financiar. Jam i 
mendimit se një vëmendje të tillë kërkojnë edhe hallka të tjera 
të tregut financiar, si për shembull, Bursa e Tiranës, e cila vijon 
të mbetet thjesht një realitet juridik, një numër fondesh publike, 
gjysmëpublike dhe private që ekzistojnë por që mbikëqyren 
dobët, si dhe disa agjenci të cilat mund të jenë më efikase në 
këtë treg. Pjesëmarrja e Bankës së Shqipërisë në këtë proces 
është e domosdoshme. Krahas nevojës për kapërcimin e 
prapambetjes së këtij sektori dhe minimizimit të rrezikut nga ky 
treg, është e mundur që paralelisht të zhvillohen dhe të shtohen 
produkte dhe instrumente të reja financiare. Ky duhet të jetë një 
objektiv i rëndësishëm në strategjinë globale të Bankës lidhur 
me shënjestrimin e inflacionit. 

Shqipëria, si një pjesëmarrëse aktive në koalicionin botëror 
në luftën kundër terrorizmit, ka marrë një sërë angazhimesh, 
ndërmjet të cilave parandalimi i pastrimit të parave në një 
treg gjerësisht informal, përbën një sfidë më vete. Ministria e 
Financave dhe Banka e Shqipërisë kanë mjaft detyrime lidhur 
me këtë fushë. Një Drejtori e Përgjithshme funksionon pranë 
Ministrisë së Financave, për këtë qëllim. Për të vendosur këtë 
strukturë në eficiencë të plotë, sistemi bankar dhe financiar, 
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në zbatim të ligjit, ka për detyrë sigurimin e informacioneve 
të përditësuara sipas një mënyre të standardizuar. Megjithatë, 
ky problem ende vazhdon. Krijimi i një baze të dhënash me 
informacione të nevojshme kërkon një bashkëpunim më të 
ngushtë dhe përmirësime në dhënien e informacionit, saktësinë 
dhe shpejtësinë e shpërndarjes së tij. 

Banka e Shqipërisë ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në 
zgjidhjen e borxhit të prapambetur, të trashëguar nga periudha 
përpara viteve ’90 dhe Guvernatori është Zëvendëskryetar i 
Komitetit Qeveritar të Negocimit të Borxhit të Jashtëm. Përvoja 
e BSH-së në këtë fushë e bën të nevojshme përfshirjen e saj në 
mënyrë më të drejtpërdrejtë në programin e ri të Komitetit për të 
zgjidhur pjesën e mbetur të borxhit, i cili duhet të përfundohet 
brenda dy viteve. Përshpejtimi i zgjidhjes së kësaj çështjeje 
detyrohet dhe nga fakti se vendi gradualisht duhet të hyjë në 
tregun e kredive tregtare pa kufizime dhe pengesa të trashëguara 
nga e kaluara.  

Forcimi i këtij bashkëpunimi në të gjitha fushat e lartpërmendura 
si dhe për çështje të tjera kërkon, ndërtimin e një infrastrukture 
të duhur ligjore dhe shkëmbimin e informacionit reciprok. 
Qeveria është e gatshme të mbështesë çdo nismë që synon 
forcimin e pavarësisë së Bankës dhe të garantojë mosndërhyrjen 
e autoriteteve të tjera në funksionimin e saj, si e tillë. Është 
përgjegjësi e autoriteteve të Bankës që kjo pavarësi të mos 
shpërdorohet dhe të respektojë moralitetin e nevojshëm të shtetit 
të së drejtës dhe realitetin në vend. Ne e vlerësojmë synimin 
ambicioz të BSH-së për të arritur shpejt nivelin mesatar të Bankës 
Qendrore Evropiane dhe përafrimin e saj me këto standarde, 
ndaj dhe Qeveria do të angazhohet në plotësimin e detyrimeve 
të saja, të nevojshme për arritjen e këtyre standardeve. Të gjithë 
ne duhet të jemi të vetëdijshëm se për të qenë i suksesshëm, ky 
angazhim ka nevojë jo vetëm për akte ligjore që përputhen me 
standardet e kërkuara, por para së gjithash për reforma të thella 
që përmirësojnë standardet e gjithë sistemit financiar dhe atij 
ekonomik. Kjo do të thotë se sfera e reformave, transformimeve 
dhe e përmirësimeve në këtë strategji duhet të jetë shumë më e 
gjerë sesa Banka në vetvete. Përndryshe, do të krijonim modelin 
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virtual të një banke jo operacionale, jofunksionale dhe joefikase 
në raport me ekonominë, në përgjithësi. 

Përmirësimi i komunikimit dhe shkëmbimit të informacionit 
përbën një element tjetër, ku ky bashkëpunim duhet të 
kanalizohet. Ministria e Financave dhe institucionet e tjera në 
varësi të saj janë duke realizuar disa projekte që kanë për qëllim 
modernizimin dhe përshpejtimin e kryerjes së operacioneve 
dhe informimin mbi to. Brenda vitit të ardhshëm, Drejtoritë e 
Përgjithshme të Doganave dhe Tatimeve do të përfundojnë 
rrjetin unik të të gjitha operacioneve fiskale që kryejnë. Edhe 
Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit ka filluar ngritjen e rrjetit 
kombëtar të operacioneve me shpenzimet buxhetore. Banka e 
Shqipërisë dhe sistemi bankar janë duke bërë të njëjtën gjë. 
Përmes një programi të përbashkët është e nevojshme që sistemi 
i të dhënave, i përdorur reciprokisht, të integrohet në një rrjet 
të vetëm, gjë e cila do të mundësonte një komunikim të shpejtë 
dhe efikas. 

Në përfundim, shpreh edhe një herë kënaqësinë time për 
mundësinë që më dhatë për të shprehur konsideratat pozitive për 
nivelin e bashkëpunimit institucional midis Bankës së Shqipërisë 
dhe Ministrisë së Financave, si dhe për të paraqitur fusha të reja 
që do të përmirësojnë këtë bashkëpunim aq të nevojshëm për 
rritjen e efikasitetit të punës së institucioneve tona. 
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Z. Servaas Deroose, Drejtor i Makroekonomisë për Eurozonën dhe 
BE-në në Drejtorinë e Përgjithshme për Çështje Ekonomike dhe 

Financiare (DG ECFIN) të Komisionit Evropian �

KOMENTE ME FOKUS TË VEÇANTË MBI 
MARRËDHËNIET INSTITUCIONALE

1. HyRJE

Dorëshkrimi mbi “Parakushtet për shënjestrimin e inflacionit 
në Shqipëri” reflekton vendosmërinë e bankës qendrore për të 
adoptuar një regjim formal të shënjestrimit të inflacionit atëherë 
kur të jenë plotësuar kushtet e nevojshme. Dihet se realizimi 
dhe suksesi i shënjestrimit të inflacionit varen para së gjithash 
nga angazhimi i autoriteteve dhe nga aftësia për të planifikuar 
dhe kryer ndryshimet e nevojshme institucionale. Gjithashtu, 
me qëllim parandalimin e humbjes së besimit dhe eventualisht, 
dobësimin e sistemit monetar, përpara fillimit të adoptimit formal 
të shënjestrimit të inflacionit duhen përmbushur një sërë kushtesh 
paraprake. Kundrejt kësaj tabloje, Dorëshkrimi përmban 
propozime tepër të rëndësishme, drejton pyetje tepër aktuale 
dhe ngre çështje të shumta dhe interesante për diskutim. 

Ky koment është i pashmangshëm dhe ashtu siç kërkohet, 
përqendrohet kryesisht, por jo në mënyrë ekskluzive, mbi 
marrëdhëniet institucionale (tema e parë nga tre temat e 
parashikuara në Dorëshkrim). Duke patur parasysh përkufizimin 
e përgjithshëm të marrëdhënieve institucionale, më poshtë jepen 
disa mendime mbi katër çështje kryesore: (i) parakushtet; (ii) 
kanalet e transmetimit monetar; (iii) marrëdhëniet me Qeverinë 
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dhe organet e tjera të sektorit publik; dhe (iv) stabilitetin financiar. 
Duke qenë se tre temat e paraqitura janë të ndërlidhura ngushtë 
me njëra-tjetrën, ky koment do të prekë gjithashtu temat e 
diskutuara në kapitujt 2 dhe 3 të Dorëshkrimit. 

2. PARAKUSHTET

Në pamje të parë, mjedisi në Shqipëri duket mjaft i favorshëm 
për fillimin e adoptimit të shënjestrimit të inflacionit. Zhvillimet 
e fundit makroekonomike kanë qenë mbresëlënëse, me rritjen 
më të lartë ekonomike në rajon, inflacion relativisht të ulët 
dhe përparim të ndjeshëm në financat publike. Gjithashtu, 
luhatshmëria në rritjen ekonomike dhe në inflacion vitet e fundit 
ka qenë në nivele të ulëta. Sektori bankar është konsoliduar 
dhe korniza e tij e mbikëqyrjes së kujdesshme po forcohet më 
tej. Kuadri aktual monetar tashmë përfshin disa elemente të 
vlefshme të shënjestrimit të inflacionit (një objektiv transparent 
për inflacionin; një shkallë të konsiderueshme të pavarësisë së 
bankës qendrore; dhe një kurs këmbimi luhatës).

Megjithatë, duhen analizuar disa parakushte të nevojshme 
për t’u plotësuar. Së pari, tendencat e favorshme të kohëve të 
fundit nuk duhet të merren parasysh në vlerësimin e trendeve 
në të ardhmen. Edhe pse në një mjedis me rritje të shpejtë të 
kredisë, i cili mund të mos jetë shumë reagues ndaj ndryshimeve 
të konsiderueshme të kursit të këmbimit të monedhës vendase, 
ndikimet në normat e interesit dhe kursin e këmbimit janë të 
nevojshme për parandalimin e tejnxehjes së ekonomisë. Së dyti, 
ende mungojnë disa veçori të nevojshme për adoptimin e plotë 
e të suksesshëm të shënjestrimit të inflacionit. Së treti, përvoja 
pozitive e vendeve të tjera evropiane në tranzicion, të cilat 
adoptuan strategjinë e shënjestrimit të inflacionit, nuk mund të 
jetë një përqasje e drejtpërdrejtë krahasuese. Këto vende kanë 
patur nivel të ndryshëm të të ardhurave dhe një strukturë të 
ndryshme ekonomike dhe financiare. 

Një parakusht i parë dhe i nevojshëm është ai i qartësimit 
të objektivave të politikës monetare. Regjimi i propozuar i 
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shënjestrimit të inflacionit është i qartë për si vijon: objektivi 
kryesor i një banke qendrore të pavarur është arritja dhe ruajtja 
e stabilitetit të çmimeve; dhe objektivi i dytë është ai i arritjes 
së një rritjeje të qëndrueshme, pa vënë në rrezik stabilitetin e 
çmimeve. Shndërrimi i këtij objektivi të politikës monetare në 
drejtimin aktual të politikës monetare mund të jetë disi i vështirë, 
në veçanti në rastin e një paqëndrueshmërie të konsiderueshme 
në rritjen ekonomike dhe në inflacion. Gjithashtu, për arritjen 
dhe ruajtjen e një inflacioni të ulët dhe të qëndrueshëm ekzistojnë 
disa strategji të mundshme dhe shënjestrimi i inflacionit (ndoshta 
më mirë i emërtuar si pritshmëritë e inflacionit ose shënjestrimi i 
parashikimit të inflacionit, duke qenë se parashikimi i inflacionit 
të bankës qendrore bëhet një shënjestrim i ndërmjetëm, shikoni 
Svensson 1997) është një prej tyre. Në fund, një shënjestrim 
inflacioni i qartë dhe transparent ka një rëndësi të madhe, si për 
besueshmërinë e sistemit të shënjestrimit të inflacionit, ashtu dhe 
për qëllimet e jashtme të komunikimit. Ekzistojnë argumente të 
forta që tregojnë se duhet synuar inflacioni i plotë. Megjithatë, 
në shumë vende në tranzicion, ka një pikëpyetje të madhe mbi 
mënyrën e trajtimit të çmimeve të administruara, nivelet dhe 
ndryshimet e të cilave janë potencialisht të konsiderueshme dhe 
mbi faktin se cilat prej tyre janë përtej kontrollit të drejtpërdrejtë 
të bankës qendrore. Përcaktimi i objektivit pa çmimet e 
administruara mund të gjykohet si i paqartë, ndërsa vendosja e 
një zone të tolerancës mund të vërë në pikëpyetje vlefshmërinë 
e këtij sistemi të shënjestrimit.2 

Me qëllim vlerësimin e cilësive të një forme të shënjestrimit të 
inflacionit, është e rëndësishme që të konsiderohet plotësimi i 
kushteve paraprake për parandalimin e humbjes së besueshmërisë 
dhe dobësimin e kornizës së politikës monetare nga një adoptim 
i parakohshëm. Në këtë kontekst, funksionimi i mekanizmit të 
transmetimit dhe zhvillimi i tregjeve dhe institucioneve financiare 
janë parametra kryesorë. A është mekanizmi i transmetimit 
të inflacionit mjaftueshmërisht i zhvilluar dhe a janë lidhjet të 
kuptueshme (duke patur parasysh shqetësime të mundshme që 
lidhen me paluhatshmërinë e çmimeve, rrjedhje të pasterilizuara 
të kapitalit dhe ndikimin e efektit përçues të kursit të këmbimit)? 
Nëse, pavarësisht nga një tendencë drejt një ndërmjetësimi më të 
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madh financiar dhe kontrolli më të madh, kanalet e interesit dhe të 
kredisë janë disi të dobëta, shënjestrimi i inflacionit dhe pritshmëritë 
e tij me instrumentet në dispozicion mund të jenë të vështira. Pika 3 
mbi transmetimin monetar shtjellon shkurtimisht këtë çështje.

Disa faktorë të tjerë teknikë kanë nevojë të analizohen, duke 
përfshirë këtu aftësinë e bankës qendrore lidhur me parashikimin 
e inflacionit dhe të likuiditetit. Ndërtimi i aftësive të nevojshme 
operacionale dhe analitike në bankën qendrore mund të arrihet 
relativisht shpejt. Të paktën, kjo është ajo që sugjeron përvoja 
e vendeve me ekonomi në zhvillim, të cilat (në fakt) kanë 
adoptuar shënjestrimin e inflacionit në mënyrë të suksesshme. 
Për më tepër, në rastin e Shqipërisë, mungesa e serive kohore 
statistikore të besueshme mbi variablat kryesorë duket të jetë një 
pengesë e madhe. Prandaj, cilësia e të dhënave statistikore duhet 
të përmirësohet në mënyrë të konsiderueshme. Për të siguruar 
besueshmërinë e regjimit të shënjestrimit të inflacionit, është e 
nevojshme një zyrë statistikore tërësisht e pavarur, si në aspektin 
institucional ashtu dhe në atë personal dhe financiar, duke përfshirë 
asistencën me burime të mjaftueshme. Në fund, është gjithashtu e 
rëndësishme mbajtja nën kontroll e tregut financiar informal. 

Me të drejtë, Dorëshkrimi nuk propozon një datë konkrete për 
adoptimin e plotë të shënjestrimit të inflacionit. Kjo nënkupton 
që do të jetë një proces disi gradual, i cili paraprakisht kërkon 
përmbushjen e disa parakushteve minimale dhe më pas, 
ndërtimin e aftësive analitike dhe operacionale. Kjo duket të jetë 
përqasja e duhur. Ky proces gradual do të lejojë organizimin e 
sistemit të shënjestrimit të inflacionit, vendosjen e tij në sistemin 
ligjor dhe atë institucional, komunikimin në mënyrë të qartë të 
strategjisë dhe synimit të tij me publikun në vend dhe jashtë tij, 
dhe zgjedhjen e momentit të duhur për adoptimin formal të tij.4 

3. FUQIA DHE STABILITETI RELATIV I KANALEVE TË 
TRANSMETIMIT TË POLITIKËS MONETARE

Duke qenë se shënjestrimi efektiv i inflacionit varet nga fuqia 
dhe stabiliteti i mekanizmit të transmetimit të politikës monetare, 
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duhet arritur thellimi i tregjeve financiare dhe fuqizimi i 
institucioneve. Shqipëria ka tregje financiare relativisht të cekta. 
Edhe pse kreditimi i sektorit privat po rritet në mënyrë të shpejtë, 
rritja e tij filloi nga një nivel shumë i ulët. Aktualisht, tregjet e 
vetme financiare me ndikim më të madh janë ankandet primare 
të bonove të thesarit (ende nuk ka një treg sekondar të zhvilluar) 
dhe pak a shumë tregu informal ndërbankar i këmbimit valutor. 
Krahas disa zhvillimeve të fundit të obligacioneve trevjeçare, 
maturitetet e gjata në qarkullim mbeten të pakta dhe kurba 
e yield-it nuk e tejkalon periudhën gjashtëmujore. Gjithashtu, 
një pjesë e madhe e kreditimit të sektorit privat është në valutë 
të huaj dhe zgjerimi i kreditimit ndikohet përgjithësisht jo nga 
norma e interesit por nga aftësia paguese e klientëve dhe nga 
zhvillimi i sektorit financiar. 

Dollarizimi (dhe euroizimi) i fluksit të parasë dhe i bilancit 
gjithashtu kërkon një vëmendje të veçantë. Dollarizimi në 
Shqipëri nuk është aq i ndjeshëm sa në pjesën më të madhe 
të vendeve në tranzicion, megjithatë ai ende mund të shfaqë 
pengesa për shënjestrimin e inflacionit. Dollarizimi (euroizimi) 
dobëson mekanizmin e transmetimit monetar, duke zvogëluar 
kreditimin e sektorit privat në monedhën vendase, duke dobësuar 
kështu aftësinë e bankës qendrore për të ndikuar mbi kërkesën, 
aktivitetin ekonomik dhe rrjedhimisht, mbi inflacionin (Balino, 
Bennet dhe Borensztein 1999). Kjo dëshmohet nga fakti se në 
Shqipëri nuk duket të ketë një marrëdhënie të ngushtë ndërmjet 
normave të interesit të politikës monetare dhe normave të 
interesit të depozitave në valutë të huaj, të cilat në fakt pasojnë 
normat e huaja ndërbankare. Efektet e mundshme në përgjigje 
të luhatjeve të kursit të këmbimit mund ta rëndojnë më tej këtë 
situatë. Aktualisht në Shqipëri, shkalla e dollarizimit në depozitat 
në valutë të huaj është relativisht e ulët në krahasim me vendet e 
tjera në rajon, ndërkohë që kreditimi bankar për sektorin privat 
është zakonisht në valutë të huaj. 

Duke patur një nivel të ulët kreditimi, nuk është e qartë nëse 
kanali i normës së interesit do të kishte qenë shumë më i fortë 
në mungesë të dollarizimit. Megjithatë, në kohën e kalimit në 
shënjestrimin e inflacionit, me rritjen e kreditimit dhe huadhënies 
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në valutë për sektorin privat, ekziston një rrezik që në të 
ardhmen dollarizimi (euroizimi) mund të rritet dhe për rrjedhojë, 
të dobësojë transmetimin. 

Roli i kursit të këmbimit si një mekanizëm i transmetimit ka 
nevojë për një vëmendje të veçantë. Në një ekonomi të vogël e 
të hapur, me të hyra të mëdha të kapitalit, të cilat në një masë 
të konsiderueshme reflektojnë remitancat nga rezidentët jashtë 
dhe transfertat nga institucionet ndërkombëtare, dhe kreditim të 
konsiderueshëm në valutë të huaj (dollar/euro), kursi i këmbimit 
është kanali më i fortë i transmetimit, përmes të cilit politika 
monetare ndikon mbi çmimet. 

Nga njëra anë, hyrjet e mëdha të kapitalit ushtrojnë presione 
mbiçmimi në terma nominalë. Nga ana tjetër, të hyrat e 
pasterilizuara të kapitalit mund të çojnë në rritje të likuiditetit 
me pasoja inflacioniste në periudhën afatmesme, veçanërisht 
në një pjesë të madhe të ekonomisë, e cila efektivisht është 
e mbrojtur dhe mund të vuajë nga paluhatshmëri e çmimeve 
dhe mungesë e transparencës dhe e konkurrencës mbi çmimet 
– duke vështirësuar në këtë mënyrë mbajtjen nën kontroll të 
inflacionit ekzistues. Adoptimi i shënjestrimit të inflacionit 
do të kufizojë mundësinë e kontrollit të rritjes së parasë dhe 
kursit nominal të këmbimit. Në përgjigje, paqëndrueshmëria 
më e lartë në këto variabla mund të ndërlikojë shënjestrimin 
e inflacionit, sigurisht në varësi të stabilitetit të kërkesës për 
para dhe përforcimit të lidhjes ndërmjet agregatëve monetarë 
dhe inflacionit. Duke qenë se regjimi aktual luhatës i kursit të 
këmbimit i ka shërbyer Shqipërisë mjaft mirë dhe në të ardhmen 
nuk kërkohet të arrihet ndonjë objektiv, i përcaktuar ose i 
papërcaktuar për nivelin e kursit të këmbimit kundrejt valutave 
të tjera të huaja, do të ishte mirë nëse do të vazhdohej me 
mbajtjen nën kontroll të kursit të këmbimit të lekut. Në njëfarë 
mase kjo ngjan me politikën aktuale monetare të ndjekur në 
disa vende, duke përfshirë disa shtete anëtare të BE-së, të cilat 
zyrtarisht drejtojnë regjime luhatëse (të administruara), por që 
në fakt përpiqen të ndikojnë mbi kursin e këmbimit, me qëllim 
shmangien e paqëndrueshmërisë së madhe në veprimtari dhe 
inflacion.5 
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4. SIGURIMI I PAVARËSISË SË BANKËS QENDRORE DHE 
I POLITIKAVE TË QËNDRUESHME FISKALE-MONETARE 
MAKROEKONOMIKE6

Një krahasim i ligjeve shqiptare që drejtojnë bankën qendrore 
me praktikat më të mira ndërkombëtare, shfaq në mënyrë të 
qartë faktin se ende duhen ndërmarrë hapa të rëndësishëm, në 
veçanti përsa i përket pavarësisë institucionale dhe personale 
dhe ndalimit të financimit monetar të deficitit buxhetor. 
Megjithatë, një krahasim i tillë nuk duhet parë si një hendek 
për t’u plotësuar nga legjislacioni shqiptar në të ardhmen e 
afërt. Distanca me praktikat më të mira ndërkombëtare mund 
të përdoret si referencë për arritjen e synimeve më afatgjata. 
Legjislacioni ekzistues në Eurozonë, drejton atë që në fakt 
është banka qendrore më e pavarur në botë dhe ai paraqet 
një standard, i cili mund të jetë i vështirë të përmbushet nga 
shumë banka qendrore. Megjithatë, me qëllim drejtimin e një 
politike monetare largpamëse, është e nevojshme që më parë 
të rregullohen disa çështje ligjore.7

Pa dyshim, përmbushja e parakushteve ligjore për një bankë 
qendrore tërësisht të pavarur kërkon kohë. Megjithatë, një 
politikë monetare optimale nevojitet të paraprihet nga një lëvizje 
e hershme dhe vendimtare, në mënyrë që të qartësojë objektivat 
kryesorë të bankës qendrore dhe të sigurojë pavarësinë e 
instrumenteve të përdorura, pavarësisht nga fakti sesi do të 
kategorizohej strategjia e ndjekur. Për shënjestrimin e propozuar 
të inflacionit, duket qartë pse është e domosdoshme që banka 
qendrore të komunikojë drejt synimin dhe të jetë përgjegjëse 
për arritjen e tij. Dorëshkrimi me të drejtë thekson nevojën e 
parandalimit të financimit të deficitit buxhetor, në mënyrë që 
t’i ofrojë bankës qendrore besueshmërinë e nevojshme përsa i 
përket angazhimit të saj lidhur me stabilitetin e çmimeve. Kështu, 
praktika aktuale që Banka e Shqipërisë të financojë Qeverinë 
(në mënyrë të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë) duhet të 
përfundojë sa më shpejt që të jetë e mundur. Për më tepër, 
Ministria e Financave duhet të paguajë Bankën e Shqipërisë për 
shërbimet që aktualisht i ofrohen falas. Krijimi i një agjencie për 
administrimin e borxhit publik brenda Ministrisë së Financave 
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(e cila mund të merrte përsipër punën e administrimit të borxhit 
publik, aktualisht të kryer nga Banka e Shqipërisë), do të ishte një 
hap tjetër i rëndësishëm. Kjo nevojitet jo vetëm për eliminimin 
e financimit të deficitit buxhetor, por dhe për të garantuar që 
sigurimi i likuiditetit të Qeverisë, nuk rëndon mbi drejtimin e një 
politike progresive monetare. Në të ardhmen e afërt nevojiten 
gjithashtu, ndryshime në kuadrin ligjor të raportimit statistikor. 
Duke patur parasysh praninë e ekonomisë informale në një 
shkallë të lartë, është e nevojshme gjetja e rrugëve alternative 
për matjen dhe vlerësimin e veprimtarisë ekonomike. Në 
këtë kontekst, ka mjaft arsye që Bankës së Shqipërisë t’i jepet 
autoritet ligjor për të siguruar të dhëna të detyrueshme dhe për 
të vendosur gjoba në rast mospajtueshmërie. Heqja e kufizimeve 
në lëvizjen e lirë të mallrave dhe të kapitalit është në përputhje 
me BME acquis edhe pse materiali nuk përmend realizimin 
aktual të masave të tilla. 

Ekziston një konsensus i gjerë që disiplina fiskale është një 
përbërës thelbësor për një regjim efikas të inflacionit të shënjestruar. 
Aktualisht në Shqipëri, financat publike duken të jenë në një nivel 
relativisht të mirë. Megjithatë, deficiti aktual buxhetor prej rreth 
5 për qind të PBB-së është mjaft i lartë dhe për këtë nevojitet një 
konsolidim i mëtejshëm fiskal. Në veçanti, nevoja për kontribut 
të politikës fiskale drejt një harmonizimi mes dy politikave rritet 
edhe më tej, në një mjedis me rritje të shpejtë të ekonomisë reale 
dhe sektorit financiar, në përgjigje të procesit të përafrimit. Një 
studim i kohëve të fundit parashtron disa parime të përgjithshme, 
të cilat duken mjaft të rëndësishme për gjendjen aktuale në të 
cilën ndodhet Shqipëria.8 Së pari, ky studim nënvizon nevojën e 
përshpejtimit të konsolidimit fiskal në raste konvergimesh të forta, 
me qëllim krijimin e një mbrojtjeje kundrejt paqëndrueshmërisë 
në ekonominë reale dhe sigurimin e një hapësire për amortizimin 
e faktorëve shock ndaj borxhit publik – duke përfshirë detyrimet 
e mundshme nga sektori financiar. Së dyti, ai identifikon rrezikun 
se besimi i tepërt në një politikë të shtrënguar monetare mund 
të shkaktojë luhatshmëri në hyrjen e kapitalit dhe vlerësim të 
pagarantuar të kursit real të këmbimit, si dhe mund të nxisë rritjen 
e huamarrjes në valutë të huaj, që ofron norma më të ulëta 
nominale të interesit. Së treti, ai thekson nevojën për maturi në 
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vlerësimin e pozicionit fiskal gjatë periudhës – pikë të konvergimit 
– që janë periudha në të cilat ekzistojnë rreziqe për mbivlerësimin e 
rritjes së mundshme (duke mbivlerësuar në këtë mënyrë rëndësinë 
e pozicionit buxhetor); kur rritjet e çmimeve të aktiveve mund 
të fryjnë përkohësisht të ardhurat buxhetore dhe kur përbërja e 
PBB-së mund të jetë e shmangur statistikisht drejt konsumit dhe 
rrjedhimisht ndaj të ardhurave tatimore. Së fundmi, studimi vëren 
se ndërtimi i institucioneve të shëndosha fiskale mund të ndihmojë 
në përforcimin e qëndrueshmërisë së politikës fiskale si dhe në 
ndikimin pozitivisht mbi pritshmëritë. Në Shqipëri ekziston nevoja 
e modernizimit dhe e rritjes së efikasitetit të administratës publike. 
Reformat e nevojshme janë të shumta: përmirësimi i mbikëqyrjes, 
përmirësimi i administratës fiskale për sigurimin e një baze 
mjaftueshmërisht të gjerë taksash, duke paraqitur parashikime 
realiste të të ardhurave nga taksat, si dhe rritja e cilësisë së 
shpenzimeve publike dhe të administrimit të sektorit publik. 

Arritja e një harmonizimi të përshtatshëm midis politikave është 
mbi të gjitha një çështje e krijimit të një ekuilibri të shëndoshë 
institucional, ndërmjet vendimmarrësve të ndryshëm të politikës 
monetare me një bankë qendrore me të vërtetë të pavarur në 
arritjen e objektivit të saj të stabilitetit të çmimeve, duke patur 
kontroll mbi instrumentet e nevojshme dhe duke mos financuar 
deficitin fiskal. (Bernanke et.al 2005 Inflation Targeting.) 
Pavarësia e instrumenteve mbulon gjithashtu marrëdhëniet 
me Qeverinë, mënyrat e nxitjes së disiplinës fiskale si dhe 
marrëdhëniet financiare me autoritetet. Kjo është gjithashtu një 
çështje që lidhet me një mbikëqyrje të mirë, e cila garanton 
stabilitetin financiar dhe sisteme të shëndosha të pagesave 
(shikoni paragrafin mbi stabilitetin financiar më poshtë). E gjitha 
kjo nuk ndodh në mënyrë automatike. Ekzistojnë mjaft shembuj 
të mosfunksionimit të një marrëdhënieje shumë bashkëpunuese 
ndërmjet autoriteteve monetare dhe fiskale. Në një situatë të tillë 
ekziston një rrezik i madh për uljen e besimit të investitorëve dhe 
publikut të gjerë, tek drejtimi i politikës makroekonomike, me 
pasoja mjaft të rënda si për shembull, një rritje në pritshmëritë 
inflacioniste, norma më të larta interesi, një ndryshim në flukset 
e kapitalit dhe presion mbi kursin e këmbimit. Në një mjedis 
të tillë, besueshmëria është e ulët dhe bëhet gjithnjë e më e 
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vështirë që pritshmëritë inflacioniste të orientohen në drejtimin e 
dëshiruar (shikoni gjithashtu Blanchard 2004). 

Nevojitet një strukturë institucionale e cila të mbrojë pavarësinë 
e bankës qendrore, politikën monetare nga ndërhyrja në përgjigje 
të ndryshimeve (të papritura) në sfondin politik, të ruajë besimin 
e tregjeve financiare dhe të investitorëve, si dhe të garantojë 
komunikimin e jashtëm eficient. Ekzistojnë mjaft hapësira në 
vendosjen e detajeve të marrëdhënieve institucionale, të cilat 
drejtojnë politikën monetare. Brenda BE-së ka patur një numër 
të madh marrëveshjesh institucionale, të krijuara sipas vendit 
dhe rrethanave historike dhe shumë prej tyre kanë funksionuar 
mjaft mirë. Dorëshkrimi me të drejtë shpreh se ndryshimet e 
nevojshme ligjore nuk do të kërkojnë një mbështetje të gjerë 
vetëm nga organet legjislative, por gjithashtu nga komuniteti 
financiar në tërësi. Krijimi i një Komiteti të Politikës Monetare, 
përbërë pjesërisht nga ekspertë teknikë është një ide mjaft e 
mirë, e cila ndihmon në përmirësimin e kuadrit të përgjithshëm 
për vendimmarrjen e politikës monetare dhe rrit besueshmërinë 
e Bankës së Shqipërisë. Në fakt, në shumë vende janë krijuar 
Komitete të Politikës Monetare në një formë apo në një tjetër, 
shpesh duke përfshirë njerëz nga jashtë bankës qendrore. 
Përfshirja e “të huajve” mund të jetë gjithashtu një ide e mirë 
për të komunikuar politikën monetare me jashtë, me kusht 
që anëtarët të jenë profesionistë të fushës dhe të jenë me të 
vërtetë të pavarur. Fakti nëse procesverbalet dhe procesi i 
votimit duhen publikuar apo jo, është në një masë të madhe 
një çështje preference dhe individuale për këtë Komitet. Por 
në disa rrethana, për shembull në hapat e parë të krijimit të 
përvojës dhe besueshmërisë, do të ishte ide e mirë që të dhënat 
e procesit të vendimmarrjes të mos publikoheshin. 

5. RUAJTJA E STABILITETIT FINANCIAR

Dorëshkrimi me të drejtë vë theksin mbi rëndësinë e stabilitetit 
financiar, si një detyrë e bankës qendrore dhe ndër të tjera 
ai propozon përmirësimin e vlerësimeve aktuale të stabilitetit 
financiar. Kjo çështje është mjaft e rëndësishme edhe për 
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marrëdhëniet ndërmjet Bankës së Shqipërisë dhe aktorëve të 
tjerë në ekonomi, dhe nënvizon nevojën e përballimit të sfidave 
që dalin përpara si dhe implikimet e tyre në serinë e çështjeve të 
diskutuara në Forumin e Hapur. 

Stabiliteti financiar është mjaft sfidues për t’u analizuar në 
çdo ekonomi, por ndoshta veçanërisht më tepër në realitetin e 
përafrimit ekonomik dhe financiar të Shqipërisë. Në çdo ekonomi 
është e vështirë të kuptosh nëse boom-i i kredisë dhe ai i bursës 
vjen nga zhvillime të favorshme të produktivitetit, - apo nëse 
ato janë një “entuziazëm financiar destabilizues”. Por procesi 
i përafrimit në mënyrë të natyrshme nënkupton një periudhë 
të gjatë të zgjerimit të fortë të kreditimit bankar, të thellimit të 
ndërmjetësimit financiar dhe rritjen e çmimeve të aseteve. Në 
varësi të ecurisë relative të produktivitetit dhe të konkurrencës 
në sektorë të ndryshëm, kjo mund të përfshijë një tendencë 
vlerësuese të kursit real të këmbimit. Në Shqipëri, efekte të tilla 
filluan të ndihen në rritjen e fundit dhe të shpejtë të kredisë – 
megjithëse kredia po zgjerohet nga një bazë shumë e ulët. 

Rreziqet tradicionale në një situatë përafrimi janë të qarta. 
Ndër të tjera: së pari, agjentët mund të përpiqen të marrin hua 
në valuta të huaja; dhe së dyti, me kolateralin dhe me sistemet 
gjyqësore ende në zhvillim, dhe me asimetritë në informacion 
mund të ekzistojë një tendencë për të dhënë më tepër kredi për 
individët dhe për ndërtime, sesa për “projektet e prodhimit”. 
Gjithashtu është e mundur, që zotëruesit e huaj të kapitalit 
të mbështeten në garancitë e detyrimeve ndërbankare, sesa 
të tërhiqen nga normat e kthimit në ekonominë reale dhe që 
flukset që hyjnë në banka mund të ndihmojnë në zgjerimin e 
paqëndrueshëm të kredisë së brendshme.

Një analizë largpamëse mbi sjelljen e të gjithë aktorëve në 
sistemin financiar është më se e domosdoshme në këtë mjedis. 
Dhe një çështje kryesore të cilën bankat qendrore kanë mundësi 
ta vlerësojnë mjaft mirë, do të ishte përcaktimi i faktorëve që 
ndikojnë në flukset e mëdha financiare në ekonomi. Kjo është 
relativisht e lehtë për t’u vlerësuar, pasi sistemi financiar në 
Shqipëri nuk është ende i shumëllojshëm. Stress-test-et mund 
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të ndihmojnë në identifikimin e disa prej këtyre rreziqeve, por 
një vlerësim largpamës do të mund të përdorte teknika të tilla 
si sistemet e paralajmërimit të hershëm të këmbimit valutor, 
analizat e bilancit kontabël; dhe analizën tradicionale të 
llogarisë korente të bilancit të pagesave – financimin e saj, 
kundërpartinë e saj në investime të brendshme dhe konsum, si 
dhe sa i paqëndrueshëm është ai. 

Duke qenë se Shqipëria po zhvillohet me ritme të shpejta, 
rreziqet e qenësishme financiare kërkojnë një dialog të 
vazhdueshëm me të gjithë sektorët e ekonomisë, e jo vetëm 
me bankat. Përvoja me disa shtete të reja anëtare, të cilat janë 
në tranzicion ka qenë se problemet e stabilitetit financiar mund 
të lindin nga sjellja e rrezikut të kompanive dhe individëve 
– për shembull, në mbajtjen e detyrimeve të pambuluara (të 
pambrojtura) në monedhë të huaj – edhe në një situatë ku një 
sistem i tillë ka pozicione të koordinuara. Dhe sigurisht, kur një 
sektor mbikëqyret nga afër, ka shumë të ngjarë që flukset të 
drejtohen në sektorë të tjerë, në formën e një arbitrazhi rregullator 
(në këtë mënyrë kredia bankare do të ngadalësohet, por leasing 
do të zgjerohet dhe kompanitë e sigurimeve do të blejnë derivate 
të kredive – jo vetëm në ekonomitë e zhvilluara, por dhe në rastet 
si Polonia ose Sllovenia, nga të cilat janë marrë këta shembuj). 
Ky është një argument i fuqishëm për të nxitur mbikëqyrjen, jo 
vetëm në fushën bankare por dhe në sektorë të tjerë, siç janë 
sigurimet në sistemin financiar. Në mungesë të konglomerateve 
ndërsektorale, të cilat paraqesin rreziqe sistematike, është më 
pak e qartë nëse mbikëqyrja e sektorit financiar duhet të jetë e 
unifikuar ose jo në një fazë më të hershme, me qëllim rritjen e 
konkurrencës në një ekonomi më të zgjeruar.9 Siç u vërejt dhe 
më lart, mund të jenë financat publike, të cilat e ekspozojnë 
ekonominë ndaj rreziqeve të stabilitetit – për shembull, përmes 
profilit të detyrimeve të jashtme dhe aseteve ose përmes ndikimit 
të deficitit mbi normat reale të interesit dhe flukset e kapitalit. 
Me fjalë të tjera, stabiliteti financiar është një karakteristikë e 
sistemit ekonomik dhe financiar (jo vetëm e pjesëve të tij), dhe 
ai influencohet nga regjimet mbizotëruese të politikës monetare 
– të cilat mund të shërbejnë si një ndihmë në diagnostikimin e 
rreziqeve të mundshme të stabilitetit.
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Kështu, zhvillimi ekonomik dhe financiar paraqet sfida të 
vështira analitike dhe banka qendrore mund të luajë një rol të 
vlefshëm analitik në paraqitjen e analizave të saj përmes raporteve 
të stabilitetit financiar, bazuar në marrëdhëniet me një numër të 
madh aktorësh. Megjithatë, duhet konsideruar marrja e hapave 
të mëtejshëm. Analiza në raportet e stabilitetit financiar është 
veçanërisht e çmuar, nëse ajo shërben për të nxitur një diskutim jo 
vetëm ndërmjet pjesëmarrësve të tregut por gjithashtu – ndoshta 
në mënyrë konfidenciale – ndërmjet aktorëve kryesorë të sektorit 
publik mbi çështjet që lidhen me mbikëqyrjen dhe stabilitetin 
financiar. Disa shtete organizojnë mbledhje të rregullta ndërmjet 
bankës qendrore, ministrisë së financave dhe autoriteteve 
mbikëqyrëse për të diskutuar implikimet e kushteve rritëse të 
stabilitetit (me qëllim garantimin e pavarësisë së bankës qendrore 
në drejtimin e politikës monetare, duhet kuptuar se kjo nuk duhet 
përdorur për të ndikuar mbi të). Stabiliteti mund të përfitojë mjaft 
gjithashtu edhe nga një vlerësim i shkurtër dhe konfidencial i 
bankës qendrore që lidhet me sfidat kryesore, përtej raporteve 
publike, në fusha ku konfidenca është një element i ndjeshëm. 

Duke u kthyer nga analiza e stabilitetit financiar tek politikat, 
marrëdhëniet e bankës qendrore me vendimmarrësit e tjerë 
politikë mund të jenë sërish një çështje kryesore. Në periudhën 
afatshkurtër, variablat të cilët tërheqin vëmendjen në vlerësimin e 
rreziqeve të stabilitetit financiar – për shembull, kreditë, çmimet e 
aseteve, kursi real i këmbimit – nuk janë synime apo objektiva të 
ndërmjetëm për ndonjë politikë. Ky është një fakt i njohur në rastin 
e politikës monetare, me debatin nëse duhet ndikuar në lëvizjet 
e çmimeve të aseteve. Por gjithashtu, kjo vlen edhe për politikën 
fiskale dhe për shqetësimet mikroprudente të mbikëqyrësve. 
Kështu, kur fillojnë të shfaqen shqetësime për stabilitetin financiar, 
qëndrimi ndaj tyre kërkon imagjinatë dhe koordinim të ngushtë 
të politikave. Për të ilustruar këtë do të shërbente një shembull. 
Për përfshirjen e huamarrjes së pambuluar në monedhë të 
huaj nevojiten inpute nga politika monetare (ndryshueshmëri e 
mjaftueshme në kursin e këmbimit për të inkurajuar zbulimin); 
nga politika fiskale (për të ndihmuar në sigurimin e normave 
të ulëta të interesit të monedhës së vendit); dhe nga politika 
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mbikëqyrëse (për të ndihmuar kontrollin e ekspozimit indirekt të 
bankave), ndërkohë që koordinimi mbetet një faktor kryesor. 

Mandati i stabilitetit financiar është me të vërtetë mjaft i 
rëndësishëm, duke përfshirë arritjen e shkallës së koordinimit 
të politikave, e cila është thelbësore për një politikë të 
mirëekuilibruar monetare. Përmes analizave dhe konsultimeve 
të ngushta me aktorët e tjerë, banka qendrore mund të ndihmojë 
në garantimin e saj. Por, kjo kërkon analiza të rregullta të të 
gjithë sektorëve të ekonomisë, duke përfshirë kompanitë dhe 
individët. Kjo nënkupton gjithashtu, një proces të vazhdueshëm 
konsultimesh me ministrinë e financave dhe mbikëqyrësit e 
tjerë për përcaktimin e qëndrimeve makro dhe mikro, të cilat 
ndihmojnë në parandalimin e rrezikut.

6. PËRFUNDIM 

Përpjekjet e Bankës Qendrore të Shqipërisë për përmirësimin e 
mëtejshëm të kuadrit të politikës monetare në Shqipëri janë mjaft 
të mirëpritura. Disa do të dyshojnë se fokusi mbi inflacionin, si 
objektivi kryesor i një banke të pavarur qendrore është zgjedhja e 
duhur, por kjo lë disa çështje të hapura rreth zbatimit të tij aktual. 
Në veçanti, dikush mund të mendojë nëse për Shqipërinë do të 
ishte e përshtatshme përpjekja për fillimin e zbatimit të adoptimit 
të plotë të shënjestrimit të inflacionit, duke vepruar në mënyrë të 
ngjashme me ekonomitë e zhvilluara. Sido që të jetë, duhen hedhur 
themele të shëndosha institucionale. Në veçanti, duhet siguruar 
pavarësia e bankës qendrore dhe duhen qartësuar marrëdhëniet 
me aktorët e tjerë, të cilët përcaktojnë politikat e ndryshme, me 
qëllim sigurimin e politikave të orientuara drejt stabilitetit. Për 
këtë, duhen bërë amendimet e duhura në legjislacion. Nga një 
perspektivë praktike, këto ndryshime do të duhet të zbatohen në 
një mënyrë të matur, ndërkohë që mbeten zgjedhje të hapura 
se si dhe kur duhen ndërmarrë hapat e duhur në procesin e 
tranzicionit. Mjaft do të varet gjithashtu nga shpejtësia e zhvillimit 
të tregjeve financiare. Por, duke qenë se Shqipëria lufton për t’u 
bërë anëtare e BE-së, disa nga objektivat (ligjorë ose praktikë) 
me të cilët ajo duhet të konvergojë, janë të qartë. 
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SHËNIME

� Një falenderim për kontributet e dhëna nga Ronald Albers, 
Maxwell Watson dhe Baudouin lamine. Pikëpamjet e shprehura 
janë ato të autorit dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht 
pikëpamjet e DG ECFIN ose të Komisionit Evropian. Gjithashtu, 
vlerësoj Bankën e Shqipërisë për përpjekjet e saj mbresëlënëse 
për përmirësimin e sistemit të hartimit dhe zbatimit të politikës 
monetare në Shqipëri. Cilësia e lartë e Dorëshkrimit dhe metoda 
tejet transparente e punës, duke përfshirë të gjitha grupet e 
interesit, janë me të vërtetë për t’u lavdëruar. 

2 Disa mund të argumentojnë se shënjestrimi formal i inflacionit 
mund të shtyhet deri sa çmimet e administruara (rregulluara) të 
kenë arritur një nivel të tillë, i cili nuk çrregullon dinamikat e 
inflacionit. 

� Shikoni FMN (2005), Carare et al. (2002) dhe Mishkin 
(2004).

4 Në këtë kontekst, është e qartë se për fillimin e zbatimit 
të shënjestrimit të inflacionit, është përdorur më shpesh procesi 
gradual i tij. Kjo ishte, për shembull, përvoja e Swedish Riksbank, 
e cila fillimisht nisi me një periudhë të “shënjestrimit implicit 
të inflacionit”, përpara kalimit në një fazë ku parashikimit të 
inflacionit prej saj iu dha një rol më i rëndësishëm (Berg �999).

5 Kjo nuk duhet të keqkuptohet si përkrahje e një strategjie 
alternative të normës së këmbimit krahas shënjestrimit të 
inflacionit. Në literaturë ekziston një konsensus i gjerë se 
një normë fikse këmbimi ka mjaft rreziqe dhe disavantazhe 
për vendet me ekonomi në zhvillim, të cilat janë në një fazë 
relativisht të hershme të rekuperimit në aspektin e të ardhurave 
dhe strukturës ekonomike dhe financiare (Flood dhe Marion 
�999), veçse nëse nevojitet për të shmangur hiperinflacionin 
dhe për të arritur normalizimin e zhvillimit të vendit. Fatmirësisht, 
në vitet e fundit Shqipëria ka patur inflacion relativisht të ulët 
dhe të qëndrueshëm dhe në këtë mënyrë, nuk i nevojitet një 
kurs fiks këmbimi në një formë apo në një tjetër, për të rifituar 
besueshmërinë dhe për të forcuar pritshmëritë inflacioniste. Një 
tipar i veçantë i vendeve me ekonomi në zhvillim është se ato 
shfaqin më tepër shqetësime lidhur me luhatshmërinë e kursit të 
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këmbimit sesa vendet e industrializuara. Në këtë mënyrë, bankat 
qendrore në këto vende nuk ndjekin një politikë neglizhimi të kursit 
të këmbimit, edhe gjatë zbatimit të shënjestrimit të inflacionit. 
Megjithatë, kjo mund të çojë në një “frikë nga luhatshmëria” 
(shikoni Mishkin 2004).

6 Është shumë e rëndësishme të theksohet se nuk ekziston një 
përgjigje e lehtë dhe e vetme për këtë pyetje, dhe ajo që vijon 
nuk duhet konsideruar si një mënyrë trajtimi e ngushtë dhe strikte. 
Për shembull, nuk vlerësohet plotësisht që brenda BE-së, shtetet 
anëtare kanë ende mjaft hapësira për hartimin dhe drejtimin e 
politikave aktuale. Kjo vlen shumë më tepër për vendet që janë 
ende larg anëtarësimit në BE. 

7 I ashtuquajturi kriteri i Kopenhagenit mund të përdoret si 
referencë për politikat makro të vendeve, të cilat aspirojnë 
anëtarësimin në BE. Pajtueshmëria me të ashtuquajturin kriteri i 
Kopenhagenit nënkupton që politika monetare duhet të drejtohet 
në mbështetje të një ekonomie tregu funksionuese, e cila mund 
të përballojë forcat e tregut dhe presionet e konkurrencës 
brenda BE-së. Më konkretisht, në politikat makroekonomike kjo 
nënkupton se një shtet ka arritur stabilitetin makroekonomik, i 
cili mbulon stabilitetin e çmimeve dhe llogaritë e qëndrueshme 
fiskale dhe të jashtme (Komisioni Evropian 2004). Në rrugën 
drejt pjesëmarrjes në euro, aplikohen rregulla më striktë, të 
cilët ndër të tjera përfshijnë stabilitetin e kursit të këmbimit dhe 
pjesëmarrjen në mekanizmin e kursit të këmbimit ERM II (shikoni 
për shembull, Deroose dhe Baras 2005 dhe BQE 2005).

8 Shiko studimin e Komisionit Evropian (2005) “Public Finance 
Report” mbi rolin e politikës fiskale në shtetet e reja anëtare 
të BE-së, tetë prej të cilave janë në procesin e konvergimit me 
mesataren e standardeve të jetesës së BE-së, kundrejt një sfondi 
tranzicioni, dhe të cilat gjithashtu po përjetojnë një tendencë 
rritëse të shpejtë të kredive.

9 Për sektorin financiar, ndërmjetësimi informal financiar i 
pambikëqyrur mund të jetë një çështje shqetësuese.
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Z. Radovan Jelašić, Guvernator i Bankës Kombëtare të Serbisë

KOMENTE MBI MARRËDHËNIET 
INSTITUCIONALE

Më lejoni së pari të shpreh kënaqësinë time për praninë e 
kaq shumë bankierëve qendrorë dhe të Ministrit të Financave 
në këtë Forum. Kur mban një fjalim në vendin tënd gjithmonë 
ndihesh i vetëm dhe të gjithë të tjerët kënaqen me kritikat ndaj 
bankës qendrore.

Do të flas shumë shkurt. Së pari, dua t’ju tregoj arsyen pse jam 
këtu me ju sot. Nuk mund t’ju flas për shënjestrimin e inflacionit 
sepse ne ende nuk kemi një të tillë në Serbi. Por pa dyshim, ne 
po përballemi me të njëjtat probleme si dhe ju. 

Në fakt, unë mendoj se të gjithë bankierët qendrorë në rajon 
po përballen me probleme të ngjashme, si nga pikëpamja 
institucionale ashtu dhe ajo legjislative. Mendoj se duke kopjuar 
ligjet nga BE-ja, ne në parim mund të bëjmë ekzaktësisht atë 
çfarë ata bëjnë atje. Kështu, pjesa më e madhe e ligjeve këtu 
në rajon, gjithnjë e më tepër po vënë një theks të veçantë në 
çështjen e stabilitetit të çmimeve, e cila është detyra kryesore e 
bankës qendrore. 

Pasi legjitimoheni, ju bëheni një guvernator dhe papritur 
kuptoni se gjendeni në një betejë, por nuk keni mjetet dhe 
instrumentet e nevojshme për të arritur objektivat. Herët a vonë 
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përballeni me problemin që juve ju duhet të dilni para publikut, 
t’i thoni atij çfarë thotë ligji, dhe që të arrihet ajo çfarë kërkon 
ligji do të jetë akoma më e vështirë. 

Është e panevojshme të thuhet se, për shumë banka qendrore 
në rajon, ekziston një mekanizëm shumë i mirë alternativ për 
arritjen e objektivave që lidhen me kursin e këmbimit. Kështu, 
ajo çfarë është duke ndodhur aktualisht në pjesën më të madhe 
të vendeve është se njerëzit e mbërthejnë këtë instrument të 
sigurt që quhet mekanizmi i kursit të këmbimit. Përdorimi i këtij 
instrumenti ka për qëllim uljen e inflacionit dhe më besoni që 
kjo është relativisht e lehtë; në Serbi në vitin 2001, u përballëm 
me një situatë të ngjashme. 

Ne stabilizuam plotësisht kursin e këmbimit, zbatuam 
regjimin e luhatjes së kontrolluar dhe për mua kjo është fjala 
më e parapëlqyer, pasi përfshin gjithçka, nga regjimi i luhatjes 
së kontrolluar, në një mekanizëm luhatjeje të drejtuar të kursit 
së këmbimit. Në vitet 2001 - 2002 - 2003 të gjitha përpjekjet 
tona u përqendruan në administrimin e kursit të këmbimit 
dhe jo në luhatjen e tij dhe kështu arritëm të ulim inflacionin 
nga 110% në 7.8%, në vitin 2003. Por me kalimin e kohës, 
fatkeqësisht u gjendëm përballë disa problemeve të ngjashme 
me ato të viteve ’70-’80, pasi politikanët kuptuan se ka diçka 
edhe më të rëndësishme sesa inflacioni, dhe kjo është rritja 
ekonomike. Kështu, herët a vonë ata kuptuan se për arritjen e 
rritjes ekonomike, duhej sakrifikuar diçka. Kjo sakrificë quhet 
inflacion. 

Siç e përmenda dhe më lart, në vitin 2003 norma e inflacionit 
ishte 7.8% dhe norma e rritjes së PBB-së ishte 2.5%. Në vitin 
2004, inflacioni ishte 13% dhe rritja e PBB-së, 5.6%. Këtë vit 
inflacioni do të jetë akoma më i lartë, në nivelin 17% dhe rritja 
e PBB-së 5%. Unë nuk ndihem i befasuar për këtë vit. Viti tjetër 
do të jetë një sfidë përsa i përket inflacionit dhe norma e rritjes 
ekonomike do të jetë akoma më e ulët. 

Kështu, edhe një herë do të doja të theksoja lidhjen ndërmjet 
rritjes ekonomike dhe inflacionit dhe instrumentin e njëjtë që 
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mund të përdorni, kursin e këmbimit, i cili mendoj që nuk është 
instrument i mirë për periudhën afatgjatë. 

Më lejoni t’ju jap disa propozime konkrete lidhur me 
marrëdhëniet institucionale. Më lart përmenda çështjen e 
kanaleve të transmetimit. 

Zhvillimi dhe përmirësimi i kanaleve të transmetimit të 
politikës monetare. Në ekonomitë në tranzicion me nivel të 
lartë të euroizimit, zhvillimi i kanaleve të transmetimit të politikës 
monetare është i vështirë për t’u kryer. Pavarësisht nga yield-i i 
ofruar për monedhën e vendit, bankat ngurrojnë të investojnë 
në këto letra për shkak se: 

• Klientët e tyre parapëlqejnë valutën e huaj si mjet kursimi. 
• Ato kanë paracaktuar kufizime për nivelin e ekspozimit.
• Ato nuk investojnë në ndryshimin e sjelljes së qytetarëve 

por e përdorin atë, me qëllim maksimizimin e fitimit në 
periudhën afatshkurtër (bankat nuk shpenzojnë kohë për 
t’u shpjeguar klientëve se ç’është më e mira për ta, por 
përpiqen të përfitojnë sa më shumë nga transaksionet me 
ta).

Kujtesa e individëve privatë është shumë më e thellë sesa ajo 
e investitorëve institucionalë dhe për këtë arsye, ata janë më 
pak të prirur që të investojnë në letrat me vlerë nominuar në 
monedhën vendase, pavarësisht nga yield-i i ofruar. Njerëzit 
gjithashtu e dinë se epoka e euros po afrohet dhe kjo ndikon në 
pritshmëritë e tyre.  

Përmirësimi i mbrojtjes së konsumatorit dhe transparenca e 
sistemit bankar janë me të vërtetë shumë të rëndësishme dhe kjo 
do të kërkojë mjaft punë nga ana e industrisë bankare. Synimi 
i bankës qendrore është përmirësimi i transparencës, ndërkohë 
që bankat tregtare kanë ekzaktësisht synimin e kundërt, edhe 
pse me këtë ato dëmtojnë biznesin e tyre në periudhën afatgjatë 
dhe gjithashtu, perspektivën e fitimit. Për shembull, nëse banka 
qendrore zbaton rregullin e normës vjetore në përqindje, duke 
i detyruar bankat që të tregojnë në një shifër të vetme të gjitha 
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kostot që lidhen me huadhënien, ato do të mundohen që ta 
kundërshtojnë diçka të tillë në mënyrë të hapur (duke e quajtur 
atë madje: kontroll të çmimeve) dhe ta shmangin atë (duke dhënë 
kredi në valutë të huaj, për shembull, në franga zvicerane).

Promovimi i konsolidimit të agjencive mbikëqyrëse jashtë 
Bankës së Shqipërisë. Përvoja e shumë vendeve në rajon tregon 
përparësi të mëdha të mbikëqyrjes financiare të konsoliduar 
brenda bankës qendrore. Përveç kësaj në Serbi, mbikëqyrja e 
kompanive të sigurimit, huadhënies dhe fondeve vullnetare të 
pensionit është e vendosur brenda bankës qendrore. Një rrugë e 
ngjashme me një nivel të ndryshëm konsolidimi ndiqet gjithashtu 
në Kroaci, Sllovaki, Republikën Çeke e kështu me rradhë. Me 
qëllim kryerjen e detyrave të saj, banka qendrore duhet të jetë 
e pajisur jo vetëm me njohuri por dhe me kapacitete njerëzore 
dhe besueshmëri, duke qenë se vendime të tilla e vënë bankën 
qendrore nën një presion të konsiderueshëm. Banka Qendrore 
e Shqipërisë duhet ta mendojë më parë rrjedhën e punës që do 
të ndjekë, pasi euro të jetë monedha zyrtare në Shqipëri. 

Kërkesë tjetër e nevojshme për fillimin e zbatimit të 
shënjestrimit të inflacionit është mbështetja nga ana e Qeverisë. 
Është e rëndësishme që të gjithë të kuptojnë përfitimet e tij në 
lidhje me kursin e këmbimit. Kjo do të krijojë mundësi për më 
tepër fleksibilitet. Adoptimi i shënjestrimit të inflacionit do të 
ketë impakt të përhershëm jo vetëm mbi Qeverinë por dhe mbi 
kompanitë dhe individët privatë. 

Një propozim i Bankës së Shqipërisë për të ardhmen. 
Komunikimi i vazhdueshëm ndërmjet Guvernatorit dhe Ministrisë 
së Financave është një nga çelësat e suksesit. Praktika jonë ka 
treguar se prania e Guvernatorit në sesionet e Qeverisë dhe e 
Ministrit të Financave në mbledhjet e Bordit Monetar në Bankën 
Kombëtare Serbe janë mjaft të dobishme.

Komunikimi me publikun. Komunikimi është mjaft i 
rëndësishëm dhe të gjitha mediat duhet të përdoren në mënyrë 
aktive. Këtu do të ishte e nevojshme edhe ndihma e Qeverisë 
dhe e gazetarëve, të cilët e njohin mirë këtë çështje. 
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Prezantuar në Forumin e Hapur nga z. Bledar Hoda, Specialist 
në Bankën e Shqipërisë

REGJIMI I SHËNJESTRIMIT TË INFLACIONIT

KAPITULLI 2

1. HyRJE

Regjimi i shënjestrimit të inflacionit do të pasojë regjimin 
aktual të shënjestrimit monetar. BSH-ja do të synojë një normë 
vjetore inflacioni prej 3.0 për qind. Ajo do të ndjekë politikën 
e saj monetare përmes përdorimit të instrumenteve indirekte, 
në përputhje të plotë me ekonominë e tregut të lirë. Norma e 
BSH-së do të jetë norma e interesit të marrëveshjes së riblerjes 
me maturitet njëjavor. 

Ky kapitull paraqet regjimin e shënjestrimit të inflacionit në 
aspektin e objektivave sasiorë, të drejtimit të politikës monetare, 
të metodave të parashikimit dhe çështje të tjera të lidhura me 
to. Një nga kërkesat është që banka qendrore të mos vijojë 
financimin e deficitit buxhetor. Një gjë e tillë do të largonte 
impaktin e drejtpërdrejtë të monetizimit mbi inflacionin dhe do 
t’i jepte bankës qendrore besueshmërinë e nevojshme në rrugën 
e saj të angazhimit për arritjen e stabilitetit të çmimeve. 

Përveç kësaj, regjimi i shënjestrimit të inflacionit kërkon 
mbajtjen e një regjimi luhatës të kursit të këmbimit.1 Një regjim 
luhatës bën që Shqipëria të jetë më e mbrojtur ndaj faktorëve 
të shock-ut ekonomik sesa një regjim “fiks” i kursit të këmbimit. 
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Përvoja ka treguar se transparenca dhe besueshmëria e regjimit 
të politikës monetare në krijimin e pritshmërive, rrit efikasitetin 
me të cilin operon një kurs këmbimi luhatës për absorbimin 
e faktorëve makroekonomikë shock. Banka qendrore mund të 
ndërhyjë në tregun e këmbimit valutor vetëm me qëllim zbutjen 
e luhatjeve të mëdha dhe/ose spekulative në raste krizash.

2. OBJEKTIVAT

I. Objektivi kryesor i BSH-së do të jetë ruajtja e stabilitetit të 
çmimeve.2 

II. Kushtëzuar nga përmbushja e objektivit të saj kryesor, 
Banka e Shqipërisë do të mbështesë politikat e përgjithshme 
ekonomike të Qeverisë, të cilat çojnë në një rritje të 
qëndrueshme ekonomike.3

3. KONCEPTI I INFLACIONIT DHE MATJA E TIJ

III. Stabiliteti i çmimeve do të përkufizohet si inflacion i ulët 
pozitiv. Inflacioni i ulët pozitiv është një rritje e nivelit të 
përgjithshëm të çmimeve në mënyrë të tillë, që lëvizja në 
nivelin e çmimeve nuk ndikon në procesin vendimmarrës 
të agjentëve ekonomikë. 

IV. Matja e inflacionit në Shqipëri do të vazhdojë të mbetet 
ndryshimi në indeksin e çmimeve të konsumit, publikuar 
nga INSTAT-i dhe do të quhet inflacion total. IÇK-ja 
është një indeks i agreguar i çmimeve të mallrave dhe 
shërbimeve të konsumuara nga konsumatori mesatar 
shqiptar, si dhe është matësi më i mirë i kostos së jetesës 
në Shqipëri. Shiko boksin 2.

V. Për qëllime të politikës monetare, norma e inflacionit do të 
shprehet si ndryshimi vjetor në përqindje në IÇK në baza 
tremujore. IÇK-ja tremujore do të matet si mesatarja e 
IÇK-së për tre muajt e çdo tremujori. Shiko boksin 3.
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Boks 2. Pse inflacion total?

Koncepte të përgjithshme të inflacionit të përdorura nga bankat 
qendrore janë si më poshtë:
a) Inflacioni total – Indeksi i Çmimeve të Konsumit, përfshin çmimet 

e të gjitha mallrave dhe shërbimeve.
b) Indeksi i inflacionit bazë sipas metodës “Trimmed-mean” – IÇK, 

përjashtuar çmimet më të luhatshme në çdo periudhë.
c) Indeksi i inflacionit bazë – IÇK, përjashtuar çmimet e ushqimit dhe 

të energjisë. 
d) Indeksi i inflacionit neto – IÇK, përjashtuar çmimet e administruara.

Treguesi i inflacionit total publikohet nga një institucion i pavarur nga 
banka qendrore, INSTAT-i dhe kjo e bën atë transparent. Indeksi i 
inflacionit bazë sipas metodës “trimmed-mean” është një koncept i 
inflacionit i krijuar nga banka qendrore, jo shumë i lehtë për t’u verifikuar, 
dhe për këtë arsye më pak i besueshëm. Indeksi i inflacionit bazë është 
lehtësisht i verifikueshëm por ai përjashton një pjesë të konsiderueshme 
(�2%) të mallrave dhe shërbimeve në indeks, duke e bërë në këtë mënyrë 
të papërfaqësueshëm. Indeksi i inflacionit neto preferohet kundrejt 
inflacionit total, pasi ai përjashton çmimet e mallrave dhe shërbimeve 
të cilat nuk mund të kontrollohen nga banka qendrore. Megjithatë, ky 
koncept matet vetëm nga banka qendrore dhe bazohet në gjykimin e 
vetë bankës qendrore përsa iu përket atyre kategorive të mallrave dhe 
shërbimeve, që kanë çmime të administruara. 

Shënim: Për më tepër informacione shikoni luçi (2005) dhe Çeliku (2005) 
dhe Çeliku, Shtylla, Hashorva dhe Hoxholli (2005).
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Boks �. Pse ndryshime në përqindjen vjetore me baza tremujore?

Mënyrat e zakonshme të matjes së inflacionit nga bankat qendrore 
janë si më poshtë:
a) Ndryshimi vjetor me bazë tremujore.
b) Ndryshimi vjetor me bazë mujore.
c) Ndryshimi tremujor me bazë tremujore.
d) Ndryshimi mujor me bazë mujore.
e) Mesatarja rrëshqitëse e ndryshimeve vjetore në bazë mujore.

Banka e Shqipërisë do të masë inflacionin sipas normës vjetore të 
ndryshimit për secilin tremujor. Matja e inflacionit vjetor në një tremujor 
-t do të jetë �00*(TIÇKt-TIÇKt-4)/ TIÇKt-4 ku TIÇK është mesatarja e 
IÇK-së për tre muajt në një tremujor. 

BSH-ja arrin të sigurojë mjaft të dhëna nga tremujori në tremujor. 
Ndryshimet vjetore bëjnë që seritë me baza tremujore të jenë të 
mjaftueshme, që vendimmarrësit e politikës monetare të jenë të 
përgjegjshëm për vendimet e tyre çdo tremujor. Ndryshimet tremujore 
në bazë tremujore përmbajnë mjaft paqëndrueshmëri (sezonale). 
Një paqëndrueshmëri e lartë mund të gjendet në seritë me bazë 
mujore, madje edhe në rastin e ndryshimeve vjetore. Seritë e zbutura 
të mesatares rrëshqitëse mund të jenë tepër komplekse për t’ia 
shpjeguar publikut. 

Shënim: Për më tepër informacion shikoni luçi (2005).
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Boks 4. Pse një objektiv inflacioni prej �.0 për qind?

objektivi i inflacionit është �% me një tolerancë +/-� pikë përqindje, 
pra zona e shënjestruar është 2.0%-4.0%. Zona më e zgjeruar e 
shënjestruar është �.5-4.5%. Zona e tolerancës është �.5-2.0% dhe 
4.0-4.5%.

Agjentët ekonomikë në Shqipëri janë mësuar me objektivin aktual të 
BSH-së prej �.0 për qind. Norma e inflacionit ka qenë brenda kësaj 
zone gjatë shtatë viteve të fundit, pavarësisht nga kriza e Kosovës në 
vitin �999 dhe nga kriza e besimit bankar në vitin 2002. Kjo zonë i 
përshtatet procesit të përafrimit të Shqipërisë në Eurozonë, e cila ka 
një objektiv afër por nën 2 për qind, pasi sipas efektit të mundshëm 
të Balassa-Samuelson, shifra prej � për qind për Shqipërinë duket 
të jetë në përputhje me 2 për qind në Eurozonë. objektivi � për 
qind mundëson ndryshimet strukturore që ndodhin në një vend në 
tranzicion siç është Shqipëria. Për më tepër, objektivi i inflacionit prej 
� për qind me tolerancë +/-� për qind ka funksionuar mjaft mirë në 
vendet e tjera me ekonomi në zhvillim, të cilat kanë përballuar sfida 
të ngjashme. Prania e 15.6 për qind të çmimeve të administruara 
të mallrave dhe shërbimeve në shportën e IÇK-së kërkon një zonë 
tolerance, me qëllim që politika monetare të mos jetë në mënyrë të 
panevojshme reaguese. 



78

Shënim: Për më tepër informacion shikoni luçi (2005).�.�.�.�.

4. ZONA E TOLERANCËS SË INFLACIONIT DHE 
HORIZONTI KOHOR I INFLACIONIT

VI. Një normë vjetore inflacioni prej 3.0% do të konsiderohet 
nga BSH-ja si inflacion i ulët pozitiv. BSH-ja gjykon se inflacioni 
në këtë zonë është i favorshëm dhe i përshtatshëm për një rritje 
afatgjatë të qëndrueshme në Shqipëri. Shikoni gjithashtu boksin 4.

VII. Objektivi i inflacionit në periudhën afatmesme është 
3%, ndërsa lejohet një luhatje në intervalin +/-1 pikë përqindje. 
BSH-ja do të synojë objektivin prej 3.0%. Objekti është simetrik, 
që nënkupton se inflacioni jashtë kësaj zone, si mbi ashtu dhe 
nën zonën e shënjestruar, konsiderohet i padëshirueshëm. 
Shikoni boksin 4.

VIII. Do të ketë një zonë të zgjeruar të shënjestrimit nga 1.5% 
në 4.5%. Zona nga 1.5% në 2.0% dhe nga 4.0% në 4.5% do të 
quhet zona e tolerancës. Shikoni boksin 4.

IX. BSH-ja do të synojë mbajtjen e inflacionit në nivelin 
3.0% +/-1 pikë përqindje. Zona e tolerancës është dizenjuar 
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për shkak të faktorëve shock të paparashikuar në çmimet e 
administruara, të cilat e çojnë inflacionin përtej zonës prej 2.0-
4.0%. Shikoni boksin 4.

X. Nën regjimin e shënjestrimit të inflacionit, BSH-ja 
do të synojë arritjen e stabilitetit të çmimeve në një mënyrë 
largpamëse, duke shënjestruar inflacionin e parashikuar një vit 
përpara.4 Shikoni boksin 5. 

5. POLITIKA MONETARE NËN REGJIMIN E SHËNJESTRIMIT 
TË INFLACIONIT

XI. Dokumenti kryesor i politikës monetare të BSH-së do 
të jetë Raporti Tremujor i Inflacionit.5 Ky raport do të përfshijë 
parashikimin për katër tremujorët në vijim, si dhe supozimet dhe 
shpjegimet kryesore të politikës. Ai do të përfshijë gjithashtu, një 
analizë të zhvillimeve aktuale të inflacionit kundrejt parashikimeve 
të kaluara. 

XII. Organi vendimmarrës i BSH-së do t’i bazojë vendimet 
e tij në parashikimin e inflacionit. Parashikimi i inflacionit në 
periudhën T do të jetë norma vjetore e parashikuar e ndryshimit 
të IÇK-së në bazë tremujore për tremujorin T, plus një vit në 
vijim. Do të konsiderohen gjithashtu, parashikimet për inflacionin 
bazë dhe informacione të tjera relevante.
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Boks 5. Pse një horizont kohor parashikimi prej një viti?

Horizonti kohor i parashikimit do të jetë një vit, që do të thotë katër 
tremujorë. Po të supozojmë se shënjestrimi i inflacionit do të fillojë 
në tremujorin e parë të vitit X, parashikimi do të bëhet këtë tremujor, 
për secilin tremujor në vijim, duke filluar nga tremujori i parë në vitin 
X deri dhe duke përfshirë tremujorin e parë të vitit X+�. BSH-ja do t’i 
paraqesë këto parashikime në Raportin tremujor të Inflacionit. BSH-ja 
do të përfshijë në Raportin e Inflacionit një vlerësim të parashikimit që 
u publikua një vit më parë, nga tremujori i parë në vitin X+� e më tej, 
pra tremujori i parë për të cilin BSH-ja publikoi parashikimet.

BSH-ja ka vendosur horizontin kohor të parashikimit prej një viti, pasi 
rezultatet e vrojtimeve mbi besimin e konsumatorit kanë treguar se 
njerëzit në Shqipëri janë të njohur me konceptin e horizontit kohor prej 
një viti. Zgjedhja e një horizonti më të shkurtër kohor dhe përdorimi i 
kanaleve të forta të transmetimit, me qëllim uljen e inflacionit nuk janë 
të nevojshme, pasi Shqipëria nuk ka inflacion të lartë. Ndërsa zgjedhja 
e një horizonti kohor më të gjatë se një vit dëmton besueshmërinë 
e parashikimeve afatgjata, për shkak të reformave strukturore dhe 
integruese që Shqipëria është duke kaluar aktualisht. 

Shënim: Për më tepër informacion shikoni luçi (2005).
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XIII. Parashikimi do të bazohet mbi supozime, të cilat nuk 
shprehin qëndrimet e politikës monetare, që nënkupton normën 
bazë të interesit të pandryshuar dhe kurset fikse të këmbimit. 
Supozimet bazë mbi faktorët e jashtëm, duke përjashtuar normën 
bazë të interesit, do të miratohen nga organi vendimmarrës i 
politikës monetare në BSH. 

XIV. Objektivi i inflacionit do të jetë i përmbushur, në rast se 
norma vjetore e inflacionit është brenda zonës së shënjestruar. 
BSH-ja do të paraqesë dhe komentojë rezultatet e inflacionit, 
pra normën aktuale të inflacionit, në Raportin e saj të Inflacionit. 
BSH-ja do të shpjegojë gjerësisht në të dhe mundësisht në 
njoftime të tjera për publikun çdo shifër inflacioni jashtë zonës së 
tolerancës. Në këto rrethana, mund të nevojitet që Guvernatori 
të shpjegojë përpara Kuvendit. 6 

XV. Nëse ekonomia kalon shock të përkohshëm nga 
jashtë, norma aktuale e inflacionit mund të largohet nga zona 
e shënjestruar. Përpjekja për të mbajtur inflacionin brenda 
objektivit, mund të shkaktojë luhatje të padëshirueshme të rritjes 
ekonomike. Nën këto rrethana, BSH-ja do të synojë kthimin 
e inflacionit në zonën e shënjestruar dhe do të përpiqet të 
minimizojë luhatjet në rritjen ekonomike.

XVI. Në rast se inflacioni aktual nuk do të jetë brenda zonës 
së shënjestruar, BSH-ja do të shpjegojë me hollësi në Raportin 
e Inflacionit shmangien e parashikimit të inflacionit, prej më 
shumë se 1 pikë përqindjeje në terma absolutë, nga kufijtë e 
zonës së zgjeruar të inflacionit. 

6. PARASHIKIMET

XII. Parashikimi i inflacionit do të vazhdojë të kryhet mbi 
bazën e modeleve ekonometrike7. Disa modele8 e shpjegojnë 
inflacionin nga e kaluara e tij, kursi i këmbimit, agregatët 
monetarë, çmimet e importit, shpenzimet fiskale, papunësia 
dhe ndërveprimet midis zhvillimeve të çmimeve të grupeve të 
ndryshme të mallrave dhe shërbimeve.
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XIII. BSH-ja do t’i përdorë modelet për kryerjen e 
parashikimeve paralele të inflacionit. Parashikimi do të 
vlerësohet pas një viti. Bazuar në ecurinë e tij, BSH-ja do të bëjë 
një zgjedhje përfundimtare ndërmjet modeleve tremujore. 

XIX. Krahas modeleve të inflacionit po ndërtohet një model 
makroekonometrik, i cili parashikon përfshirjen e disa kanaleve 
të transmetimit në ekonominë shqiptare, nga politika monetare 
deri tek inflacioni. Përmes këtij modeli do të analizohen 
përmasat dhe modelet kohore të përgjigjeve të variablave 
makroekonomikë ndaj faktorëve shock ekonomikë në Shqipëri. 

XX. Krahas supozimeve, parashikimi do të kryhet nga një njësi 
e pavarur specialistësh brenda BSH-së, ku pavarësia nënkupton 
që puna e tyre nuk do të ndikohet nga vendimmarrësit. 
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SHËNIME

� Kjo varet nga BSH-ja. Për më tepër informacion shikoni ligjin 
“Për Bankën e Shqipërisë” dhe Kushtetutën.

2 Kjo ndryshon nga neni �.� i ligjit aktual “Për Bankën e 
Shqipërisë”: objektivi kryesor i Bankës së Shqipërisë është arritja 
dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve.

� Ky është një propozim për ndryshimin e neneve aktuale �.2-
�.� të ligjit “Për Bankën e Shqipërisë”: Banka e Shqipërisë, në 
përputhje me objektivin e saj kryesor dhe mbi bazën e tregut 
të brendshëm bankar, nxit dhe mbështet zhvillimin e regjimit 
dhe të sistemit të këmbimeve valutore, tregun e brendshëm 
financiar, sistemin e pagesave, si dhe ndihmon në përmirësimin 
e kushteve monetare e kredituese, në mbështetje të stabilitetit 
dhe të zhvillimeve ekonomike të vendit. objektivat e tjerë të 
BSH-së, të kushtëzuar nga objektivi kryesor i saj, duhet të nxisin 
ruajtjen e likuiditetit, aftësinë paguese dhe funksionimin normal 
të sistemit bankar të bazuar në parimet e tregut. 

4 Sipas regjimit aktual, BSH-ja synon normën vjetore të 
inflacionit të dhjetorit të ardhshëm.

5 Aktualisht BSH-ja publikon një raport mujor, i cili përqëndrohet 
tek inflacioni. Parashikimi dhe propozimi për qëndrimin e 
politikës monetare janë konfidencialë dhe i jepen vetëm KM-së. 
Megjithatë, me anë të një kërkese mund të sigurohet një kopje. 

6 Shikoni gjithashtu, paragrafin 3.3.6 në kapitullin 3 mbi 
çështjet e përgjegjësisë. 

7 Shikoni “Raportin e Politikës Monetare”.
8 Shikoni raportin “Parashikimi i Inflacionit në Shqipëri” nga 

Çeliku, Shtylla, Hashorva dhe Hoxholli (2005) me modele mujore 
dhe tremujore për inflacionin total, nëngrupet e inflacionit dhe 
inflacionin bazë. 
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Z.Bill Allen, Ekonomist i lartë, Brevan Howard Asset 
Management llP dhe ish-Drejtor i Bankës së Anglisë

KOMENTE MBI REGJIMIN E SHËNJESTRIMIT 
TË INFLACIONIT

Ndihem i nderuar për ftesën që më është bërë për të kontribuar 
në këtë konferencë të rëndësishme mbi të ardhmen monetare të 
Shqipërisë. Në komentet e mia në vijim, unë do të supozoj që 
tashmë është marrë vendimi për të filluar zbatimin e shënjestrimit 
të inflacionit në Shqipëri. Për këtë arsye, nuk dua të marr shumë 
kohë duke diskutuar përparësitë e këtij vendimi. Duhet patur 
parasysh që komentet e mia janë të dikujt, i cili di diçka rreth 
shënjestrimit të inflacionit, por që nuk di asgjë rreth Shqipërisë. Në 
këto komente do të diskutohen katër çështje të përgjithshme.

MATJA E INFLACIONIT

Nëse Shqipëria do të fillojë zbatimin e shënjestrimit të 
inflacionit, matja e inflacionit do të marrë një rëndësi akoma 
më të madhe se tani, duke qenë se inflacioni do të jetë objektivi 
kryesor i politikës monetare. Matja e elementeve të tjera 
makroekonomike, si për shembull, PBB-ja dhe papunësia do të 
jenë gjithashtu tejet të rëndësishme. 

Matja e inflacionit do të ketë ndikime më të mëdha për 
agjencinë statistikore përgjegjëse për prodhimin e të dhënave 
(INSTAT). Për të qenë më specifikë:
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• Agjencia statistikore INSTAT duhet të jetë e pavarur 
si nga Qeveria ashtu dhe nga banka qendrore, me 
qëllim sigurimin e publikut dhe të tregjeve financiare që 
vlerësimet e saj të normës së inflacionit dhe variablave të 
tjerë makroekonomikë, nuk janë nën ndikimin e Qeverisë 
ose të bankës qendrore. Një pavarësi e tillë do të sigurojë 
besueshmërinë e shënjestrimit të inflacionit dhe të politikës 
monetare.

• INSTAT-i duhet të ketë burime të mjaftueshme dhe statusin 
e duhur për të mundësuar tërheqjen e njerëzve të talentuar 
dhe profesionistë, me qëllim matjen e inflacionit dhe të 
variablave të tjerë makroekonomikë në mënyrë të plotë 
dhe të saktë. 

Më duhet të shtoj se kohët e fundit Qeveria Britanike ka bërë 
të njohur synimin e saj për ta bërë Zyrën Britanike të Statistikave 
Kombëtare të pavarur. Kushtet e pavarësisë së saj nuk janë ende të 
qarta, megjithatë vendimi është sa i mirëpritur aq edhe i vonuar. 

TË MËSOSH NGA PËRVOJA

Më shumë se 20 vende tashmë e zbatojnë shënjestrimin e 
inflacionit, dhe Shqipëria pa dyshim mund të mësojë mjaft nga 
përvoja e tyre; në të vërtetë kjo është dhe një nga arsyet e kësaj 
konference. Megjithatë, çdo vend është unik, dhe sado të përfitojë 
nga përvoja e vendeve të tjera, Shqipërisë do t’i duhet të shfrytëzojë 
përvojën e saj – që do të thotë, ajo duhet t’i gjejë vetë përgjigjet 
për pyetjet që ngrihen gjatë zbatimit të shënjestrimit të inflacionit. 
Në disa aspekte, më duket se Dorëshkrimi i Bankës së Shqipërisë 
parashikon përgjigjet e pyetjeve të cilat do të ishte më mirë të 
liheshin të hapura, derisa Banka e Shqipërisë të ketë fituar një 
përvojë nga praktika. Më lejoni t’ju jap disa shembuj specifikë. 

• Kam dy rezerva të mundshme rreth përcaktimit që “për 
qëllime të politikës monetare, norma e inflacionit do të 
shprehet si ndryshimi vjetor në përqindje në IÇK në bazë 
tremujore”. Së pari, edhe pse, siç shpjegon boksi 3 i 
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Dorëshkrimit, ndryshimet vjetore në përqindje në IÇK në 
bazë mujore, dhe normat më afatshkurtra të ndryshimit 
në IÇK mund të përmbajnë shumë paqëndrueshmëri, ato 
ndonjëherë mund të përmbajnë gjithashtu informacion të 
nevojshëm, dhe do të ishte me vend që Banka e Shqipërisë 
dhe të tjerët të mos i anashkalonin ato në asnjë rast. Për 
shembull, në qoftë se do të kishte një ndryshim në taksat 
indirekte ose një ndryshim të madh në kursin e këmbimit, 
ndryshimi mujor në IÇK do të ishte një çështje me interes 
të gjerë. Së dyti, mendoj që do të ishte e pranueshme për 
Bankën e Shqipërisë që t’i kërkonte INSTAT-it, që krahas 
të dhënave mujore të publikonte të dhëna tremujore mbi 
inflacionin. Megjithatë, mendoj që do të ishte e gabuar 
për Bankën e Shqipërisë që t’i kërkonte INSTAT-it të mos 
publikonte të dhëna mujore (duke supozuar që paragrafi 
1.4.2 i Dorëshkrimit nënkupton këtë). Kjo për arsye se, siç 
u shpjegua më lart, të dhënat mujore mund të përmbajnë 
informacione të nevojshme, por më tepër për arsye se një 
kërkesë e tillë do të cënonte në mënyrë të padëshiruar 
pavarësinë e agjencisë statistikore dhe do të dëmtonte 
besueshmërinë e statistikave. 

• Argumentet në Dorëshkrim për përcaktimin e horizontit 
kohor prej një viti, horizont në të cilin Banka e Shqipërisë 
duhet të synojë realizimin e shënjestrimit të inflacionit, mua 
nuk më duken bindës. Në parim, ekziston një arsye e fortë 
për realizimin e shënjestrimit të inflacionit në horizontin 
kohor në të cilin masat e politikës monetare kanë efektin e 
tyre më të fuqishëm mbi normën e inflacionit. Unë mendoj 
që në rastin e Shqipërisë, ka mjaft pasiguri mbi horizontin 
më të favorshëm kohor. Për këtë arsye, unë mendoj që në 
këtë fazë nuk është e udhës që të përcaktohet horizonti 
kohor që duhet të zgjedhë Banka e Shqipërisë. Argumentet 
në boksin 5, që shprehin se është e vështirë të bëhen 
parashikime për më shumë se një vit, dhe se publiku 
shqiptar është i njohur me horizontin kohor prej një viti, nuk 
më duken mjaft të forta për të shkelur parimin që horizonti 
kohor duhet të jetë një çështje për t’u vendosur nga KPM-
ja, në dritën e hulumtimeve dhe të përvojës. 
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• Përvoja e modeleve makroekonomike është se ato 
përgjithësisht nuk janë të afta të shpjegojnë zhvillimet e 
fundit ekonomike ose madje të parashikojnë të ardhmen 
e afërt, në atë masë saktësie të nevojshme për qëllimet e 
politikës monetare. Vendimmarrësve të politikës monetare 
iu nevojiten aftësi të mëdha gjykimi të situatës aktuale dhe 
zhvillimeve të mundshme në të ardhmen. Sipas mendimit 
tim, të besosh se Banka e Shqipërisë do të jetë e aftë të 
zgjedhë një model të vetëm tremujor, i cili do të plotësojë të 
gjitha nevojat, siç shprehet në Dorëshkrim, është jorealiste. 
Pjesa më e madhe e bankave qendrore, duke pranuar 
faktin se ato nuk mund të dinë kurrë se cili është modeli 
më i përshtatshëm për çdo situatë të veçantë, përdorin një 
numër të madh modelesh për të ndihmuar gjykimin e tyre 
të mëvonshëm. Mendoj se Dorëshkrimi duhet të pranojë 
që vendimmarrësit e politikës monetare kanë nevojë të 
informohen nga disa modele të ndryshme.

• Dorëshkrimi shpreh se parashikimet e KPM-së duhet të 
bazohen në supozimin, se normat e interesit do të jenë 
konstante gjatë gjithë periudhës së parashikimit. Praktika 
botërore mbi këtë çështje po ndryshon dhe disa banka 
qendrore kanë filluar të marrin parasysh faktin se normat 
e interesit ndryshojnë në të ardhmen, në varësi të normave 
të tregut ose sipas një mënyre të paracaktuar. Normat 
konstante të interesit mund të jenë një supozim i mirë për 
Bankën e Shqipërisë për të bërë parashikimet e saj të para, 
megjithatë kjo çështje duhet riparë dhe KPM-ja duhet të 
jetë e lirë që të ndryshojë praktikën e saj, nëse mendon që 
do të ishte një veprim i dëshirueshëm. 

PËRGJEGJSHMËRIA

Për komitetet e politikës monetare të bankave qendrore 
është një praktikë standarde që të thuhet se ato duhet të 
jenë “të përgjegjshme” për veprimet e tyre. Çfarë do të thotë 
“përgjegjshmëri”? Zakonisht, do të thotë se ato duhet të 
shpjegojnë vendimet e tyre, shpesh para një komiteti specialistësh 
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të fushës në Kuvend, dhe gjithashtu, ato duhet të shpjegojnë 
arsyet për normën e inflacionit. Sigurisht, nëse inflacioni nuk 
është në linjë me objektivin, ato duhet të shpjegojnë pse nuk është 
i tillë. Nëse kanë gabuar në përcaktimin e inflacionit, nevoja për 
t’iu përgjigjur këtyre pyetjeve mund të jetë e sikletshme për ta. 
Gjerësisht dihet se mund të ekzistojnë rrethana në të cilat është 
tërësisht e pranueshme që një objektiv inflacioni të mos arrihet. 
Së pari, askush nuk pret që një bankë qendrore të ketë kontroll 
absolut mbi inflacionin. Së dyti, matja e inflacionit nuk është 
e përsosur (dhe nuk mund të jetë kurrë e tillë). Dhe së treti, 
mund të ekzistojnë faktorë shock, si për shembull, rritja e çmimit 
të energjisë, të cilët në mënyrë të pashmangshme ndryshojnë 
drejtimin e normës së interesit larg nga objektivi. Nëse banka 
qendrore reagon në mënyrë të ashpër ndaj faktorëve të tillë 
shock, përmes rregullimit të politikës monetare për ta kthyer 
inflacionin drejt objektivit të parashikuar, një gjë e tillë mund të 
shkaktojë luhatshmëri të padëshirueshme në rritjen ekonomike 
dhe në punësim: ndaj do të ishte më mirë të tolerohej një 
shmangie e përkohshme nga objektivi i inflacionit.

Për këtë arsye, përgjegjshmëria nuk është e thjeshtë. Legjislativi 
nuk mundet që thjesht të shkarkojë apo të disiplinojë bankierët 
qendrorë, të cilët nuk kanë arritur objektivin e inflacionit, sepse 
kjo do të shkelte pavarësinë e bankës qendrore. Për këtë arsye, 
përgjegjshmëria është në mënyrë të pashmangshme e kufizuar. 
Më e keqja që mund t’i ndodhë një bankieri qendror është që 
shpjegimet e tij ose të saj lidhur me devijimin e inflacionit nga 
objektivi, mendohen të mos jenë bindëse. Rëndësia e sikletit 
në jetën publike nuk duhet nënvlerësuar, megjithatë puna e 
bankierëve qendrorë është e sigurt, të paktën deri në fund të 
mandateve të tyre. 

Nuk mendoj se ekzistenca e një zone të objektivit, le të mos 
themi dy zonave, siç propozohet në Dorëshkrim, shton ndonjë 
gjë në procesin e përgjegjshmërisë. Bankierët qendrorë duhet të 
shpjegojnë arsyet për normën aktuale të inflacionit, edhe nëse 
objektivi është në formën e një pike të vetme e jo të një zone 
(ose dy zonave). Në këtë kuptim, vendosja e një zone objektivi, 
në vend të një pike të vetme, nuk shërben për ndonjë qëllim. 
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Do të doja të shtoja edhe diçka tjetër lidhur me përgjegjshmërinë. 
Disa banka qendrore që zbatojnë shënjestrimin e inflacionit dhe 
të cilat shënjestrojnë për një vit, ka patur raste kur kanë abuzuar 
me procesin e shënjestrimit. Gjatë një viti, është bërë e qartë 
se, për çfarëdo arsye, inflacioni do të binte jashtë zonës së 
shënjestruar. Kur një gjë e tillë ka ndodhur, ato kanë ndryshuar 
zonën e shënjestruar në mesin e vitit, me qëllim kthimin e tij në 
linjë me normën e pritur të inflacionit. Kështu, norma e inflacionit 
nuk ka arritur objektivin, por objektivi ka arritur normën e 
inflacionit. Nuk e kuptoj logjikën e disa bankave qendrore që 
veprojnë në këtë mënyrë, por kjo ka shkaktuar dëme të mëdha 
në besueshmërinë e tyre në tregjet financiare ndërkombëtare. 
Kjo i dëmton më shumë ato, sesa thjesht të njoftonin se nuk 
kishin arritur objektivin dhe do të kishin shpjeguar arsyet. 

PAVARËSIA E PARASHIKUESVE NGA VENDIMMARRËSIT 
POLITIKË

Dorëshkrimi propozon që parashikimi t’i delegohet një njësie 
të pavarur specialistësh, praktikë kjo e ndjekur në Bankën 
Qendrore Evropiane. Ky nuk është modeli i vetëm i mundshëm. 
Një model tjetër bazohet në idenë se analiza e gjendjes 
aktuale ekonomike dhe parashikimi, janë pjesë integrale dhe 
të pandashme të vendimmarrjes politike dhe se KPM-ja duhet 
të jetë thellësisht e përfshirë në hartimin e parashikimit. Në këtë 
këndvështrim, nuk ka kuptim për parashikuesit që të jenë të 
pavarur nga KPM-ja – ata janë “shërbëtorë” të KPM-së. 
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Z. Már Gudmundsson, Zëvendësdrejtor i Departamentit 
Monetar dhe Ekonomik në Bankën e Rregullimeve 

Ndërkombëtare�

KOMENTE MBI REGJIMIN E SHËNJESTRIMIT 
TË INFLACIONIT

Duke patur parasysh historinë, nivelin ekonomik dhe zhvillimin 
financiar në Shqipëri propozimet e parashikuara në dokumentin 
“Parakushtet për shënjestrimin e inflacionit në Shqipëri” janë në 
shumë drejtime ambicioze. Megjithatë, ky dokument përfaqëson 
një reflektim të arritjeve më të fundit, prandaj edhe propozimet 
nuk duken të parealizueshme. Ka tre arsye kryesore për këtë. Së 
pari, tranzicioni në një sistem të bazuar mbi tregun ka krijuar një 
ekonomi që i përgjigjet sa vjen e më shumë kontrollit indirekt 
monetar. Së dyti, stabiliteti makroekonomik tashmë ka prodhuar 
inflacion të ulët. Së treti, Banka e Shqipërisë është juridikisht e 
lirë të përdorë instrumentet e saj, me qëllim që të arrijë çdo lloj 
objektivi makroekonomik që ajo vendos sado i ndjeshëm të jetë 
ai, domethënë ajo ka atë që quhet instrumenti i pavarësisë. 

PARAKUSHTET PËR SHËNJESTRIMIN E INFLACIONIT

Kjo nuk do të thotë që Shqipëria përmbush parakushtet që 
gjenden në literaturën e kapitullit mbi shënjestrimin e inflacionit.2 
Parakushtet më të rëndësishme janë si më poshtë: 

Kuadri institucional. Së pari, banka qendrore ka vënë 
objektiva, të cilët mund t’i arrijë nëpërmjet instrumenteve që 
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ajo ka në dispozicion. Në sisteme mjaft të zhvilluara financiare, 
banka qendrore mund të influencojë variablat nominalë në 
një periudhë afatgjatë, dhe normën e ndryshimit të nivelit 
të çmimeve dhe variablat realë në periudhën afatshkurtër. 
Objektivi i stabilitetit të çmimeve dhe stabilizimi afatshkurtër 
i rritjes ekonomike, duhet të jenë në përputhje me këtë. Së 
dyti, ndërhyrja politike apo dominimi fiskal nuk e pengojnë 
bankën qendrore të përdorë instrumentet e saj në përputhje me 
objektivat e saj. Instrumenti i pavarësisë dhe ndalimi i kreditimit 
të drejtpërdrejtë të Qeverisë nga ana e bankës qendrore, janë 
kushte të mjaftueshme në këtë drejtim.

Një mekanizëm i transmetimit, domethënë lidhja nga 
instrumentet e bankës qendrore, kryesisht normat afatshkurtra 
të interesit, deri te inflacioni. Kjo kërkon përmbushjen e tre 
kushteve. Së pari, duhet të krijohet një sistem financiar i zhvilluar 
mjaftueshëm dhe i shëndoshë, me qëllim që ndryshimet në 
instrumentet e bankës qendrore të transmetohen nga njëra 
anë te kursi i këmbimit dhe nga ana tjetër te kushtet financiare, 
me të cilat përballen individët dhe firmat.3 Së dyti, ekonomia 
duhet të bazohet mjaftueshëm në tregun e lirë, me qëllim që 
kushtet financiare të kenë një efekt të ndjeshëm në kërkesën e 
brendshme. Së fundi, sfera e çmimeve të paadministruara duhet 
të jetë mjaftueshmërisht e gjerë, me qëllim që kushtet e kërkesës 
dhe çmimet e importit të jenë drejtuesit kryesorë të inflacionit.

 
Kapacitetet institucionale. Banka qendrore duhet të jetë në 

gjendje të kuptojë kornizën kryesore të mekanizmit të transmetimit, 
me qëllim që të kalibrojë instrumentet dhe të shpjegojë veprimet 
e saj. Për më tepër, ajo duhet të ketë kapacitetin dhe të dhënat 
për të bërë parashikime të kushtëzuara të inflacionit. 

Shqipëria përmbush disa nga kushtet e sipërpërmendura. Ajo 
ka instrumentin e pavarësisë dhe ka një mekanizëm transmetimi, 
që pjesërisht i detyrohet zhvillimit të sektorit financiar. 
Megjithatë, kapacitetet institucionale mbeten të patestuara dhe 
ekziston akoma nevoja për mbylljen e të gjitha mundësive të 
financimit të drejtpërdrejtë të borxhit të Qeverisë, nga ana e 
bankës qendrore. Kjo presupozon zhvillimin e mjaftueshëm të 
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një tregu afatshkurtër më të thelluar të parasë dhe kapacitete 
administruese të likuiditetit në Thesar, gjë që jep si rezultat një 
lulëzim të mëtejshëm të zhvillimit të tregjeve financiare. 

Megjithatë, nuk është ende e qartë se sa e rëndësishme është 
që kushtet e mësipërme të përmbushen a priori. Së pari, shumë 
nga këto parakushte aplikohen në çdo strategji të politikës 
monetare të orientuar drejt stabilitetit. Nuk është e qartë nëse 
është më mirë të mos përmbushësh disa nga këto kritere kur 
shënjestrohet kursi i këmbimit ose agregatët e tjerë monetarë, 
sesa kur kemi një objektiv inflacioni numerik.4

 
Së dyti, pjesa më e madhe e vendeve që kanë kaluar drejt 

shënjestrimit të inflacionit e kanë adoptuar këtë regjim, pa 
përmbushur fillimisht disa prej këtyre kritereve. Vendet industriale 
mund të kenë qenë të strukturuara më mirë sesa vendet në 
tranzicion. Megjithatë, shumë vende industriale kanë adoptuar 
regjimin e shënjestrimit të inflacionit në prag të një kolapsi total 
të strategjive të mëparshme monetare, shpesh të shoqëruara me 
kriza financiare. Në njëfarë mënyre, në këto kushte mekanizmi 
i transmetimit ishte gati të ndryshonte. Gjithashtu, disa nga 
këto vende nuk kishin mjetet dhe përvojën e nevojshme për 
parashikimin e inflacionit. Për më tepër, pavarësia e bankës 
qendrore nuk është gjithmonë e përcaktuar juridikisht. Disa 
nga vendet me treg në zhvillim që kanë adoptuar regjimin 
e shënjestrimit të inflacionit, krahas këtyre problemeve, në 
kushtet e ndryshimeve të mëdha strukturore janë përballur dhe 
me problemin e parashikimeve të kushtëzuara të inflacionit, 
për të cilat mungojnë të dhënat dhe nuk ekzistojnë modele të 
vlerësuara të mekanizmit të transmetimit të politikës monetare. 
Këto probleme nuk kanë penguar suksesin e shënjestrimit të 
inflacionit në ankorimin e pritshmërive inflacioniste sipas 
objektivit, pa kosto të mëdha në kuadrin e humbjeve të rritjes 
ekonomike dhe luhatshmërisë të variablave realë.5

Megjithatë, ky argument nuk duhet të merret shumë për 
bazë. Pjesa më e madhe e vendeve me regjimin e shënjestrimit 
të inflacionit i përmbushën shumë shpejt këto kritere ex post. 
Në një shembull me 20 vende të shënjestrimit të inflacionit6, 
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të cilave unë do t’i referohem vazhdimisht më poshtë, të gjitha 
kanë instrumentin e pavarësisë - megjithëse në disa raste ai 
është fituar me ligj vetëm më pas – dhe asnjë nga këto vende 
nuk ka lejuar dominim fiskal. Bankat qendrore menjëherë filluan 
të zhvillonin modele parashikimi dhe kuadre për vlerësimin e 
rrezikut. Tani të gjitha bëjnë parashikime të tilla dhe i bëjnë 
ato publike nëpërmjet raporteve që botojnë. Mundet që 
shënjestruesit e inflacionit të kenë qenë të suksesshëm pikërisht 
sepse kishin vullnet dhe mundësi për të përmbushur parakushtet 
e rëndësishme menjëherë pas adoptimit të këtij regjimi. Bankat 
qendrore ishin të etura dhe qeveritë të vullnetshme të bënin çfarë 
ishte e nevojshme, në mënyrë që të vazhdohej më tej me të. Unë 
nuk kam parë ose dëgjuar asgjë që ta pengojë Shqipërinë të 
bëjë të njëjtën gjë. 

CILAT JANË KARAKTERISTIKAT E SHËNJESTRIMIT TË 
INFLACIONIT?

Përpara se të diskutojmë regjimin e propozuar, ne duhet të 
identifikojmë karakteristikat kryesore të shënjestrimit të inflacionit. 
Dorëshkrimi jep një sërë përkufizimesh të tij. Megjithatë, në disa 
raste kjo përfshin aspekte që janë të përbashkëta me regjime 
të tjera. Duke adoptuar pjesërisht përkufizimet e Berg (2005), 
unë konsideroj aspektet e mëposhtme si më të rëndësishmet për 
shënjestrimin e inflacionit: 

1. Qëllimi i bankës qendrore është të arrijë një objektiv numerik 
për stabilitetin e çmimeve, të shpjeguar publikisht. 

2. Banka qendrore ka instrumentin e pavarësisë. 
3. Duke patur parasysh vonesat në mekanizmin e transmetimit, 

banka qendrore kalibron instrumentin/et e saj, në përgjithësi 
normat afatshkurtra të interesit, me qëllim që inflacioni i 
parashikuar të jetë sipas objektivit.7

4. Banka qendrore publikon rregullisht raporte që përshkruajnë 
mënyrën dhe ecurinë e arritjes së objektivit. 

5. Sistemi politik quan përgjegjëse bankën qendrore për 
arritjen e këtij objektivi. Më pak formalisht, por të paktën 
me të njëjtën forcë, tregjet përpiqen të bëjnë përgjegjëse 
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bankën qendrore, gjë që lehtësohet nga përforcimi i 
transparencës, që shoqëron shumë regjime të shënjestrimit 
të inflacionit. 

Kështu, fjalëkyçet kryesore të shënjestrimit të inflacionit, ashtu 
si në regjime të tjera të rëndësishme të politikës monetare janë: 
objektivat, instrumentet, transparenca dhe përgjegjshmëria. 

Këto përkufizime përcaktojnë kufijtë e aspekteve kryesore të 
çdo regjimi të shënjestrimit të inflacionit. Disa nga pyetjet që 
ngrihen janë si më poshtë: 

Objektivi: Kush e vendos objektivin? Qeveria, banka qendrore 
apo të dyja bashkë? Si do të përcaktohet shifra numerike e 
këtij objektivi? Si inflacion total apo si matje e inflacionit bazë? 
Vlera numerike do të jetë një pikë apo një interval? A do të 
ketë një zonë apo një interval tolerance? A do të ketë klauzola 
përjashtuese, në kuptimin që devijimet nga objektivi do të jenë 
të lejuara nëse janë të shkaktuara nga faktorë të tillë si, faktorët 
shock të tregtisë, katastrofa natyrore etj.? A mundet Qeveria të 
shpërfillë në kushte të caktuara objektivin?

Parashikimi: Cili është horizonti i parashikimit të inflacionit? 
Cilat janë supozimet lidhur me instrumentet e politikës monetare 
dhe me kursin e këmbimit? Kush e “zotëron” parashikimin 
dhe si publikohet ai? Si trajtohen pasiguritë dhe rreziqet 
mbi parashikimin dhe si prezantohen ato në “Raportin e 
Inflacionit”?

Masat e ndërmarra nga politika monetare: Si merren vendimet 
lidhur me përdorimin e instrumenteve të politikës monetare? 
Si komunikohen ato? Cila është pesha që i jepet stabilitetit të 
rritjes ekonomike dhe stabilitetit financiar gjatë përcaktimit të 
politikës monetare? 

Përgjegjshmëria: Si organizohet përgjegjshmëria? A ka një 
letër të hapur apo një raport kur inflacioni është jashtë objektivit 
apo jashtë intervalit të tolerancës? A organizohen seanca 
dëgjimore në Kuvend? 
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CILAT JANË ZGJEDHJET QË KANË BËRË VENDET QË KANË 
ADOPTUAR REGJIMIN E SHËNJESTRIMIT TË INFLACIONIT? 

Duke parë këto aspekte që janë të rëndësishme për çështjet 
e ngritura në kapitullin 2, çfarë bëjnë 20 bankat qendrore në 
këtë drejtim? 

Objektivi: Në një numër të barabartë rastesh, objektivi 
vendoset nga banka qendrore (8) dhe së bashku me qeverinë 
(8). Vetëm në 4 raste ai vendoset nga qeveria. Inflacioni total 
adoptohet si një objektiv në shumicën e rasteve (17). Vendet 
paraqesin ndryshime edhe në vendosjen e objektivit pikësor apo 
intervalor. Shumica e atyre që kanë objektiv pikësor kanë një 
interval tolerance. Përjashtim bën Mbretëria e Bashkuar, por 
edhe në këtë rast ekziston një interval tolerance i pashprehur, 
përderisa banka qendrore është e detyruar t’i shkruajë një letër 
të hapur qeverisë, nëse inflacioni është më shumë se +/- 1 pikë 
për qind nga objektivi i përcaktuar. Shumica e vendeve (17) 
kanë intervale, zona objektiv ose intervale tolerance midis 1-5 
për qind.

Stabiliteti i rritjes ekonomike: Të paktën 6 nga shënjestruesit 
e inflacionit kanë përcaktuar klauzola përjashtuese dhe 
pranojnë se disa faktorë shock mund të shkaktojnë një devijim 
të përkohshëm nga objektivi.8

Parashikimi: Të gjitha bankat qendrore me shënjestrim 
inflacioni, publikojnë parashikimin e inflacionit. Shumica (14) e 
bëjnë këtë çdo tremujor, por 4 prej tyre e publikojnë tre herë në 
vit, ndërsa njëra prej tyre e publikon 2 herë dhe një tjetër 2 herë 
në vit me dy përditësime. Horizonti i parashikimit, në pjesën më 
të madhe të rasteve, është më i gjatë se 12 muaj, megjithëse 
vetëm 7 prej tyre kanë një horizont të plotë parashikimi prej 
dy vitesh.9 Një horizont prej dy vitesh është megjithatë në disa 
drejtime më optimal, sepse në shumë vende vlerësohet të jetë 
koha e kërkuar që normat e interesit të një banke qendrore të 
reflektohen plotësisht në inflacion. Shumë banka qendrore bëjnë 
parashikime bazuar në interesa të pandryshueshëm, në vend që 
të përdorin normat e interesit të pritura nga tregjet apo ato të 
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jashtme. Kjo nuk duket se po ndryshon, sepse shumë banka 
qendrore kanë ndryshuar pozicion ose kanë publikuar skenare të 
bazuara në normat e interesit të pritura nga tregjet. Megjithatë, 
duket se më pak se gjysma e shënjestruesve të inflacionit janë 
ende duke përdorur norma të pandryshueshme të kursit të 
këmbimit në parashikimet e tyre të inflacionit. Pjesa më e madhe 
e shënjestruesve të inflacionit (16) tregojnë në raportet e tyre 
të inflacionit, intervalet e besimit për parashikimin e inflacionit, 
të cilat pasqyrojnë vlerësimin e rreziqeve dhe pasigurive 
në parashikim. Së fundi, “pronësia” (organi përgjegjës) e 
parashikimit ndryshon në mënyrë të ndjeshme. Megjithatë, në 
shumicën e rasteve ajo zotërohet ose nga organi vendimmarrës 
i politikës monetare (11) ose nga banka në tërësi (4). 

REGJIMI I PROPOZUAR PËR SHQIPËRINË

Duke patur parasysh këtë diskutim, më lejoni të filloj duke 
zgjedhur disa aspekte të regjimit të propozuar për Shqipërinë, 
që duken shumë të rëndësishme. Së pari, objektivat e stabilitetit 
të çmimeve dhe mbështetja e politikave të përgjithshme 
ekonomike të Qeverisë, nëse janë në përputhje me objektivin 
primar, mund të konsiderohen praktikat më të mira standarde. 
Së dyti, zgjedhja e një pike të ndërmjetme prej 3 për qind është 
e arsyeshme dhe shumë e argumentuar. Ajo është në përputhje 
me pjesën më të madhe të praktikave ndërkombëtare dhe, 
në të njëjtën kohë, për arsye të qenies sipër objektivit të BQE, 
do t’i hapë rrugë procesit të përafrimit. Së treti, shënjestrimi i 
ndryshimeve vjetore në inflacionin total është i arsyeshëm dhe 
në përputhje me praktikat ndërkombëtare. Publiku do të shohë 
inflacionin në kushtet e inflacionit total, dhe duke përdorur 
përkufizimin e Greenspan mbi stabilitetin e çmimeve, do të jetë 
objektivi i përshtatshëm. Luhatshmëria në normën e inflacionit 
total shoqërohet me orientimin afatmesëm të objektivit dhe 
zonën e luhatjes. 

Kjo më çon në pjesët më problematike, të cilat janë kryesisht 
tre: formulimi i objektivit dhe i zonave të tolerancës, horizonti i 
parashikimit dhe trajtimi i rrezikut dhe pasigurisë. Le t’i trajtojmë 
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ato me rradhë. Objektivi i propozuar prej 3 për qind duket i 
arsyeshëm. Megjithatë, të paturit e një zone objektiv +/-1 për qind 
si dhe e një të ashtuquajture “zonë shënjestrimi të zgjeruar” prej 
1,5 për qind deri në 4,5 për qind, nëse zbatohet, sjell ndërlikim 
për komunikimin e politikës monetare. Lidhur me këtë, ne duhet 
të bëjmë një dallim midis një objektivi intervalor dhe një objektivi 
pikësor. Me një objektiv intervalor, zona e luhatjes është pjesë e 
objektivit. Problemi me një objektiv intervalor qëndron në faktin 
se është e vështirë të shqyrtosh rastin kur humbjet e mirëqenies 
të shoqëruara me inflacionin, krijojnë një ngërç në kufijtë e 
zonës dhe kështu kjo autorizon një veprim monetar më drastik 
sesa në rastin e kundërt.10 Përse nuk duhet të shqetësohemi për 
një inflacion prej 3,9 për qind, por përdorim të gjithë fuqinë 
e politikës monetare për ta ulur inflacionin kur ai është 4,1 
për qind? Për më tepër, një zonë objektiv krijon ngasjen e një 
inflacioni të shënjestruar afër me kufirin e mësipërm. Mundësia e 
marrjes së rezultateve në mënyrë të qëndrueshme brenda zonës, 
kur kemi për qëllim mesin e saj, është tashmë mjaft e ulët. Ajo 
është akoma më e ulët kur kemi për qëllim kufirin. Prania e një 
“zonë të zgjeruar të objektivit” rreth zonës objektiv, mund të 
rrisë këtë shtytje në mënyrë të dukshme. Megjithatë, deklarimi 
në propozimet e bëra, se qëllimi i Bankës së Shqipërisë do të 
jetë një objektiv i mesëm, do të sigurojë një kundërpërgjigje 
premtuese kundrejt asaj ngasjeje. 

Për të gjitha arsyet e mësipërme, unë personalisht jam 
për kuadrin e objektivit pikësor që ekziston për shembull në 
Mbretërinë e Bashkuar, Islandë dhe Suedi. Në këtë kuadër, 
politika monetare ka për qëllim që gjithmonë të mbajë 
inflacionin brenda objektivit. Megjithatë, ajo asnjëherë nuk 
ka për të qenë totalisht e suksesshme, për shkak të faktorëve 
shock të paparashikuar dhe pasigurive lidhur me mekanizmin 
e transmetimit. Për këtë arsye, objektivat pikësorë plotësohen 
idealisht me intervale tolerance. Kjo shërben për dy qëllime. 
Qëllimi i parë është dërgimi paraprak i sinjalit që kontrolli 
monetar është gjithmonë jo i saktë. Qëllimi tjetër është aktivizimi 
i mekanizmit të përgjegjshmërisë, si dërgimi i një letre të hapur 
qeverisë. Për më tepër, objektivi mund të shoqërohet që më 
parë me një klauzolë përjashtuese. Kjo do të shpjegojë që në 
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kushtet e faktorëve shock të tregtisë, katastrofave natyrore apo 
rritjes së madhe të taksave indirekte, inflacioni mund të dalë 
përkohësisht jashtë objektivit, pa patur një përgjigje të politikës 
monetare. Politika monetare atëherë do të parandalojë efektet 
e raundit të dytë dhe do të mbajë pritshmëritë afatmesme të 
inflacionit brenda objektivit të përcaktuar. 

Problemi që lidhet me këtë propozim është se ai tenton të 
përziejë elementet e objektivit pikësor dhe të atij intervalor. Për 
më tepër, duke shtuar një zonë shënjestrimi “të zgjeruar” prej 
+/- 0,5 për qind mbi zonën e shënjestruar, nuk do të japë 
një liri veprimi për të reaguar ndaj faktorëve të paparashikuar 
shock. Një rrugë tjetër përveç kësaj është adoptimi i një objektivi 
pikësor prej 3 për qind dhe një zonë tolerance +/-1 për qind 
ose +/- 1,5 për qind. Kur inflacioni del jashtë intervalit të 
tolerancës, atëherë Banka e Shqipërisë do të duhet të bëjë një 
shpjegim publik. Megjithatë, natyra e përgjigjes së politikës 
monetare varet nga shkaku i devijimit. Procesi i kthimit të 
inflacionit brenda objektivit gjithashtu, do të varet nga natyra e 
devijimit dhe arsyet lidhur me stabilizimin afatshkurtër të rritjes 
ekonomike. 

Një rëndësi e veçantë duhet t’i jepet parashikimeve dyvjeçare, 
për shkak të vonesave në mekanizmin e transmetimit. Për më 
tepër, në kushtet e një gjendjeje shock-u më të rëndë, një horizont 
i tillë i parashikimit mund të ndihmojë komunikimin, në lidhje me 
rregullimin e inflacionit brenda objektivit dhe kështu ndihmon 
në ankorimin e pritshmërive afatgjata të inflacionit. Përvoja ime 
tregon që kjo nuk është kaq e vështirë sa duket në fillim. Duke 
përmbushur pjesërisht atë shqetësim, unë sugjeroj që Banka e 
Shqipërisë të marrë në konsideratë propozimin për shkurtimin e 
frekuencës së parashikimeve nga 4, në 2 ose 3 në vit. Nisur nga 
kërkesa rezervë e ushtrimit të parashikimit, disa banka qendrore 
kanë lëvizur në këtë drejtim (për shembull, Norvegjia dhe 
Islanda). Natyra afatmesme e politikës monetare do të thotë që 
nuk duhet të jetë një e metë serioze për një lëvizje të tillë. Për 
çdo normë, është i nevojshëm plotësimi i informacionit që vjen 
nga ushtrimi i parashikimit, me një vëzhgim të vazhdueshëm të 
treguesve kryesorë dhe të informacionit, që rrjedh nga kontaktet 
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me aktorë të ndryshëm të ekonomisë.
Propozimet përmbajnë çështje të diskutueshme që lidhen 

me mënyrën se si do të trajtohet rreziku për perspektivën dhe 
pasigurinë mbi mekanizmin e transmetimit dhe faktorëve të tjerë, 
në prezantimin e parashikimit, si dhe mënyrën se si ndikojnë 
në procesin e vendimmarrjes së politikës monetare. Për një 
besueshmëri afatgjatë, është shumë e rëndësishme t’i komunikosh 
aktorëve të ekonomisë se për shkak të natyrës së kujdesshme 
të saj, politika monetare operon në një ambient me pasiguri. 
Një mënyrë për të komunikuar rreziqet është të prodhosh një të 
ashtuquajtur fan-chart11, duke treguar mundësinë e shpërndarjes 
së rezultateve të inflacionit të ardhshëm, të vlerësuara nga 
Komiteti i Politikës Monetare ose nga parashikuesit. Përshtypja 
ime është që këto fan-chart shihen si mekanizma komunikimi mbi 
çdo gjë tjetër. Procesi i prodhimit të tyre ka edhe përparësinë 
e vendosjes së disiplinës së vlerësimit të faktorëve të rrezikut, 
brenda bankave qendrore. Megjithatë, përveç faktit që këto fan-
chart janë të mbushura me informacion, ato kanë të përfshirë 
një element të rëndësishëm të vlerësimit dhe të gjykimit. Sipas 
meje, është po aq e rëndësishme, për të mos thënë shumë më 
e rëndësishme, që faktorët kryesorë të rrezikut, të identifikuar 
gjatë çdo parashikimi, të analizohen në terma më cilësorë dhe të 
diskutohen në raportet e inflacionit, disa herë të shoqëruar edhe 
me skenare të ndryshme të simuluara. Për këtë arsye, nuk është 
e nevojshme që Banka e Shqipërisë të angazhohet të publikojë 
një interval konfidence ose një fan-chart në këtë etapë. Banka e 
Shqipërisë mund të fillojë pa këtë dhe ta shtojë më vonë, në një 
kohë kur të ketë komandën e plotë të kësaj teknike dhe të jetë 
e sigurtë për vlerën e shtuar. Megjithatë, disa lloj analizash dhe 
diskutimesh të faktorëve të rrezikut janë të domosdoshme. 

Më lejoni të përfundoj, duke trajtuar dy çështje, përgjigjet e 
të cilave janë më pak të qarta; këto janë, pesha që do t’i jepet 
stabilizimit të rritjes ekonomike dhe supozimet lidhur me kursin 
e këmbimit dhe normën e interesit, të cilat përbëjnë bazën për 
parashikimin e inflacionit. 

Të gjithë shënjestruesit e inflacionit i japin mjaft rëndësi 
stabilitetit të rritjes ekonomike në rrugën e tyre drejt objektivit të 
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parë të inflacionit. Në këtë kuptim, ata janë – ashtu siç quhet 
edhe në literaturë - shënjestrues luhatës të inflacionit, ndryshe 
nga shënjestruesit striktë të tij. Gjithashtu, është e rëndësishme të 
kujtojmë se mbajtja e inflacionit në objektiv është në periudhën 
afatgjatë, jokontradiktore me stabilizimin e rritjes ekonomike, 
gjatë periudhës afatshkurtër. Supozimi i plotë i shënjestrimit të 
inflacionit është saktësisht se, stabiliteti i çmimeve në periudhën 
afatgjatë krijon kushte më të mira që politika monetare të 
mund të ndihmojë një rritje afatgjatë të qëndrueshme dhe të 
pandërprerë. Madje edhe në kalimin nga periudha afatshkurtër 
në atë afatmesme, shënjestrimi i inflacionit nuk ka nevojë që 
të jetë konfliktual me qëllimin e stabilitetit të rritjes ekonomike. 
Kur ekonomia goditet nga faktorë shock të kërkesës, atëherë 
politika monetare duhet të reagojë në të njëjtën mënyrë si për 
inflacionin ashtu dhe për rritjen ekonomike. Megjithatë, ky 
reagim bëhet i rëndësishëm kur goditet nga faktorë shock të 
ofertës ose kur inflacioni, për çfarëdolloj arsye, është jashtë 
objektivit. Shqetësimi për stabilizimin e rritjes ekonomike është 
në të tilla raste pjesërisht i ndërtuar mbi këtë strukturë nëpërmjet 
intervalit të tolerancës, një klauzolë e qartë shpëtimi, një horizont 
i qartë për kthimin e inflacionit në objektiv ose një horizont i cili 
përcaktohet në çdo rast, kur inflacioni del jashtë intervalit të 
tolerancës. Përveç kësaj, nuk ka shumë për të folur në terma të 
përgjithshëm. Peshat sasiore për stabilizimin e rritjes ekonomike 
nuk mund të jepen a priori, sepse ato duhet të specifikohen sipas 
rastit. Ajo çka është e rëndësishme në këtë lidhje, është shkalla 
e besueshmërisë së shënjestrimit të inflacionit, që reflektohet në 
pritshmëritë afatgjata inflacioniste, të cilat janë një funksion i 
besueshmërisë së përgjithshme të bankës qendrore. Sa më e 
lartë të jetë besueshmëria e bankës qendrore, aq më shumë 
hapësirë do t’i jepet stabilizimit të rritjes ekonomike. Por, kjo 
zbulon ironinë që bankat qendrore ndërtojnë hapësira për të 
qenë më elastike, duke filluar të bëhen më pak elastike. 

Ashtu siç e përmenda dhe më parë, bankat qendrore kanë 
përqasje të ndryshme në lidhje me supozimet për kursin e 
këmbimit dhe normat e interesit. Në njëfarë mënyre, çështja e 
kursit të këmbimit është më e thjeshtë. Nëse bankat qendrore 
mendojnë se ato mund të bëjnë një parashikim më të mirë 
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të kursit të këmbimit sesa nga ai që prodhohet në mënyrë të 
rastësishme – e cila nënkupton një normë konstante gjatë 
periudhës së parashikimit- atëherë ato duhet ta përfshijnë këtë 
në mënyrë ideale në parashikimet e tyre të inflacionit. Megjithatë, 
ne e dimë që parashikimi i kursit të këmbimit në shumicën e 
rasteve është një ushtrim i pamundur. Për më tepër, ai mund 
të krijojë probleme për komunikimin e bankës qendrore. Ato 
banka qendrore që nuk kanë zgjedhur një kurs këmbimi fiks ose 
kanë përdorur normat e pritshme të tregut, të cilat nënkuptojnë 
tregje të zhvilluara financiare, ose kursi i këmbimit, së bashku 
me normën e interesit, është prodhuar nga një model si faktor i 
brendshëm. Çështje kryesore përbën norma e interesit. Sigurisht, 
që ka një çështje komunikimi të përfshirë këtu, ku pro-të dhe 
kundër- janë debatuar gjatë në Dorëshkrim. Megjithatë, sipas 
meje, për Shqipërinë në këto rrethana, i rëndësishëm është fakti 
që supozimi i normës së interesit, i çdo gjëje tjetër përveç një 
norme të pandryshueshme politike, nënkupton ose një treg mjaft 
të zhvilluar financiar, duke lejuar normat e pritshme afatshkurtra 
të interesit të dalin nga një kurbë e përcaktuar e yield-it, ose 
një model të mekanizmit të transmetimit, në të cilin ne të kemi 
besim të mjaftueshëm për të prodhuar një rrugë të normës së 
interesit që të jetë në përputhje me objektivin. 

Unë nuk jam i sigurt nëse aktualisht, në Shqipëri, është 
përmbushur ndonjë nga këto kushte. Prandaj është e arsyeshme 
që të fillohet udhëtimi, ashtu siç kanë bërë pjesa më e madhe 
e vendeve të tjera, duke filluar me një parashikim të kushtëzuar 
mbi një qëndrim të pandryshuar të politikës. 
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SHËNIME

� Pikëpamjet e shprehura janë të autorit dhe nuk përfaqësojnë 
domosdoshmërisht pikëpamjet e Bankës së Rregullimeve 
Ndërkombëtare. Dëshiroj të falenderoj David Archer, Dubravko 
Mihaljek dhe Paul Moser-Boehm për komentet e vlefshme. 

2 Shih për shembull, Eichengreen (�999).
� Një sistem relativisht i shëndoshë financiarisht gjithashtu, 

redukton mundësinë që shqetësimet lidhur me stabilitetin 
financiar të dominojnë objektivat e inflacionit.  

4 Rradhitja relative e kritereve ndryshon ndoshta nga tipi i 
strategjisë. Shënjestrimi i inflacionit kërkon më shumë kapacitete 
institucionale sesa për shembull, shënjestrimi i kursit të këmbimit. 
Megjithatë, shënjestrimi i kursit të këmbimit është më afër 
dështimit në periudhë afatshkurtër nëse politikat fiskale dhe ato 
të normave të interesit nuk janë në përputhje me të. Për më 
tepër, kostoja e dështimit zakonisht është më e lartë sesa në 
rastin e shënjestrimit të inflacionit.

5 Shih Pétursson (2004a) mbi efektet e shënjestrimit të 
inflacionit mbi ecurinë makroekonomike. Batini dhe laxton 
(2005) gjithashtu, analizojnë këto efekte. Për më tepër, ata na 
japin një analizë interesante të parakushteve për shënjestrimin e 
inflacionit. Ata tregojnë se shumë nga shënjestruesit e inflacionit 
nuk i përmbushin këto parakushte. 

6 Shih Berg (2005) dhe Pétursson (2004b). Këto 20 vende 
janë ato që në literaturë në fillim të këtij viti, janë konsideruar 
si vende shënjestruese të inflacionit me përjashtimin e rastit të 
Zvicrës. Truman (200�) nuk e klasifikon Zvicrën si një vend 
shënjestrues të inflacionit, Pétursson (op.cit) dhe Batini e laxton 
(2005) e quajnë atë një vend të tillë. Banka Kombëtare e Zvicrës 
është disi e errët në këtë çështje. Këtu kjo çështje është lënë 
mënjanë pa marrë anën e askujt. Për më tepër, pjesëmarrësit e 
rinj të këtij klubi, si Rumania, nuk janë përfshirë. 

7 Ndonjëherë deklarohet se parashikimi i inflacionit është 
objektivi i ndërmjetëm i politikës monetare në të njëjtën mënyrë 
si kursi i këmbimit është në regjimin e shënjestrimit të kursit 
të këmbimit ose një agregat specifik monetar, në regjimin e 
shënjestrimit monetar.
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8 Të paktën Kanadaja, Zelanda e Re dhe Mbretëria e Bashkuar 
kanë gjithashtu, kushte përjashtuese në ligjin e tyre. 

9 Shih Fracasso et al (200�).
�0 Ky problem mund të lehtësohet nëse zona objektiv 

interpretohet si një mesatare e ciklit dhe/ose një pikë mesatare 
si për shembull, në rastin e Australisë. 

�� Fan chart - Grafik që shpreh opsione të ndryshme të 
parashikimit në bazë të një shpërndarjeje probabilitare. Emri 
vjen nga forma e ngjashme me një freskore të hapur. 
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Z.Hans-Joachim Klöckers, Drejtor i Zhvillimeve Ekonomike, 
Banka Qendrore Evropiane, Frankfurt�

KOMENTE MBI REGJIMIN E SHËNJESTRIMIT 
TË INFLACIONIT

1. VLERËSIM I PËRGJITHSHËM

Propozimi i Bankës së Shqipërisë për një regjim të ri 
të politikës monetare mund të konsiderohet si një hap i 
rëndësishëm drejt arritjes së një stabiliteti të qëndrueshëm 
të çmimeve. Tiparet e tij kryesore janë (a) përqendrimi 
në të vetmin objektiv që mund të arrijë realisht një bankë 
qendrore dhe për të cilin është përgjegjëse, që është 
stabiliteti i çmimeve; dhe (b) dispozita ligjore të rëndësishme 
që rregullojnë pavarësinë e bankës qendrore në zbatimin e 
mandatit të saj, përfshirë ndalimin e financimit të deficitit 
buxhetor të Qeverisë.

Duke patur parasysh këtë vlerësim tërësor përgjithësisht 
pozitiv, seksionet e mëposhtme do të përqendrohen në ato 
çështje ku mund të ketë ende vend për qartësimin e këtij regjimi. 
Në seksionin 2, do të diskutojmë rreth 20 propozimeve të 
parashtruara në kapitullin 2 të Dorëshkrimit.

Seksioni 3 do të përfshijë disa komente lidhur me pjesët 
e tjera të dorëshkrimit, ndërsa seksioni 4 do të numërojë 
përsëri parakushtet kryesore të shënjestrimit të inflacionit në 
Shqipëri. 
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2. KOMENTE RRETH REGJIMIT TË PROPOZUAR TË 
SHËNJESTRIMIT TË INFLACIONIT

Megjithëse fokusimi në stabilitetin e çmimeve si objektivi kryesor 
i politikës monetare është çështje thelbësore, mund të jepen 
argumente për mënyrën më të mirë të arritjes së këtij objektivi. 
Banka e Shqipërisë mendon se adoptimi i regjimit të shënjestrimit 
të inflacionit është optimal për Shqipërinë. Ajo nënvizon faktin se 
përvojat e disa ekonomive të tjera në zhvillim, kanë vërtetuar se 
një regjim i tillë mund të jetë shumë i efektshëm për një ekonomi 
të vogël e të hapur, me qëllim orientimin e pritshmërive të 
sektorit privat dhe eventualisht arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit 
të çmimeve. Ndonëse jam dakord me këto konsiderata, do të 
doja të nënvizoja faktin se në parim, mund të ketë edhe strategji 
të tjera për Bankën e Shqipërisë për arritjen e stabilitetit të 
çmimeve. Tiparet e tanishme të ekonomisë shqiptare, si për 
shembull, përmasat e saj të vogla, kanali i dobët i transmetimit 
monetar, një sistem statistikor ende i pazhvilluar, një nivel ende 
i pazhvilluar i tregjeve të kapitalit dhe ndryshime strukturore të 
rëndësishme, nuk e bëjnë a priori Shqipërinë një kandidate të 
natyrshme për një regjim të shënjestrimit të inflacionit. 

Pavarësisht kësaj, nuk mendoj se zbatimi i shënjestrimit të 
inflacionit është i pamundur për rastin e Shqipërisë, sidomos në 
kontekstin e reformave tërësore të parashtruara në Dorëshkrim. 

Në këtë kuadër, them se do të ishte më e dobishme për Bankën 
e Shqipërisë, nëse komentet e mia do të përqendroheshin në 
propozimet konkrete të bëra në Dorëshkrim, me qëllim zbatimin 
e një regjimi sa më të efektshëm dhe efikas që të jetë e mundur, 
të shënjestrimit të inflacionit. Ndërkohë, do t’i përmbahem 
diskutimit të alternativave të shënjestrimit të inflacionit. 

2.1. Objektivat

Objektivat parashtrohen në paragrafët I dhe II, dhe formulimi 
i tyre ngjan shumë me atë të objektivave të vendosur nga 
BQE. Është përcaktuar një objektiv primar i qartë, siç është 
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ai i “ruajtjes së stabilitetit të çmimeve”. Ndërkohë, kushtëzuar 
nga përmbushja e objektivit kryesor, Banka e Shqipërisë do 
të mbështesë politikat e Qeverisë për “një rritje ekonomike 
të qëndrueshme”. Formulimi është shumë i qartë dhe nuk lë 
vend për keqkuptime në drejtimin e përditshëm të politikës 
monetare, si dhe në atë mbi të cilën banka qendrore duhet të 
përqëndrohet.2 I rëndësishëm është edhe fakti që në paragrafin 
II saktësohet në mënyrë të qartë se fokusi do të përqëndrohet 
në rritjen “e qëndrueshme” ekonomike, duke përjashtuar kështu 
nocionin e një qëndrimi afatshkurtër të politikës. 

Nuk e shoh të nevojshme t’u shtoj ndonjë objektiv tjetër atyre 
të përmendur në paragrafët I dhe II, dhe kjo vlen edhe për 
politikën e këmbimit valutor. Kursi i luhatshëm i këmbimit është 
në unison të plotë me regjimin e propozuar të shënjestrimit të 
inflacionit. Banka qendrore vëren se “mund të ndërhyjë herë 
pas here në tregun e këmbimit valutor për të zbutur luhatjet 
e tepërta dhe/ose spekulative në raste goditjesh” (faqe 22). 
Megjithatë, ndërhyrjet duhet të mbahen brenda kufijve, pasi në 
rast të kundërt, ato mund të pengojnë ndjekjen e objektivit të 
çmimeve. Së fundi, objektivi i stabilitetit të çmimeve duhet të 
ketë prioritet ndaj atij të stabilitetit të këmbimit valutor.3

2.2. Përkufizimi i stabilitetit të çmimeve dhe përcaktimi i 
shënjestrimit të inflacionit

Megjithatë, mund të diskutohet nëse objektivi i propozuar për 
mbajtjen e inflacionit në nivelin 3 për qind (+/- 1 pikë përqindje) 
në vit është aq ambicioz sa të jetë i pajtueshëm me “stabilitetin 
e çmimeve”. BQE, për shembull, e ka përkufizuar stabilitetin e 
çmimeve në Eurozonë si inflacion vjetor “nën 2 për qind”. 

Pika e nisjes për çdo përkufizim të stabilitetit të çmimeve duhet 
të jetë “inflacioni 0 për qind i korrigjuar me matjet”. Mund të 
ketë edhe konsiderata të tjera, të cilat mund të qëndrojnë si 
argumente për norma të ulëta pozitive inflacioni, siç janë (a) 
normat e interesit në kufijtë zero; dhe (b) ngrirje të mundshme 
të nivelit të pagave dhe çmimeve në një kufi të poshtëm, të cilat 
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mund ta bëjnë procesin e axhustimit deflacionist, relativisht të 
kushtueshëm.4

Një tjetër argument, i cili mund të justifikojë një normë inflacioni 
disi më të lartë për Shqipërinë, në krahasim me Eurozonën, 
lidhet me ekzistencën e efekteve Balassa-Samuelson. Në sajë 
të këtyre efekteve, Shqipëria duhet të shohë, në parim, gjatë 
dekadave të ardhshme, një mbiçmim real të monedhës së saj 
ndaj euros. Kjo mund të arrihet ose nëpërmjet një norme më të 
lartë inflacioni sesa në Eurozonë, ose nëpërmjet një mbiçmimi të 
valutave nominale ndaj euros, ose me një kombinim të të dyjave. 
Nëpërmjet shënjestrimit të një norme më të lartë inflacioni, 
Banka e Shqipërisë tregon se dëshiron të thithë në mos të gjithë, 
të paktën një pjesë të efekteve Balassa-Samuelson, nëpërmjet 
një inflacioni më të lartë në vend, se sa ai i Eurozonës. 

Në këtë kuadër dhe duke qenë se informacioni rreth pjesës më 
të madhe të përcaktuesve të mësipërm të shënjestrimit optimal 
të inflacionit është i pakët për Shqipërinë, do të konsideroja se 
objektivi 3 për qind +/-1 pp. është një pikënisje e arsyeshme, 
veçanërisht po të kemi parasysh se Shqipëria ka mundur ta 
mbajë inflacionin në kufijtë e 2 deri në 4 për qind gjatë viteve 
të fundit. 

Megjithatë, në periudhën afatgjatë, mund të ketë arsye për 
ta ulur këtë objektiv, në mënyrë që Shqipëria të jetë më pranë 
formulimeve të BQE-së dhe të arrijë një stabilitet të vërtetë 
të çmimeve. Banka e Shqipërisë duhet të ketë parasysh nëse 
dëshiron të ndikojë tashmë në pritshmëritë e këtij procesi 
afatgjatë, në këtë etapë apo në një etapë të mëvonshme 
(për shembull, kur të jetë më i qartë procesi i anëtarësimit të 
mundshëm në BE). 

2.3. Matja e inflacionit, përgjegjësia dhe banda e 
shënjestrimit të tij

Për një bankë qendrore të pavarur, që dëshiron të fitojë 
mbështetjen dhe besimin e publikut të gjerë, rekomandohet 
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fuqimisht shënjestrimi i inflacionit total, duke qenë se ky indeks i 
afrohet më shumë kostos së vërtetë të jetesës së konsumatorëve. 
Prandaj, është për t’u përshëndetur qëllimi i Bankës së Shqipërisë 
për t’u fokusuar në këtë indeks. Është për t’u përshëndetur gjithashtu, 
fakti që të dhënat për indeksin do të mblidhen nga një institucion i 
veçantë, Instituti i Statistikave, pasi kjo siguron që suksesi i politikës 
së bankës qendrore matet nga një palë e tretë, e pavarur nga 
banka qendrore. Në këtë pikëpamje, do të ishte e tepërt të thuhej 
që edhe vetë Instituti i Statistikave duhet të jetë i pavarur nga ndikimi 
i Qeverisë në përmbushjen e funksioneve të tij.

Do të ishte mirë që matja e inflacionit të kryhej më shpesh 
dhe të ishte gati brenda një afati të shkurtër. Veç kësaj, është 
e rëndësishme të sigurohet një mbulim i gjerë i të dhënave të 
IÇK-së. Një tjetër aspekt lidhet edhe me përditësimin e duhur 
të peshës së shportës dhe kjo është me shumë rëndësi, po të 
kemi parasysh ndryshimet e shpejta që po përjeton ekonomia 
shqiptare. Po kështu, kujdes duhet treguar edhe në ndërtimin e 
serive kohore të qëndrueshme për inflacionin e rregulluar sipas 
periudhave, me qëllim që të krijohet mundësia për një vlerësim 
të dinamikave më afatshkurtra të inflacionit. Së fundi, do të ishte 
e dëshirueshme që të kalohej me kohë në përdorimin e IÇK-së 
së harmonizuar të BE-së, të paktën në qoftë se/dhe kur të jetë 
qartësuar rruga për anëtarësimin në BE.5, 6 

Duke qenë se matjet e inflacionit total si rregull janë relativisht 
të paqëndrueshme, bankat qendrore që aplikojnë shënjestrimin 
e inflacionit duhet të identifikojnë periudhën gjatë së cilës ato 
do të angazhohen për këtë regjim, si dhe hapësirën e bandës së 
shënjestrimit. Në këtë këndvështrim, propozimi i Bankës së Shqipërisë 
është ruajtja e inflacionit “gjatë gjithë kohës” brenda një bande pak 
a shumë të gjerë të shënjestrimit (+/- 1 pikë përqindjeje plus një 
zonë tolerance shtesë prej +/- 0.5 pikë përqindje për mbulimin e 
faktorëve shock në çmimet e administruara). Ky rregullim do të thotë 
që publiku mund të monitorojë në mënyrë të vazhdueshme nëse 
banka qendrore e ka arritur ose jo objektivin e inflacionit.

Banka qendrore angazhohet (paragrafi XIV) t’i shpjegojë 
publikut të gjerë, si dhe Kuvendit nëpërmjet Guvernatorit, çdo 
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luhatje të inflacionit jashtë zonës së shënjestruar. Po të kemi 
parasysh këtë kuadër ambicioz të përgjegjshmërisë, vetëkuptohet 
që banka qendrore parashikon të përqendrohet në mesataret 
tremujore të të dhënave të inflacionit (paragrafi V), me qëllim që 
të ketë mundësi të orientojë drejt devijimet mujore të tij.7 

Si konkluzion, ka argumente pro dhe kundër për rrugën e 
propozuar. Një pikë e fortë është fakti që kemi të bëjmë me 
një mënyrë transparente të garantimit të përgjegjësisë dhe të 
angazhimit të bankës qendrore në objektivin e inflacionit. 
Në të njëjtën kohë, kombinimi i elementeve të ndryshme ka 
disavantazhin se banda “shënjestrim plus tolerancë është 
relativisht e gjerë (3 pp) dhe se kombinimi i një bande shënjestrimi 
me një bandë tolerance nuk është i thjeshtë për t’u komunikuar 
tek publiku i gjerë.8 Veç kësaj, po të kemi parasysh faktin që 
IÇK ndikohet shumë nga të papriturat e sektorit bujqësor ose 
nga çmimet e importit, objektivi për ruajtjen e inflacionit brenda 
bandës “gjatë gjithë kohës” është paksa tepër ambicioz.9

2.4. Horizonti i parashikimit dhe politika monetare 

Kam dy komente lidhur me propozimin për “objektivin e 
parashikimit të inflacionit një vit përpara” (paragrafi X). 

(a) Horizonti (periudha) njëvjeçar duket se është relativisht 
i shkurtër. Argumenti kryesor për një horizont më të gjatë është 
se vonesat e politikës monetare zgjasin më shumë se një vit, pra 
ajo e ka të pamundur të ndikojë mbi inflacionin në mënyrë të 
butë për një periudhë njëvjeçare, pa imponuar humbje në (disa 
sektorë të) ekonominë reale.10 Duke qenë se kjo duket si tregues 
i një transmetimi të dobët të politikës monetare në Shqipëri, nuk 
është shumë e qartë nëse Banka e Shqipërisë realisht kërkon të 
përqendrohet në një horizont kaq të shkurtër. 

Në këtë kontekst, Dorëshkrimi vëren se është e vështirë të 
parashikohet inflacioni përtej një viti duke patur parasysh 
“reformat strukturore dhe të integrimit” (boks 5) që po ndërmerr 
Shqipëria. 
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Ka dy rrugë prej këtu: ose banka qendrore pavarësisht 
kësaj, bën një përpjekje për të parashikuar inflacionin në 
horizonte më afatgjata, ose ul rolin e parashikimit në procesin 
e vendimmarrjes. 

Kjo më çon në komentin e dytë.

(b) Lidhja midis parashikimit të inflacionit dhe vendimeve 
të politikës monetare duket e ngushtë pa qenë nevoja. Banka 
e Shqipërisë ka arsye të forta që ta shndërrojë parashikimin 
në një “parashikim të personelit” jashtë përgjegjësisë së KPM 
(paragrafi XX). Kjo bën që procesi i parashikimit të qëndrojë larg 
ndikimit të politikës dhe të forcojë transparencën. Megjithatë, 
nëse parashikimi do të kryhet nga stafi, ai nuk mund të jetë 
tjetër veçse një input në procesin e vendimmarrjes dhe nuk 
duhet të lidhet në mënyrë mekanike me vendimet e politikës 
monetare. Në fakt, parashikimet mbështeten gjithnjë në një seri 
supozimesh dhe varen nga cilësia dhe gërshetimi i mjeteve dhe 
i inputeve të tjera të përdorura (përfshirë edhe gjykimin). KPM 
i Bankës së Shqipërisë duhet që të kuptojë pikat e forta dhe të 
dobëta të këtyre mjeteve dhe duhet që të gjykojë në mënyrë të 
pavarur për marrjen e vendimeve, duke u shmangur kështu nga 
parashikimi. 

Duke i përmbledhur këto pika, Banka e Shqipërisë mund të 
konsiderojë (a) përgatitjen e parashikimeve për horizonte më të 
gjata; dhe (b) zvogëlimin e rolit të parashikimit në procesin e 
vendimmarrjes. 

2.5. Metodat parashikuese 

Banka e Shqipërisë mendon ta mbështesë parashikimin e 
inflacionit në disa modele ekonometrike (paragrafi XVII) dhe në 
fund, të zgjedhë njërin prej tyre (paragrafi XIX). 

Të gjitha këto përpjekje për parashikim janë për t’u 
përshëndetur. Edhe në një ekonomi që ndërmerr ndryshime 
strukturore të rëndësishme, pajisja e KPM me një bazë të 
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qëndrueshme sasiore për procesin e vendimmarrjes është 
vendimtare. 

Në këtë kuadër, nuk ka argumente kundër përdorimit të disa 
modeleve paralelisht. Modele të ndryshme, që përdorin teknika të 
ndryshme mund t’iu shërbejnë qëllimeve të ndryshme dhe mund 
të hedhin dritë mbi të njëjtat çështje, por nga këndvështrime të 
ndryshme. Ajo që është vendimtare, megjithatë, është fakti që 
pikat e forta apo të dobëta të modeleve kuptohen gjithmonë 
nga përdoruesit dhe mbahen parasysh kur paraqiten dhe 
interpretohen rezultatet. 

Ndërkohë që modelet shërbejnë për ndërtimin e parashikimit, 
është e këshillueshme që kësaj t’i shtojmë edhe ndonjë gjykim 
eksperti, sidomos në një ekonomi me ndryshime të konsiderueshme 
strukturore. Përdorimi i parashikimeve që mbështeten vetëm në 
modele mund të përfundojë në një përqasje tepër të ngurtë për 
një ekonomi që zhvillohet me shpejtësi si ajo e Shqipërisë. 

Propozimet lidhur me supozimet për normën e interesit dhe 
kursin e këmbimit, në të cilat mbështetet parashikimi (paragrafi 
XIII), janë pjesë e traditës së bankave qendrore që aplikojnë 
inflacionin e shënjestruar. Jo shumë kohë më parë, bankat 
qendrore nisën të përdornin normat e interesit të tregut të 
derivuara nga kurba e yield-it, si supozime për normën kryesore 
të interesit për parashikimin e inflacionit. Kjo përqasje ndihmon 
shmangiet në parashikim dhe jep rezultate më afër realitetit, 
por ndërkohë përbën edhe një sfidë komunikimi për bankën 
qendrore. Veç kësaj, duke patur parasysh edhe shkallën e 
zhvillimit të tregjeve të kapitalit në Shqipëri, do të ishte e vështirë, 
që në këtë kontekst, pritjet për normat e interesit të derivonin në 
mënyrë të sigurtë nga yield-i i tregut. 

Parashikimi i bazuar në normat e interesit të tregut, duhet 
të dallohet nga parashikimi që mbështetet në pikëpamjet 
personale të politikëbërësve për normat e ardhshme të 
interesit. Këto parashikime aktualisht prodhohen e publikohen 
nga shumë pak banka qendrore. Shmangia e përdorimit të 
këtyre teknikave vjen midis të tjerash ngaqë (a) vendimmarrësit 
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nuk e ndjejnë nevojën e shpjegimit sasior të detajeve të 
sjelljes së normave të ardhshme të interesit; dhe (b) çdo 
publikim mbi politikat, që parashikohet të ndërmerret, mund 
të keqinterpretohet fare lehtë nga publiku si një angazhim i 
pakushtëzuar (për shembull, banka qendrore mund ta ketë të 
vështirë t’i komunikojë tregut nocionin që normat e interesit 
të llogaritura që përdoren në parashikim, kushtëzohen nga 
ngjarje të ardhshme). Si rrjedhojë e këtyre keqinterpretimeve, 
shmangiet e veprimeve të ardhshme nga parashikimet për 
normat e interesit, të bëra publike më parë, mund të shkaktojnë 
konfuzion në treg. Në këtë kontekst, për një bankë qendrore, 
në ndërtimin e parashikimeve mund të jenë më të sigurta 
normat e interesit konstante ose ato të tregut, sesa normat e 
interesit të parashikuara (të llogaritura). 

Një aspekt jo shumë i qartë i propozimit është se “parashikimet 
bazë mbi faktorët e jashtëm” do të “miratohen” nga KPM 
(paragrafi XIII). Në qoftë se kjo ka nënkuptuar faktin që KPM duhet 
të miratojë parashikimet për zhvillimet në ekonominë botërore, 
për shembull, ai mund të krijojë konfuzion në dallimin midis 
përgjegjësisë së personelit për parashikime dhe përgjegjësisë së 
KPM për vendimet e politikës monetare.  

2.6. Raporti i inflacionit

Publikimi i një Raporti të Inflacionit (RI) tremujor duhet 
përshëndetur (paragrafi XI), pasi ai synon t’i shpjegojë publikut 
zbatimin e politikës dhe vlerësimin e KPM lidhur me zhvillimet 
korente dhe të ardhshme ekonomike. 

Është e qartë se Banka e Shqipërisë në Raportin e saj 
të Inflacionit duhet të shpjegojë me hollësi parashikimet 
për inflacionin dhe zbatimin e politikës monetare. Në këtë 
këndvështrim, në parim nuk ka nevojë për ndonjë dispozitë 
specifike, si në paragrafin XVI ku shpjegohen kushtet në të cilat 
Banka e Shqipërisë do të sqarojë shmangiet e parashikimit nga 
objektivi. Këto shmangie, pavarësisht nga madhësia e tyre, 
duhet të shqyrtohen në raport. 
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Banka qendrore mund të konsiderojë edhe mënyrën e 
prezantimit të parashikimit. Nisur nga ideja për paraqitjen e 
pasigurisë në parashikime, shumë banka qendrore i paraqesin 
parashikimet e tyre me grafikë në formë intervalesh ose fan 
chart-i (grafiku i shpërndarjes së mundësive), pasi kjo formë 
justifikon përse vendimet e politikës monetare nuk lidhen në 
mënyrë mekanike me parashikimin. 

Një çështje kritike është nëse banka dëshiron ta prezantojë 
parashikimin e inflacionit ose (a) në kuadrin e procesit të 
vendimmarrjes, për shembull, para marrjes së vendimeve të 
politikës monetare; ose (b) pasi është marrë vendimi i fundit i 
politikës monetare. 

Opsioni i parë ka avantazhin e sigurimit të transparencës 
në procesin e vendimmarrjes, por ka një rrezik: parashikimi i 
publikuar mund të japë një sinjal të rremë rreth probabilitetit të 
ngjarjeve të ardhshme. Nga ana tjetër, në rastin e opsionit të 
dytë, në praktikë mund të ndodhë që parashikimi të shmanget 
ndjeshëm nga shënjestra, duke qenë se supozohet që KPM 
normalisht i merr vendimet duke synuar mbajtjen e inflacionit të 
ardhshëm përgjithësisht në një linjë me objektivin. 

Banka të ndryshme që aplikojnë shënjestrimin e inflacionit 
kanë gjetur zgjidhje të ndryshme për këtë problem. Me sa 
duket ky problem është i vogël nëse bankat qendrore e bazojnë 
parashikimin e tyre në pritjet e tregut për normat e ardhshme të 
inflacionit (shih komentet më lart), meqenëse vendimet më të 
fundit, në qoftë se janë pritur nga tregu, normalisht do të kenë 
ndikim të vogël në parashikim. 

Në Raportin e Inflacionit është e rëndësishme të identifikohen 
në mënyrë të qartë se cilat pjesë janë shkruar nën përgjegjësinë e 
KPM, dhe cilat nën përgjegjësinë e stafit. Në rast se parashikimi 
është përgatitur nën përgjegjësinë e stafit, kjo duhet bërë e qartë 
në Raportin e Inflacionit.11 

Siç është shprehur edhe në Dorëshkrim, Raporti i Inflacionit 
është vetëm një nga aspektet e strategjisë së komunikimit të 
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BSH. Në fakt, mjetet e gjera të komunikimit që kanë si objektiv të 
tyre audienca të ndryshme (publiku, tregjet, shkollat, vëzhguesit 
e huaj etj.), janë të rëndësishme për një politikë monetare të 
suksesshme, në një ekonomi tregu moderne. 

3. KOMENTE LIDHUR ME ASPEKTET E TJERA

3.1. Marrëdhëniet me Qeverinë dhe Kuvendin

(a) Shkalla e tanishme e financimit monetar të Qeverisë 
nga ana e bankës qendrore përbën një shqetësim të madh. 
Është mjaft e rëndësishme që ky kanal i financimit monetar 
të mbyllet sa më parë të jetë e mundur, me qëllim që të 
sigurohet qëndrueshmëria e stabilitetit të kuadrit të politikës 
makroekonomike në Shqipëri. Propozimet 6 dhe 7 në faqen 17 
të Dorëshkrimit duhen mbështetur patjetër. 

(b) Kuadri aktual nuk arrin të vendosë një vijë të qartë 
ndarëse ndërmjet Qeverisë dhe bankës qendrore. Një kuadër i 
qartë për politikat makroekonomike, kërkon që bankës qendrore 
t’i jepet përgjegjësia për objektivin që ajo do të arrijë dhe që 
është stabiliteti i çmimeve. Në të njëjtën kohë, Qeveria do të ketë 
objektiva të tjerë, si për shembull, përmirësimi i shpërndarjes së 
burimeve dhe forcimi i rritjes së qëndrueshme. Këto përgjegjësi 
duhet të identifikohen qartë dhe t’u atribuohen aktorëve politikë 
individualë, në mënyrë që të sigurohet përgjegjshmëria e vërtetë. 
Paqartësia e përgjegjësive nuk i vjen në ndihmë vendimmarrësve 
të politikës monetare në përcaktimin e nxitjeve të tyre. 

E parë nga ky këndvështrim, një përqasje e politikës së 
kujdesshme nuk duhet të përmbajë marrëveshje ex ante për 
vendosjen e instrumenteve nëpërmjet aktorëve të pavarur të 
politikës monetare. Ndërveprimi midis vendimmarrësve duhet të 
fokusohet më shumë në këmbimin e rregullt të informacionit, në 
mënyrë që aktorët e veçantë politikë të kenë dijeni për vlerësimet 
dhe planet e veprimit të njëri-tjetrit dhe t’i marrin ato parasysh 
sa më shumë të jetë e mundur gjatë vendimmarrjes së tyre të 
pavarur. Institucionalizimi i dispozitës së “këshillimit” të bankës 
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nga ministria (siç propozohet në faqen 15), mund ta cënojë 
objektivin për rritjen e besueshmërisë së publikut tek pavarësia 
e bankës qendrore.12 

(c) Mund të jetë e dobishme që të respektohen rregulla të 
qartë lidhur me prezantimet e Guvernatorit në Kuvend. Këto 
prezantime, është e mira, të skedulohen sipas një skeme të 
paracaktuar, me qëllim mbrojtjen e bankës qendrore nga 
ndonjë presion i tepruar politik, si për shembull në rastet e 
ftesave të shpeshta, sa herë që hapen debate për normat e 
interesit. 

3.2. Marrëveshjet vendimmarrëse 

(a) Dorëshkrimi propozon që Këshilli Mbikëqyrës duhet të 
përcaktojë shënjestrimin e inflacionit dhe “horizontin kohor” 
(fq. 34). Në këtë pikë, nuk është e qartë se çfarë kuptohet 
me “horizont kohor”. Ai mund të kuptohet ose si periudha 
gjatë të cilës banka qendrore është përgjegjëse (“për gjithë 
kohën”, sipas paragrafit IX) ose si horizonti i parashikimit (“një 
vit më pas”, paragrafi X). Në qoftë se këtu kihet parasysh 
që Këshilli Mbikëqyrës përcakton vetëm kuadrin e gjerë, ai 
duhet të përcaktojë vetëm aspektin e parë, pra periudhën e 
përgjegjshmërisë, dhe jo të ndërhyjë në përcaktimin e mjeteve 
aktuale të përdorura nga KPM për arritjen e objektivit të 
vendosur nga Këshilli Mbikëqyrës. 

(b) KPM do t’ia delegojë vendimet lidhur me objektivat e 
përditshëm Komitetit për Zbatimin e Politikës Monetare (KZPM). 
Por, Dorëshkrimi nuk jep hollësi të mëtejshme lidhur me këtë 
delegim. Nëse KPM do të ruajë atributin e drejtimit të politikës 
monetare, lind nevoja për specifikimin e një strukture të qartë 
drejtuese për administrimin e likuiditetit dhe për ndërhyrjet në 
tregun e këmbimeve valutore, me qëllim që vendimet e KZPM të 
mos cënojnë autoritetin e vendimeve të KPM. 

(c) Së fundi, nevojitet të hartohet një kuadër i qartë ligjor 
për marrëdhëniet midis Këshillit Mbikëqyrës dhe KPM. 
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4. PËRFUNDIME: CILAT JANË PARAKUSHTET KRyESORE 
PËR SHËNJESTRIMIN E INFLACIONIT?

Në përgjithësi, janë disa parakushte që nevojitet të përmbushen 
për zbatimin me sukses të regjimit të shënjestrimit të inflacionit në 
Shqipëri. Dëshiroj të përmend si më të rëndësishmin, vendosjen 
e pavarësisë së plotë të bankës qendrore, përfshi ndalimin 
efektiv të financimit monetar. Veç kësaj, përparësi duhet t’i jepet 
zhvillimit të mëtejshëm të kuadrit të statistikave në Shqipëri, me 
qëllim forcimin e aftësisë monitoruese dhe parashikuese për 
tendencat ekonomike në vend. Po kështu, për forcimin e procesit 
të transmetimit të politikës monetare, nevojiten zhvillime të qeta 
të ekonomisë shqiptare nëpërmjet një sistemi më të orientuar 
drejt tregut dhe një zhvillimi më të fuqishëm të sektorit financiar 
në Shqipëri. Me realizimin e këtyre kushteve, banka qendrore 
jo vetëm që do të gëzojë kompetencën formale për të ushtruar 
një mandat të qartë, por edhe mjetet praktike për të qenë në 
pozicionin e orientimit të zhvillimit të çmimeve dhe të pritshmërive 
të inflacionit në mënyrë të besueshme. 



�20

SHËNIME

� Pikëpamjet e paraqitura në këto shënime janë tërësisht 
pikëpamje personale të autorit dhe nuk angazhojnë Bankën 
Qendrore Evropiane, Sistemin Evropian të Bankave Qendrore 
ose Bashkimin Evropian. 

2 Megjithatë, me qëllim shmangien e dy kuptimeve në 
interpretimin e objektivave, paragrafi II mund të riformulohet si 
më poshtë: “Kushtëzuar nga përmbushja e objektivit kryesor, 
Banka e Shqipërisë do të mbështesë politikat e përgjithshme 
ekonomike të Qeverisë, me synim mbrojtjen e një rritjeje të 
qëndrueshme ekonomike.”

� Vini re se Traktati mbi Bashkimin Evropian (neni 4.2) 
parashtron se “objektivi kryesor” i “politikës së këmbimit valutor” 
është “stabiliteti i çmimeve”. 

4 Shiko BQE, “Background strudies for the ECB’s evaluation of 
its monetary policy strategy”, 200�. 

5 Ekziston gjithashtu nevoja e zhvillimit të mëtejshëm të 
statistikave të tjera në Shqipëri, veçanërisht të statistikave të 
llogarisë kombëtare.

6 Me qëllim vlerësimin e dinamikave të inflacionit, do të 
ishte gjithashtu e nevojshme për BSH-në që krahas IÇK-së, 
të monitoronte tregues të tjerë të inflacionit, si dhe tregues të 
zhvillimeve të çmimit të aseteve dhe t’i përfshinte vlerësimet e saj 
në gjykimin e politikës monetare. 

7 Megjithatë, në praktikë, duke qenë se të dhënat e inflacionit 
jepen në bazë mujore, është e dëshirueshme që banka qendrore 
të komentojë gjithashtu mbi devijimet e ndryshme mujore, me 
qëllim shpjegimin e vlerësimit të saj dhe arsyetimin e politikës së 
ndjekur prej saj. 

8 Në fakt, nuk kam dijeni lidhur me ndonjë bankë që ka një 
zonë tolerance mbi intervalin normal. 

9 BQE, për shembull, ka zgjedhur mbajtjen e inflacionit 
pranë objektivit të saj të stabilitetit të çmimeve gjatë “periudhës 
afatmesme”. Banka të tjera qendrore kanë zgjedhur arritjen e 
objektivit të tyre “gjatë ciklit”. 

�0 lidhur me këtë, paragrafi XV me të drejtë thekson se 
BSH-ja do të synojë gjithmonë kthimin e inflacionit në zonën e 
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shënjestruar dhe “do të përpiqet të minimizojë luhatjet në rritjen 
ekonomike”. 

�� Duke patur këtë parasysh, duhet patur kujdes për të 
siguruar që dispozita e “miratuar” nga Këshilli Mbikëqyrës lidhur 
me Raportin e Inflacionit, nuk zbeh përgjegjësitë që lidhen me 
parashikimin. 

�2 Vini re se neni �08 i Traktatit të Bashkimit Evropian jo 
vetëm garanton pavarësinë e BQE-së, por gjithashtu iu kërkon 
qeverive që ta respektojnë këtë pavarësi. Në veçanti, ai shpreh 
se “Qeveritë … nuk duhet të ndikojnë mbi anëtarët e organeve 
vendimmarrëse të BQE-së ose të bankave kombëtare qendrore 
në përmbushjen e detyrave të tyre”. 
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Prezantuar në Forumin e Hapur nga Zj. Doriana lama, 
Përgjegjëse e Zyrës së Tregjeve Financiare, Departamenti i 

Politikës Monetare, Banka e Shqipërisë

PROCESI I VENDIMMARRJES

KAPITULLI 3

1. HyRJE

Adoptimi i regjimit të inflacionit të shënjestruar nënkupton 
përmirësimin e procesit të vendimmarrjes së politikës monetare 
në Bankën e Shqipërisë. Ndër vendet të cilat kanë adoptuar 
këtë regjim ekziston një shumëllojshmëri strukturash të qeverisjes 
së bankave qendrore. Strukturat e adoptuara i janë përshtatur 
historisë kombëtare, kuadrit kombëtar ligjor dhe mënyrës specifike 
të ndërtimit të besueshmërisë së institucionit në vendin përkatës. 

Zbatimi i regjimit të inflacionit të shënjestruar kërkon një 
shkallë të lartë perceptimi analitik të çështjeve të politikës 
monetare dhe aftësi për vlerësimin dhe projektimin e treguesve 
përkatës. Vendimet e marra duhet të bazohen si në ekspertizë 
teknike, ashtu dhe në gjykim dhe praktikë të shëndoshë. Krahas 
kësaj, procesi i vendimmarrjes kërkon kohë dhe përqendrim. 
Në këto kushte, një organ vendimmarrës i specializuar, i cili 
përqendrohet në politikën monetare rrit eficiencën e hartimit 
dhe zbatimit të politikës monetare, si dhe shton fleksibilitetin në 
raste të mundshme të rishikimit të shënjestrimit të inflacionit. 

Sipas mendimit tonë, është shumë e rëndësishme për 
Shqipërinë trajtimi veçmas i vendimmarrjes së politikës monetare. 
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Pikat e propozuara në këtë kapitull kanë për synim rritjen e 
efikasitetit të politikës monetare dhe ruajtjen e autonomisë, 
përgjegjshmërisë dhe besueshmërisë së nevojshme të bankës, 
të cilat do të mbështesin sistemin e shënjestrimit të inflacionit.

Ky kapitull paraqet një përqasje të përshtatshme dhe praktike të 
procesit të vendimmarrjes së politikës monetare për adoptimin e 
shënjestrimit të inflacionit në Shqipëri. Ndryshimet e propozuara 
marrin në konsideratë hapësirën e lejuar për rregullimin e kuadrit 
aktual ligjor si dhe mundësinë e amendimeve të reja të ligjit, të 
cilat do të legjitimojnë funksionimin e masave të propozuara. 
Këtu kemi parasysh se amendimet thelbësore të ligjit nuk do të 
kërkojnë vetëm mbështetjen e gjerë të organeve legjislative, por 
dhe të të gjithë komunitetit. Shqipëria nuk ka një përvojë të mirë 
në këtë pikë, duke qenë se diskutimet mbi ndryshimin e organeve 
drejtuese të institucioneve publike shikohen me dyshim dhe si 
të tilla, ato mund të kontribuojnë në uljen e besueshmërisë së 
institucioneve. Përmes propozimeve tona synojmë të hedhim një 
sfidë dhe të nxisim një diskutim të hapur rreth gjendjes specifike 
të qeverisjes së politikës monetare në Shqipëri, mundësisht në 
krahasim me vendet e tjera. 

2. STRUKTURA AKTUALE 

Veprimtaria e BSH-së bazohet në nenin 161 të Kushtetutës së 
Republikës së Shqipërisë, në ligjin “Për Bankën e Shqipërisë”1, 
si dhe në një paketë të gjerë rregullative. Ligji “Mbi Bankën e 
Shqipërisë” i jep bankës autoritetin për të hartuar dhe zbatuar 
në mënyrë të pavarur politikën monetare, rregullimin dhe 
mbikëqyrjen e sistemit bankar duke përfshirë licencimin e bankave 
të reja tregtare, emetimin e monedhës vendore, përcaktimin 
e politikave të kursit të këmbimit në vend, administrimin e 
rezervave valutore ndërkombëtare dhe zhvillimin e një sistemi të 
shëndoshë pagesash. 

Banka qendrore përbëhet nga selia e BSH-së në Tiranë 
(me pothuajse 300 punonjës) dhe pesë degë rajonale (me 60 
punonjës). Procesi i vendimmarrjes së politikës monetare kryhet 
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në selinë e BSH-së, ndërkohë që degët kryejnë një pjesë të 
detyrave operacionale. 

Në përputhje me Kushtetutën dhe me ligjin “Për Bankën e 
Shqipërisë”, në arritjen e objektivave të saj, BSH-ja drejtohet 
nga Këshilli Mbikëqyrës. Këshilli Mbikëqyrës përbëhet 
nga nëntë anëtarë, duke përfshirë Guvernatorin dhe dy 
zëvendësguvernatorë. Guvernatori dhe dy zëvendësguvernatorët 
emërohen nga Kuvendi për një periudhë prej shtatë vitesh 
bazuar në propozimet nga Kuvendi (5), nga Qeveria (3) dhe 
nga anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës (1). Kriteret për zgjedhjen 
ose shkarkimin përcaktohen në nenin 44.3 të ligjit “Për Bankën 
e Shqipërisë”: 

“Kandidatët për anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës duhet të 
jenë shtetas të Republikës së Shqipërisë, persona që gëzojnë 
ndershmëri dhe pastërti morale si dhe që kanë: 

a) arsim të lartë ekonomik ose juridik;
b) përvojë profesionale në çështje monetare dhe bankare;
c) kualifikime profesionale të profilit;
d) përvojë pune mbi pesë vite në administratën publike ose në 

institucionet financiare dhe bankare.”

Këshilli Mbikëqyrës zakonisht mblidhet çdo dy javë për të 
diskutuar dhe vendosur mbi një mori çështjesh që lidhen me 
funksionet e BSH-së, ku më të rëndësishmet janë hartimi dhe zbatimi 
i politikës monetare, politika e kursit të këmbimit, administrimi i 
rezervave të huaja, mbikëqyrja bankare, miratimi i buxhetit të 
BSH-së dhe shpenzimeve operative, burimet njerëzore si dhe 
miratimi i rregulloreve të ndryshme. Procesverbalet e mbledhjeve 
të KM-së nuk publikohen dhe kjo është e përcaktuar në ligjin 
“Për Bankën e Shqipërisë”. Administrimi i përditshëm i bankës i 
delegohet Guvernatorit dhe dy zëvendësguvernatorëve. 

I përfaqësuar nga Guvernatori, KM-ja i përgjigjet Kuvendit 
për ecurinë e politikës monetare, për çështjet që lidhen me 
stabilitetin financiar brenda kompetencave të BSH-së, si dhe 
pasqyrat financiare të BSH-së.
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3. VENDIMMARRJA E POLITIKËS MONETARE

Propozimi i mëposhtëm rrjedh nga argumenti se bankat 
qendrore nën shënjestrimin e inflacionit duhet të përcaktojnë 
procedura të qarta qeverisjeje për vendimmarrjen e politikës 
monetare, duke përcaktuar saktësisht se kush është përgjegjës për 
çfarë dhe se si mund të vlerësohet ushtrimi i kësaj përgjegjësie.2 
Megjithatë, skema e propozuar nuk kufizohet vetëm për rastin e 
shënjestrimit të inflacionit. 

Ndërkohë që roli ekskluziv i KM-së është qeverisja e BSH-së, 
detyra të caktuara që lidhen me procesin e vendimmarrjes së 
politikës monetare do t’i delegohen një komiteti të përbërë nga 
ekspertë në çështje të politikës monetare. Përgjegjësia kryesore 
e Komitetit të Politikës Monetare do të jetë vendosja e normave 
të interesit në përputhje me objektivin. Politika monetare do 
të përcaktohet nga KM-ja, përmes vendosjes së objektivit dhe 
horizontit kohor. 

Duke patur parasysh morinë e madhe të vendimeve që 
merren nga KM-ja në çdo mbledhje, trajtimi i vendimmarrjes së 
politikës monetare në mënyrë të veçantë nga vendimet e tjera 
që duhet të marrë KM-ja, duket mjaft thelbësor. Rezultati pritet 
të përmirësojë si cilësinë e politikave – duke qenë se një grup 
ekspertësh do të punësohet pikërisht për këtë qëllim – ashtu dhe 
pavarësinë dhe besueshmërinë e institucioneve – duke qenë se 
anëtarët e KPM-së dhe procedurat e mbledhjeve do të drejtohen 
nga parimet e pavarësisë personale dhe nga transparenca. Kjo 
do të sjellë ankorimin e pritshmërive dhe rritjen e efikasitetit të 
politikës monetare. 

3.1 Përgjegjësitë e KPM-së

KPM-ja do të jetë përgjegjës për drejtimin e politikës monetare 
brenda bankës. Ai do të vendosë mbi instrumentet e duhura të 
politikës monetare me qëllim arritjen e stabilitetit të çmimeve. 
Kështu, funksionet e KPM-së do të përfshijnë vendosjen e 
normave të interesit në përputhje me objektivin e synuar, 
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miratimin e likuiditetit dhe rezervës së detyruar, si dhe operacionet 
e këmbimit valutor. Gjithashtu, KPM-ja do të këshillojë KM-në 
mbi çështjet që lidhen me përcaktimin/ndryshimin e zonës target 
dhe/ose horizontin në përputhje me gjendjen aktuale ekonomike 
dhe financiare të vendit dhe me parashikimin. 

Gjatë kryerjes së veprimtarive të tij, KPM do të jetë i pavarur nga 
institucionet e jashtme, duke përfshirë Kuvendin dhe Qeverinë. 

KPM-ja do t’i delegojë vendimet që lidhen me operacionet ditore 
të tregut, administrimin e likuiditetit dhe ndërhyrjen në këmbimin 
valutor, Komitetit për Zbatimin e Politikave Monetare.3

3.2 Përbërja e KPM-së

KPM-ja do të përbëhet nga pesë anëtarë, duke përfshirë 
Guvernatorin dhe Zëvendësguvernatorin e BSH-së përgjegjës për 
politikën monetare, dhe tre anëtarë të tjerë. Kjo përbërje e KPM-
së duhet të mbajë një ekuilibër të përqasjes teknike profesionale 
dhe asaj praktike, si dhe të sigurojë një gjykim të shëndoshë 
të ekspertëve. Ne nuk e përjashtojmë mundësinë e emërimit 
të anëtarëve nga fusha të tjera jashtë BSH-së (me kusht që të 
mos ketë konflikt interesash). Emërimi i anëtarëve të jashtëm ka 
për synim paraqitjen e perspektivave të ndryshme, pikëpamjeve 
më tepër të paanshme, ngritjen e çështjeve të debatueshme, 
të cilat ndihmojnë në rritjen e besueshmërisë së këtij grupi e 
rrjedhimisht, për rritjen e cilësisë së vendimmarrjes.4 

Numri i anëtarëve të KPM-së në vendet e tjera mesatarisht është 
shtatë. Ne mendojmë që për rastin e Shqipërisë numri pesë është 
shifër optimale, duke qenë se mundësia e mbledhjes së ekspertëve 
kompetentë dhe pa konflikt interesash në Shqipëri është e vogël. 

Një përparësi për drejtimin e politikës monetare në Shqipëri 
mund të arrihet duke përdorur njohurinë mbi shënjestrimin e 
inflacionit përftuar nga përvoja botërore. Për këtë arsye ne 
propozojmë krijimin e mundësisë për tërheqjen e këshilltarëve 
të huaj me kohë të pjesshme për anëtarët e KPM-së. 
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Duke patur parasysh se në mënyrën më ideale, KPM-ja do 
të sigurojë ekspertizë të pavarur në procesin e vendimmarrjes 
së politikës monetare, kriteret për zgjedhjen e anëtarëve do të 
përcaktohen qartë. Disa prej tyre mund të jenë: 

(a) Anëtari i KPM-së mund të jetë një rezident ose jorezident 
i cili (i) është tërësisht kompetent për kryerjen e akteve 
ligjore; (ii) ka përfunduar studimet përkatëse universitare; 
(iii) ka reputacion të njohur dhe përvojë profesionale në 
çështjet e politikës monetare dhe sistemit bankar; dhe (iv) 
nuk është dënuar ligjërisht për shkelje. 

(b) Anëtarësia në KPM nuk duhet të lidhet me veprimtari të 
tjera, të cilat mund të shkaktojnë konflikt interesi ndërmjet 
ecurisë së kësaj veprimtarie dhe anëtarësisë në KPM. 

(c) Një person do të skualifikohet nga emërimi si anëtar i 
KPM-së ose do të japë dorëheqjen nëse ai/ajo mban një 
pozicion zyrtar në një organizatë politike, ose nëse është 
anëtar i organit legjislativ, njësive qeveritare, organeve 
mbikëqyrëse ose inspektuese të bankave të tjera ose 
institucioneve të tjera financiare. 

(d) Me përjashtim të Guvernatorit dhe Zëvendësguvernatorit, asnjë 
anëtar i KM-së nuk duhet të jetë njëkohësisht anëtar i KPM-së. 

(e) Një anëtar i KPM-së do të largohet nga detyra nëse (i) 
përfundon mandati i detyrës; (ii) paraqet dorëheqjen; (iii) 
nuk arrihet të përmbushen kushtet e nevojshme për kryerjen 
e detyrave përkatëse; (iv) shpallet fajtor për shkelje të rënda; 
(v) ai/ajo nuk ka qenë i pranishëm në mbledhjet e KPM-së 
për më shumë se tre herë gjithsej pa pëlqimin e KPM-së. 

Guvernatori do të veprojë si kryetar dhe përfaqësues 
i KPM-së. Në mungesë të tij, ky pozicion do të mbahet nga 
Zëvendësguvernatori përgjegjës për politikën monetare. 

3.3 Mbledhjet e KPM-së dhe Publikimi i Deklaratave mbi 
Vendimet

KPM-ja do të takohet të paktën tetë herë në vit (afërsisht çdo 
gjashtë javë) për të vlerësuar ecurinë e politikave e ndjekura dhe 
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Boks 6. Programi kohor i mbledhjeve të politikës monetare.

për të marrë vendime mbi normat e interesit. Guvernatori – ose 
në mungesë të tij Zëvendësguvernatori përgjegjës për politikën 
monetare - ose dy anëtarë të tjerë, mund të kërkojë mbledhjen 
e KPM-së në çdo kohë sipas rrethanave dhe gjykimit të tij. 
Mbledhjet mund të zhvillohen dhe përmes telekonferencës. 

Ndërsa Raporti i Inflacionit do të publikohet çdo dymbëdhjetë 
javë, takimi që ka në qendër të tij diskutimin e RI-së do të zhvillohet 
si vijon: dy javë përpara mbledhjes së KPM-së, KPM-ja do të 
takohet për të marrë nga stafi informacionin në dispozicion, 
i cili do të përdoret për RI-në - një dokument i brendshëm me 
një vlerësim të plotë të ekonomisë dhe inflacionit, bashkë me 
rrugë alternative për ecurinë e ekonomisë. Në bazë të këtij 
materiali, KPM-ja do të diskutojë zhvillimet e inflacionit dhe do 
të përcaktojë pikëpamjet e saj. Bazuar në këto pikëpamje stafi 
do të shkruajë raportin, që deri në momentin e fundit do të 
plotësohet me informacion të përditësuar. 

Vendimet merren me marrëveshjen e anëtarëve të KPM-së. 
Diskutimet do të regjistrohen rregullisht dhe një përmbledhje e 
tyre do të përfshihet në procesverbalin e publikuar. Transkriptimi 
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i mbledhjes do të mbahet shënim dhe mundësisht do të 
publikohet në një moment të ardhshëm. 

Pasi anëtarët e KPM-së të kenë marrë vlerësimin e gjendjes 
ekonomike dhe parashikimet e inflacionit, ata nuk do të lejohen 
të japin opinione publike të cilat në ndonjë mënyrë mund të 
zbulojnë parashikimet dhe mund të tregojnë rrjedhën e politikës 
monetare në të ardhmen, deri sa të zhvillohet mbledhja e KPM-së. 

Koordinimi i politikës fiskale dhe asaj monetare është mjaft 
thelbësor. Për këtë arsye informacioni duhet të sigurohet përmes 
dy burimeve, në mënyrë që autoriteti i politikës monetare dhe ai 
fiskal të kuptojnë se çfarë po bën secili. Me autoritetin e dhënë 
nga Këshilli Mbikëqyrës, KPM-ja mund të kërkojë informacione 
mbi masat afatshkurtra të politikës fiskale dhe t’i përfshijë ato në 
parashikimet e bëra. 

 

3.4 Transparenca dhe Komunikimi i KPM-së 

Vendimet mbi kontaktin me median duhet t’iu lihen disa 
anëtarëve të veçantë. Një pjesë e rëndësishme e detyrave të 
anëtarëve të KPM-së është shpjegimi i pikëpamjeve të KPM-së 
në një mënyrë të plotë dhe të paanshme. Rekomandohet që 
pikëpamjet e KPM-së të shprehen vetëm nga një zë.  

Pas çdo mbledhjeje të KPM-së do të publikohet një deklaratë 
për shtyp, ndërkohë që procesverbalet do të publikohen pas dy 
javësh. 

Nga departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe Komunikimit do të hartohet një strategji komunikimi, 
e cila do të trajtojë çështje të tilla si: 

• Publikimi i procesverbalit. 
• Deklaratat për shtyp pas çdo mbledhjeje të KPM-së. 
• Daljen e Guvernatorit përpara Kuvendit dy herë në vit.
• Publikimi i modelit (modeleve) të parashikimit të inflacionit. 
• Publikimi i modelit makroekonomik.
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3.5 Emërimi i KPM-së

Pas konsultimeve dhe miratimit nga Këshilli Mbikëqyrës, 
tre anëtarë të KPM-së do të emërohen nga Guvernatori. Me 
përjashtim të Guvernatorit dhe Zëvendësguvernatorit, mandati 
për anëtarët e KPM-së do të jetë për një periudhë prej 5 vitesh, 
të emëruar në periudha të ndryshme. Fillimisht, anëtarët do të 
emërohen për tre, katër dhe pesë vite, dhe do të kenë të drejtën 
e riemërimit një herë. 

Mandatet e Guvernatorit dhe Zëvendësguvernatorit si 
anëtarë të KPM-së do të vijojnë në mënyrë ekuivalente me 
mandatet e caktuara në pozicionet përkatëse të Guvernatorit 
dhe Zëvendësguvernatorit. 

Shpërblimi për anëtarët e KPM-së do të përcaktohet nga 
Këshilli Mbikëqyrës dhe do të jetë i konkurrueshëm me pagat 
në sektorin privat.

3.6 Përgjegjshmëria e KPM-së

Mënyrat e shpjegimit të zbatimit të politikës monetare 
hartohen duke marrë parasysh përgjegjësinë dhe transparencën. 
Guvernatori, i cili përfaqëson KPM-në, do të raportojë në Këshillin 
Mbikëqyrës mbi zbatimin e politikave, ndërkohë që publikimi i 
procesverbalit të mbledhjeve të politikës monetare do të jetë në 
nivelet e dëshiruara të praktikave të transparencës. 

Vendimet dhe procedurat e mbledhjeve të KPM-së (duke 
përfshirë mbledhjen e të dhënave) do të mbikëqyren nga 
Këshilli Mbikëqyrës, me kërkesë të tyre, për të kontrolluar nëse 
ato përputhen me objektivin kryesor të BSH-së. Procesverbali 
i mbledhjes së KPM-së do të publikohet brenda dy javëve pas 
mbledhjes. Ai zakonisht do të përmbajë një vlerësim të shkurtër 
të gjendjes ekonomike dhe monetare bazuar në dokumentet 
paraprake të paraqitura përpara mbledhjes, çdo vendim të marrë 
në mbledhje, së bashku me një përmbledhje të diskutimeve mbi 
çështjet përkatëse. 
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Raporti tremujor i Inflacionit do të publikohet dhe shpërndahet 
në grupet e interesit, me miratimin e Këshillit Mbikëqyrës. 

Guvernatori, si kryetar i Këshillit Mbikëqyrës, do të dalë 
rregullisht përpara Kuvendit për të raportuar mbi ecurinë e 
politikës monetare dhe arritjen e objektivit, si dhe për të dhënë 
shpjegime mbi masat e ndërmarra nga banka qendrore. 

Me kërkesë të Kuvendit, BSH-ja do të paraqesë një raport 
të jashtëzakonshëm mbi zhvillimet monetare brenda 30 ditëve 
ose Guvernatori do të dalë përpara Kuvendit për të dhënë 
shpjegimet përkatëse. 

4 PROCESET E TJERA QEVERISËSE

Pesë degët e BSH-së në Elbasan, Gjirokastër, Korçë, Lushnjë 
dhe Shkodër kryejnë transaksionet bazë të sistemit të pagesave. 
Që prej vitit 2001, përmes degëve mblidhet gjithashtu 
informacion dy herë në vit nga bankat tregtare dhe institucionet 
kredituese në rajonet e tyre përkatëse. Ky informacion ka të bëjë 
me veprimtarinë e depozitave, të kredidhënies, me klientët e 
bankave dhe të institucioneve. Me përfshirjen e vetë personelit të 
degëve, në korrik 2005 degët filluan mbledhjen e informacioneve 
sasiore nga kompanitë kryesore në rajonet e tyre korresponduese, 
me kërkesë të bankës qendrore me seli në Tiranë. Njohuritë 
mbi rajonin dhe kontaktet personale të punonjësve të degëve 
me administratën e kompanive, mundësojnë saktësinë dhe 
plotësinë e informacioneve të nevojshme. Informacionet e reja 
mbi prodhimin, vendosjen e çmimeve dhe forcën e punës në 
nivelin mikro, do të përdoren për qëllime të vendimmarrjes së 
politikës monetare, krahas indeksit tremujor cilësor të besimit të 
bizneseve kryer nga INSTAT, që prej mesit të vitit 2002. Duke 
marrë parasysh intervalin e gjatë kohor prej një deri në dy vite 
në të dhënat e tjera të publikuara mbi PBB-në reale dhe pagat 
nga INSTAT-i, saktësia e indekseve të kompanive është një 
nga ndihmesat më të mëdha për vendimmarrjen politike. Ato 
përmirësojnë monitorimin e zhvillimeve në ekonominë reale. 
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Degët rajonale të BSH-së:

• do të vijojnë kryerjen e hulumtimeve në këto kompani në 
baza tremujore. Mbledhja e të dhënave dhe përpunimi 
i tyre do të bëhen efikase në kohë përmes përdorimit të 
mjeteve moderne të komunikimit, siç është interneti; 

• do të bëhen një zinxhir më i fortë në komunikimin e politikës 
monetare në rajon. Kontaktet personale informale me 
bankat dhe kompanitë në qytetet e degëve, do të përdoren 
për dhënien e vendimeve dhe informacioneve nga banka 
qendrore mbi vendimet e politikës monetare dhe vendime 
të tjera të mundshme marrë nga selia e BSH-së. Në mënyrë 
të anasjelltë, selia e BSH-së do të marrë mjaft informacione 
rajonale që lidhen me zhvillimet makroekonomike dhe 
ecurinë e çmimeve, si në aspektin subjektiv ashtu dhe në 
atë strukturor. 
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SHËNIME

� Nr. 8269, datë 23 dhjetor, 1997.
2 Shikoni gjithashtu VSSF nga FMN, 2005.
� KZPM-ja është operacional dhe mblidhet çdo të martë. 

Anëtarë të tij janë Guvernatori, Zëvendësguvernatori i Parë, 
Shefi i Kabinetit të Guvernatorit, Drejtorët e operacioneve 
Monetare, Politikës Monetare, Kërkimeve dhe Departamentit 
të Mbikëqyrjes, si dhe Zëvendësdrejtorët e Departamenteve 
të operacioneve Monetare dhe të Politikës Monetare. Këto 
mbledhje kryesohen nga Guvernatori. 

4 Shiko Anita Tulathar (2005).
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Z. Tonny lybek, Ekonomist i lartë në Fondin Monetar 
Ndërkombëtar, Washington DC

KOMENTE MBI PROCESIN E 
VENDIMMARRJES

Ju faleminderit që më ftuat të marr pjesë në panelin mbi 
procesin e vendimmarrjes. Forumi i Hapur është një nismë për 
t’u përshëndetur, që tregon një mendje të hapur, interes për 
të mësuar nga vendet e tjera dhe gatishmëri për të diskutuar 
përqasje të ndryshme të sfidave ku nuk ekzistojnë zgjidhje më të 
mira e të qarta, por argumente pro dhe kundër. Dorëshkrimi i 
mirëshkruar dhe gjithëpërfshirës jep një bazë të shkëlqyer për këto 
diskutime. Komentet e mëposhtme paraqesin një përmbledhje të 
strukturave qeverisëse të bankave të ndryshme qendrore, duke e 
vendosur Shqipërinë në këtë kontekst, ku propozimi për krijimin 
e një Komiteti të Politikës Monetare është diskutuar pak. 

ORGANET VENDIMMARRËSE NË BANKAT QENDRORE

Tashmë ekziston një marrëveshje e gjerë mbi faktin se 
stabiliteti i çmimeve është kontributi më i mirë që mund të 
japë politika monetare në arritjen e një rritjeje të qëndrueshme 
ekonomike, dhe që kjo të mundësohet përmes një banke 
qendrore të pavarur, me autoritetin e nevojshëm për të arritur 
objektivin kryesor të stabilitetit të çmimeve dhe duke qenë të 
përgjegjshëm për këtë autoritet të dhënë. Megjithatë, ekziston 
më pak konsensus mbi përcaktimin e strukturave të organeve 
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qeverisëse dhe administratës së një banke qendrore. Struktura 
qeverisëse shpesh është çështja më e diskutueshme e ngritur. 
Është mjaft e rëndësishme të kuptojmë se shpesh funksionojnë 
alternativa të ndryshme, për aq kohë sa këto alternativa janë 
në përputhje me objektivat dhe detyrat e caktuara për bankën 
qendrore, si dhe me llojin e pavarësisë deleguar kësaj banke. 

OBJEKTIVAT

Objektivat e bankës qendrore të përcaktuar qartë dhe të 
renditur sipas përparësisë, lehtësojnë përgjegjshmërinë. Bankat 
qendrore ndryshojnë nga bankat tregtare, të cilat në parim kanë 
si synim maksimizimin e fitimit, si dhe nga agjencitë qeveritare të 
cilat kanë funksione të caktuara qartë për të kryer, por me kosto 
sa më të pakta që të jetë e mundur. Sipas pikëpamjes time, 
objektivi kryesor i një banke qendrore duhet të jetë arritja dhe 
ruajtja e stabilitetit të çmimeve. Pa cënuar këtë objektiv, përparësi 
duhet t’i jepet gjithashtu stabilitetit të sektorit financiar—e 
cila më tej mund të shtjellohet në promovimin e një sistemi 
financiar të shëndoshë, të qëndrueshëm, efikas dhe të bazuar 
në treg. Përtej këtyre objektivave, një bankë qendrore duhet të 
mbështesë politikat e përgjithshme ekonomike të qeverisë, të 
cilat ndihmojnë në sigurimin e koordinimit me qeverinë. 

Stabiliteti i sektorit financiar është me të vërtetë i rëndësishëm, 
megjithatë stabilitetit të çmimeve duhet t’i jepet më tepër 
prioritet. Stabiliteti i sektorit financiar—sistemet e pagesave, 
mbikëqyrja bankare, nëse kjo bëhet nga banka qendrore si në 
rastin e Shqipërisë etj.,—është i rëndësishëm për të siguruar 
një mekanizëm të qëndrueshëm të transmetimit. Këtu mund 
të diskutohet se pa patur stabilitet të sektorit financiar, banka 
qendrore nuk mund të drejtojë një politikë efektive monetare. 
Megjithatë, nëse sektori financiar ka probleme shqetësuese dhe 
stabilitetit të çmimeve nuk i jepet përparësi, një bankë qendrore 
mund të ndihet e tunduar—apo madje e detyruar—që të lehtësojë 
politikën monetare, me qëllim që bankat të mund “të çlirohen” 
nga këto probleme. Vetëpërmbajtja, në vend të përforcimit të 
kuadrit mbikëqyrës për zgjidhjen e këtyre problemeve, zakonisht 
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i shton dhe i përkeqëson probleme të tilla. Kjo ka më pak të 
ngjarë të ndodhë nëse banka qendrore ka si objektiv të saj 
kryesor stabilitetin e çmimeve. 

Objektivat në ligjin aktual mund të konsiderohen të qartë, 
megjithëse disa përmirësime të vogla mund të jenë të nevojshme. 
Duke qenë se Banka e Shqipërisë tashmë e ka arritur stabilitetin 
e çmimeve, është e kuptueshme që ajo çka propozohet është 
“vetëm” ruajtja e stabilitetit të çmimeve. 

LLOJET E NDRySHME TË AUTONOMISË SË BANKËS 
QENDRORE

Është e nevojshme të bëjmë dallimin ndërmjet katër 
llojeve të autonomisë, duke qenë se ato ndikojnë në llojin e 
vendimeve që merren nga organe të ndryshme të një banke 
qendrore. Autonomia e synuar nënkupton se nuk ka objektiv 
të përcaktuar qartë ose me përparësi në ligjin e bankës 
qendrore. Mund të ketë disa objektiva, të cilët në periudhën 
afatshkurtër mund të jenë konkurrues, si në rastin e Sistemit 
të Rezervës Federale në Shtetet e Bashkuara. Banka qendrore 
duhet të vendosë prioritetin e këtyre objektivave konkurrues. 
Autonomia e shënjestruar nënkupton se ka një objektiv kryesor 
të përcaktuar qartë, por banka qendrore ka autonominë që të 
përcaktojë dhe cilësojë objektivin. Ky është rasti i Shqipërisë 
dhe i Sistemit Evropian të Bankave Qendrore. Autonomia 
instrument, nënkupton se objektivi përcaktohet jashtë bankës 
qendrore, në rastin më ideal në koordinim me bankën, por 
banka është autonome dhe ka autoritetin e nevojshëm për 
të zbatuar objektivin. Ky është për shembull rasti i Kanadasë, 
Zelandës së Re dhe Norvegjisë. Dhe në fund, disa banka 
qendrore ende funksionojnë si agjenci qeveritare. Ato marrin 
udhëzime nga qeveria, e cila ka mjaft objektiva në periudhën 
afatshkurtër, pra ekziston një perceptim se politika monetare 
mund të manipulohet dhe publiku i gjerë mund të kërkojë një 
normë interesi më të lartë, e cila pengon një rritje ekonomike të 
qëndrueshme. Tabela 1 tregon se ka mjaft vende si Shqipëria, 
të cilat kanë autonominë e shënjestruar. 
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Tabelë 1. Lloji i autonomisë në disa ligje për bankën qendrore, 
fundi i vitit 2003.

Autonomia 
e synuar

Autonomia e 
shënjestruar

Autonomia 
instrument

Autonomia 
e kufizuar1/

Totali (autonomia 
e pakët) 2/

(përqindja e ligjeve në secilin grup)
(numri i 
ligjeve 3/)

Të ardhura të larta 11 46 4/ 36 7 5/ 100 28   (5)
Të ardhura mbi 
mesatare

16 42 42 -- 100 12   (4)

Të ardhura nën 
mesatare

16 29 52 3 100 31  (12)

Të ardhura të ulëta 20 50 13 17 100 30  (20)

Totali 16 42 35 7 100 101 (41)
Burimi: Riprodhuar nga Materiali i Diskutimit i FMN-së WP/04/226.
Shënim: Hulumtimi mbulon 101 ligje të bankave qendrore. Klasifikimi i të 
ardhurave sipas përcaktimit të Atlasit të Bankës Botërore 21 gusht, 2003.
1/  Ligjet e bankave qendrore ku banka qendrore në parim është një agjenci qeveritare.
2/  Autonomi e pakët nënkupton se ka mungesa të mëdha përkundrejt praktikave të mira.
3/  Numri i ligjeve të hulumtuara.

Mund të jetë e nevojshme përmbledhja e pesë funksioneve 
të mundshme të politikës monetare për t’u kryer nga një bankë 
qendrore, e cila zbaton autonominë e shënjestruar. Ato janë: 
(i) përcaktimi i objektivit; (ii) përcaktimi sesi të ndryshohen 
instrumentet e politikës monetare për arritjen e objektivit, 
që nënkupton vendimet për zbatimin e tyre, të cilat kërkojnë 
ekspertizë të specializuar; (iii) zbatimi i përditshëm i vendimeve, 
që zakonisht është përgjegjësi e bordit drejtues, guvernatorit 
ose drejtorit të përgjithshëm; (iv) një funksion këshillues, që 
tregon për një vëmendje të veçantë që i kushtohet sektorëve të 
ndryshëm të ekonomisë, ose për të sjellë ekspertizë të veçantë; 
dhe (v) mbikëqyrja e kontrollit të bankës qendrore që po arrin 
objektivin.

Shpesh disa prej këtyre funksioneve kryhen nga një organ i 
vetëm ose nga organe të ndryshme sipas vendimeve përkatëse 
(bord, këshill, komitet) (tabela 2). Banka Qendrore e Hungarisë 
është ndoshta shembulli më i mirë për rastin e dytë. Megjithatë, 
kryerja e këtyre funksioneve nga një strukturë e vetme ka disa 
përparësi, duke patur parasysh morinë e anëtarëve potencialë 
dhe me qëllim, shmangien e përgjegjësive me efekt të ulët. 
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Tabelë 2. Lloji i autonomisë dhe struktura e organeve 
qeverisëse, fundi i vitit 2003.

Drejtorë Total Administratorë Totali
Një 
bord

Dy 
borde

Tre ose më 
shumë borde

Guvernatori
Bordi 
Drejtues

(përqindja e ligjeve në secilin grup) (numri 1/)
Autonomia e synuar 69 19 12 100 94 6 16
Autonomia e 
shënjestruar

55 24 21 100 67 33 42

Autonomia 
instrument

69 25 6 100 83 17 35

Autonomia e kufizuar 88 -- 12 100 88 12 8

Totali 63 23 14 100 78 22 101
Burimi: Riprodhuar nga Materiali i Diskutimit i FMN-së WP/04/226. 
1/ Numri i ligjeve të hulumtuara.

Nga ana tjetër, do të ishte e ndërlikuar nëse i njëjti organ që 
merr vendimet përkatëse, t’i mbikëqyrte ato, për të parë nëse 
janë në përputhje me objektivin (objektivat), sepse kjo nënkupton 
që në parim ai po mbikëqyr vetveten. 

PROPOZIMI 

Propozohet krijimi i një Komiteti të Politikës Monetare (KPM), 
i cili në parim është një përqasje e shëndoshë, pasi përforcon 
kontrollin dhe ekuilibrat brenda Bankës së Shqipërisë. Këshilli 
Mbikëqyrës (KM) do të vijojë të ketë autoritetin e përcaktimit të 
objektivit, por mendohet që vendimet lidhur me zbatimin—rritja 
dhe ulja e normave të interesit dhe ndryshimi i instrumenteve të 
tjera të politikës monetare për arritjen e objektivit—t’i delegohen 
KPM-së. KM-ja do të mbikëqyrë KPM-në, duke përforcuar në 
këtë mënyrë kontrollet dhe ekuilibrat e brendshëm. Gjithashtu, 
një nismë e tillë do të lehtësonte punën e KM-së, i cili merret me 
trajtimin e një sërë çështjesh dhe do të mundësonte gjithashtu, 
aplikimin e një ekspertize të veçantë në vendimet më teknike të 
zbatimit të politikës monetare.  

Një KPM ka nevojë për një mandat të qartë ligjor, veçanërisht 
nëse ka autoritet vendimmarrës. Implikimet e nenit 161 të 
Kushtetutës—ekzistojnë dy përkthime të ndryshme të këtij neni 
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në gjuhën angleze—duhet të qartësohen. Mund të ndodhë që 
një pjesë e autoritetit të KM t’i delegohet një KPM-je, por nuk 
është e mundur të delegohet përgjegjësia e tij. Ka ndryshim 
nëse KM është përgjegjës për vendimet lidhur me zbatimin 
apo është përgjegjës për mbikëqyrjen nëse vendimet lidhur me 
zbatimin, arrijnë objektivin e përcaktuar dhe ndjekin procedurat 
e specifikuara. Banka dhe Qeveria duhet të kërkojnë krijimin e 
një këshilli të pavarur ligjor për interpretimin e këtij neni, përpara 
se të bëhen amendime në ligjin “Për Bankën e Shqipërisë”. 

Ekzistojnë struktura të ndryshme të krijimit të KPM-së. Më i 
rëndësishëm sesa krijimi i një komiteti me një numër të madh 
anëtarësh, është që të sigurohet një debat i mirëinformuar dhe 
i ekuilibruar. Në disa shtete, vendimet lidhur me ndryshimin e 
normave të interesit merren nga një bord i vogël drejtues—në 
disa raste përbërë nga vetëm tre anëtarë—ose nga vetëm 
Guvernatori, por shpesh mbështetur nga një KPM këshillues. 
Ndonëse një numër i vogël anëtarësh ndihmon shmangien e 
përgjegjësive me efekt të ulët, ekzistojnë mjaft avantazhe, në 
rastin kur vendime të tilla të rëndësishme merren nga një organ 
i specializuar. 

KPM-të mund të përfshijnë ose jo anëtarë të jashtëm, 
megjithatë çelësi drejt suksesit është që të sigurohet, që të gjithë 
anëtarët kontribuojnë dhe nuk kanë konflikt interesi. Përfshirja 
e anëtarëve të jashtëm mund të jetë me të vërtetë e nevojshme. 
Përsa iu përket jorezidentëve, ata mund të kontribuojnë me 
përvojën e tyre duke rritur besueshmërinë e procesit, por ata 
njëkohësisht mund të mos sjellin shumë njohuri lokale, të cilat 
janë të rëndësishme për gjykimin që do të ndërmarrë në fund 
një KPM. Me fitimin e përvojës, ka të ngjarë të ketë më pak 
përfitime nga përfshirja e anëtarëve jorezidentë.  

Guvernatori duket se ka një ndikim të madh në KPM. Kjo nuk 
është dhe aq e pazakontë, për aq kohë sa ekzistojnë kontrollet 
dhe ekuilibrat. Megjithatë, Dorëshkrimi nuk shpjegon se cili 
do të ketë autoritetin për të vendosur nëse një anëtar duhet 
të shkarkohet për sjellje jo të mirë. Një mënyrë tjetër për të 
parandaluar që KPM-ja të dominohet nga një person, dhe në 
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këtë mënyrë të sigurohet një debat i hapur dhe i ekuilibruar, do 
të ishte krijimi i një procesi të hapur votimi. Anëtarët duhet të 
kenë mundësi të shprehin pikëpamje mospërputhëse në formë 
të shkruar. Kjo është e rëndësishme në rastin e sqarimit apo 
debatit në Kuvend. Megjithatë, vendimi mbi publikimin nëse 
ekzistojnë pikëpamje të kundërta brenda KPM-së, mbetet një 
vendim i veçantë. Është e rëndësishme që procesverbalet e 
publikuara të japin arsyet për vendimet e KPM-së. 

Fillimisht mund të krijohet një Komitet informal dhe i 
brendshëm i Analizës Monetare, me qëllim fitimin e përvojës 
përpara hartimit të amendamenteve të ligjit “Për Bankën e 
Shqipërisë”.1 Komiteti për Zbatimin e Politikave Monetare (KZPM), 
në mbledhjet e tij javore, funksionon si një komitet likuid, që 
ndryshon nga diskutimet më largpamëse të politikës monetare. 
KZPM-ja mund të organizojë mbledhje mujore, ku të diskutojë 
perspektivën ekonomike dhe qëndrimin e politikës monetare—
duke funksionuar si një Komitet i Analizës Monetare—një lloj 
KPM-je—duke dhënë rekomandime për Këshillin Mbikëqyrës. 
Pika e parë në axhendën e tij duhet të jetë mënyra e zbatimit 
të programit monetar. Pika e dytë duhet të jetë ajo se çfarë 
duhet bërë për arritjen e shënjestrimit të inflacionit. Përvoja e 
fituar përmes paketave informative dhe procedurave do të ishte 
e nevojshme për një KPM në të ardhmen. 

Në përfundim, do të doja të shtoja se referencat në 
Dorëshkrim lidhur me faktin që marrëveshjet me FMN-në mund 
të mos jenë në përputhje me shënjestrimin e inflacionit mund të 
keqkuptohen. FMN-ja ka bashkëpunuar me një numër të madh 
vendesh me regjime të ndryshme monetare, duke përfshirë disa 
të cilat zbatojnë shënjestrimin e inflacionit, siç është Brazili.

SHËNIM
� Kjo nuk u përmend ose diskutua në konferencë. 
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Z. William H. Stone, Zëvendëspresident i Parë në Bankën e 
Rezervës Federale të Filadelfias�

KOMENTE MBI PROCESIN E PROPOZUAR TË 
VENDIMMARRJES NË BANKËN E SHQIPËRISË

HyRJE 

Është një kënaqësi e madhe për mua që jam i ftuar të marr 
pjesë në një diskutim që lidhet me zbatimin e shënjestrimit 
të inflacionit në Shqipëri. Siç dhe mund ta dini, nocioni i 
shënjestrimit të inflacionit në Shtetet e Bashkuara ka ngjallur 
diskutime të shumta dhe kohët e fundit janë bërë mjaft hulumtime 
të vazhdueshme, si brenda ashtu dhe jashtë Rezervës Federale. 
Për këtë arsye, vlerësoj mundësinë që më krijuat për të marrë 
pjesë në këtë konferencë, me qëllim që të ndajmë sëbashku 
mendime dhe të mësojmë nga njëri-tjetri. 

Do t’i filloj komentet e mia me disa mendime lidhur me 
strukturën e përgjithshme të propozimit, dhe më pas do të flas 
më specifikisht mbi përcaktimet që lidhen me vendimmarrjen në 
kapitullin 3 të dokumentit “Propozime”.

MENDIME TË PËRGJITHSHME

Dorëshkrimi “Propozimet për Diskutim” tregon një vëmendje 
të veçantë si për aspektet teorike ashtu dhe për ato operacionale 
të shënjestrimit të inflacionit. Me të drejtë, Propozimi merr 



�44

parasysh nevojën për pavarësi të bankës qendrore, dobinë e 
një objektivi numerik për inflacionin, rëndësinë e të mospaturit 
një objektiv të ngjashëm numerik për output-in apo punësimin, 
si dhe kërkesën-kyçe që politika të jetë transparente dhe të 
komunikohet në baza të rregullta. Me rëndësi të veçantë është 
fakti i shprehur në Dorëshkrim, që banka qendrore të mos ketë 
detyrimin për financimin e borxhit të Qeverisë. 

Në mënyrë më specifike, Dorëshkrimi përcakton me kujdes se 
çfarë nënkupton stabiliteti i çmimeve – një inflacion prej 2-4% 
– dhe mënyrën e matjes së inflacionit – rritja vjetore në IÇK-
në totale. Kjo shtrirje duket e vendosur mirë si për përvojën e 
inflacionit kohët e fundit në Shqipëri ashtu dhe për shënjestrimet 
e inflacionit të vendosura në vendet e tjera me ekonomi tregu 
në zhvillim, duke përfshirë Republikën Çeke. Gjithashtu, në të 
është përfshirë një zonë tolerance disi më e gjerë me qëllim 
përballimin e faktorëve të mëdhenj shock, si për shembull, 
lëvizjet e mëdha në aspektin tregtar, dukuri që ndodhin shpesh 
në një ekonomi të hapur e të vogël. 

Dorëshkrimi nuk përcakton mënyrën e sjelljes nëse inflacion 
zhvendoset jashtë horizontit të shënjestruar. Sigurisht, në situata 
të ndryshme nevojiten përgjigje të ndryshme politike. Megjithatë, 
një vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet gjithashtu disa 
mendimeve të përgjithshme lidhur me shpejtësinë e mundshme 
që inflacioni ose pritshmëritë inflacioniste do të kenë brenda 
bandës së shënjestruar. 

Dorëshkrimi sqaron llojin e komunikimit që mund të pritet 
nga publiku. Si llojet e komunikimit, ashtu dhe shpeshtësia e tij 
marrin parasysh praktikat më të mira të shënjestrimit të inflacionit 
në bankat e tjera qendrore. 

Siç e përmenda dhe më lart, Dorëshkrimi shmang detyrimin 
e Bankës së Shqipërisë që të financojë borxhin e Qeverisë, i 
cili është një parakusht i nevojshëm për drejtimin e një politike 
të pavarur monetare. Lidhur me këtë aspekt, propozimi i 
Dorëshkrimit për dialog të rregullt ndërmjet Guvernatorit dhe 
Ministrit të Financave përpara mbledhjeve të politikës monetare 
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duhet të rimerret parasysh, pasi kjo mund të dobësojë perceptimin 
e pavarësisë së bankës qendrore. Më e përshtatshme do të ishte 
mbajtja e një mbledhjeje të rregullt, pavarësisht nga mbledhjet 
e politikës monetare.

Një koment tjetër që lidhet me Dorëshkrimin është se 
pavarësia e vendimmarrjes së bankës qendrore nga ndikimi i 
Qeverisë është politikisht e justifikueshme dhe për rrjedhojë, 
më e besueshme dhe e qëndrueshme nëse vendimet e 
Qeverisë, janë në mënyrë të ngjashme të pavarura nga ndikimi 
i bankës qendrore. Për pasojë, propozimi për mospërfshirjen 
e Guvernatorit të BSH-së në procesin e votimit në komitetet e 
Qeverisë mund të përforcohet gjithashtu, nga mospërfshirja e tij 
në ndonjë rol formal këshillues në këto komitete. 

PROCESI I PROPOZUAR I VENDIMMARRJES

Sipas Dorëshkrimit, Kuvendi do të vijojë të përcaktojë 
objektivat e përgjithshëm të politikës monetare, duke i dhënë 
përparësi objektivit të stabilitetit të çmimeve, dhe Këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë do të vazhdojë të përcaktojë 
objektivat operacionalë të politikës monetare, duke vendosur 
shtrirjen dhe horizontin kohor të shënjestrimit të inflacionit. 
Brenda Bankës, operacionet ditore të politikës monetare do 
të mbeten në funksionin e Komitetit për Zbatimin e Politikave 
Monetare (KZPM). Ndryshimi në Dorëshkrim është përfshirja 
e Komitetit të Politikave Monetare (KPM) ndërmjet KM-së dhe 
KZPM-së. Në krijimin e kësaj strukture të re, Banka e Shqipërisë 
duhet të veprojë në mënyrë të matur. Me qëllim që KPM-ja të 
jetë i frytshëm, duhet të përcaktohet qartë ligjshmëria e tij në 
ligjin aktual ose në legjislacionin e ri. 

KPM-ja, si një grup i vogël ekspertësh në vendimmarrjen 
ekonomike, do të jetë përgjegjës për rregullimin e kuadrit 
të instrumenteve të politikës monetare – normat e interesit, 
likuiditetin, kërkesat e rezervës dhe operacionet e këmbimit 
valutor – me qëllim arritjen e objektivave operacionalë të 
shënjestrimit të inflacionit përcaktuar nga KM. Gjithashtu, KPM-
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ja do të këshillojë KM-në mbi axhustimet e mundshme të vetë 
objektivave të shënjestrimit të inflacionit në kushtet e zhvillimeve 
ekonomike dhe financiare. 

KPM-ja do të mblidhet tetë herë në vit, për të diskutuar mbi 
masat alternative të politikës monetare dhe të vendosë për to 
përmes konsensusit. Menjëherë pas çdo mbledhjeje, do të jepet 
një deklaratë për shtyp dhe do të publikohet Raporti i Inflacionit 
në baza tremujore, i cili do të shpjegojë zhvillimet më të fundit të 
inflacionit dhe do të parashikojë inflacionin për vitin në vazhdim. 

Guvernatori do të vijojë të drejtojë dhe të sigurojë vazhdimësinë 
e politikës monetare. Ai do të kryesojë KM-në, KPM dhe KZPM-
në. Në emër të Bankës, ai do të raportojë dy herë në vit ose më 
shpesh nëse i kërkohet, në mënyrë zyrtare përpara Kuvendit mbi 
ecurinë e politikës monetare. 

Sipas mendimit tim, Dorëshkrimi përdor mjaft mirë strukturën 
ekzistuese mbikëqyrëse dhe drejtuese të BSH-së. Në të njëjtën 
kohë, unë e mbështes plotësisht krijimin e Komitetit të Politikës 
Monetare (KPM). Siç do ta shpjegoj më poshtë, besoj se një KPM 
mirëfunksionues do të përmirësojë mjaft efikasitetin e bankës 
qendrore në arritjen e objektivave të stabilizimit makroekonomik 
si dhe në vendosjen e vetë objektivave. 

Për këtë arsye, pjesa tjetër e komenteve të mia do të 
përqendrohet në dy çështje: së pari, në çfarë mënyrash specifike 
mund të përmirësojë KPM-ja ecurinë e politikës monetare të 
bankës qendrore? Çfarë karakteristikash dhe kualifikimesh 
kërkohen për anëtarët e KPM-së?

KONTRIBUTET E KPM-SË NË ECURINË E POLITIKËS 
MONETARE 

Thjesht përmes krijimit të KPM-së dhe zbatimit të proceseve 
dhe procedurave të tij, banka qendrore do të sjellë më 
tepër përqendrim të brendshëm ndaj çështjeve që lidhen me 
politikën monetare, si dhe më tepër maturi të kujdesshme ndaj 
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vendimmarrjes. Përsa i përket përfshirjes së personave jashtë 
Bankës në KPM, ajo mund të sjellë më tepër ekspertizë, mendim 
më të pavarur, perspektiva më të gjera dhe ide më të reja gjatë 
procesit të vendimmarrjes. 

Përveç kësaj, i gjendur ndërmjet KM-së dhe stafit të Bankës, 
ndërveprimi i vazhdueshëm i KPM-së si me KM-në ashtu dhe 
me stafin, do të thellojë njohuritë mbi ekonominë dhe politikën 
monetare në të gjithë institucionin. Duke patur parasysh 
përbërjen e KM-së, ky proces do të thellojë njohuritë mbi çështjet 
monetare edhe në Kuvend apo në Qeveri, në përgjithësi. 

Anëtarët e KPM-së mund të ndihmojnë gjithashtu në rritjen e 
njohurive të publikut mbi çështjet ekonomike dhe ato që lidhen 
me politikën monetare. Në Dorëshkrim vërej se shprehet që 
anëtarët e KPM-së inkurajohen të flasin me median dhe “të 
shpjegojnë publikisht pikëpamjet e KPM-së në mënyrë të plotë 
dhe të paanshme”. Do të shtoja se duke shprehur perspektivat 
e tyre individuale mbi çështjet e politikës monetare, anëtarët 
e KPM-së mund të rrisin besimin e publikut në objektivitetin 
e vendimeve të politikës monetare si dhe besimin e tregjeve 
financiare. Nga ana tjetër, me qëllim ruajtjen e pavarësisë së 
politikës monetare, këshillohet që anëtarët e KPM-së të mos 
komentojnë publikisht çështjet që lidhen me politikën fiskale. 

Një numër i madh ekonomistësh kanë vërejtur natyrën 
dinamike të përfitimeve të shënjestrimit të inflacionit. Menjëherë 
pas funksionimit të regjimit të shënjestrimit të inflacionit, aftësitë e 
politikës monetare të vendit duhet të zhvillohen më tej me qëllim 
përfitimin prej tij. Me përmirësimin e mbledhjes së të dhënave, 
aftësive parashikuese dhe analizave të politikës monetare, 
banka qendrore mund të përdorë shënjestrimin e inflacionit për 
të përmirësuar ecurinë makroekonomike të vendit. KPM-ja është 
entiteti logjik që bën të mundur këtë zhvillim. 

Përsa i përket aspektit të mbledhjes së të dhënave, Dorëshkrimi 
kërkon që INSTAT-i të përmirësojë cilësinë, shtrirjen dhe saktësinë 
kohore të të dhënave të tij. Ai gjithashtu kërkon që Kuvendi të rrisë 
autoritetin e Bankës së Shqipërisë për mbledhjen e të dhënave, 
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si dhe parashikon përfshirjen e planeve për degët rajonale të 
Bankës, me qëllim zgjerimin dhe përmirësimin e mbledhjes së të 
dhënave të tyre nga firmat dhe institucionet financiare lokale. Këto 
janë iniciativa mjaft të vlefshme. Me qëllim zbatimin në mënyrë të 
suksesshme të regjimit të shënjestrimit të inflacionit, vendimmarrësve 
të politikës monetare iu nevojiten statistika të sakta jo vetëm mbi 
inflacionin dhe pritshmëritë inflacioniste, por gjithashtu mbi një 
sërë variablash makroekonomikë. KPM-ja mund të autorizohet 
për inkurajimin dhe këshillimin e këtyre përpjekjeve, me qëllim 
arritjen e suksesit të tyre. KPM-ja mund të autorizohet gjithashtu për 
përdorimin e statistikave nga organizata të tjera të jashtme, nëse të 
dhëna të tilla janë të disponueshme dhe të besueshme. Në fushën 
e analizave të parashikimit dhe të politikës monetare, përmirësimet 
mund të vijnë përmes hulumtimeve të vazhdueshme ekonomike 
dhe përpjekjeve të modelimit ekonometrik. Për të siguruar këto 
përmirësime, duhet të përdoren burime të mjaftueshme për 
mbajtjen e një stafi të aftë për hulumtime ekonomike dhe për të 
siguruar që këto të fundit, të pasqyrohen në modelet e përdorura 
nga KPM-ja gjatë vendimmarrjes politike dhe në shpjegimin e 
saj. Në këtë mënyrë, KPM-ja mund të autorizohet gjithashtu, për 
mbikëqyrjen e stafit të hulumtimit makroekonomik të BSH-së dhe 
axhendës së saj së hulumtimeve. 

Përsa i përket inflacionit dhe matjeve të tjera të ecurisë 
makroekonomike, vendimet e politikës monetare dhe rezultatet 
e tyre janë përgjegjësi e KPM-së. Në mënyrë të ngjashme, në 
Raportin tremujor të Inflacionit, si saktësia e parashikimeve 
të inflacionit ashtu dhe koherenca e analizës së inflacionit do 
të pasqyrojë aftësinë dhe besueshmërinë e KPM-së. Në këtë 
mënyrë, KPM-ja ka një motiv të fortë në zhvillimin e burimeve të 
mira statistikore dhe analitike dhe vënien e tyre në përdorim. Për 
këtë, ka mjaft arsye që KPM-së t’i jepet buxheti dhe autoriteti i 
duhur për përmbushjen e këtij procesi. 

KARAKTERISTIKAT DHE KUALIFIKIMET E ANËTARËVE TË KPM-SË 

Sipas Dorëshkrimit, KPM-ja do të përbëhet nga Guvernatori 
(Kryetar), Zëvendësguvernatori (Zëvendëskryetar) dhe tre anëtarë 
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të tjerë. Plotësimi i këtyre tre vendeve kërkon një vëmendje të 
veçantë. 

Duke patur parasysh rolet dhe përgjegjësitë e mëdha të 
KPM-së brenda procesit të politikës monetare, karakteristikat e 
duhura të anëtarëve të tij nuk duhet të interpretohen në mënyrë 
të ngushtë. Çështjet ditore dhe tepër teknike duhet të trajtohen 
nga KZPM-ja dhe stafi i Bankës. 

Me qëllim që KPM-ja të arrijë ndikimin e saj maksimal, anëtarët 
e tij duhet të jenë individë të njohur për aftësitë e tyre arsyetuese 
dhe për përkushtim ndaj objektivave. Ata duhet të jenë drejtues të 
zotë dhe të gëzojnë aftësi të mëdha komunikimi. Për të siguruar 
që anëtarët e jashtëm të KPM-së të jenë të një niveli të lartë, 
duhet të ketë një kompromis. Dhe për të siguruar që anëtarët e 
KPM-së të jenë të kualifikuar si duhet në disa drejtime, kriteret 
duhet të jenë strikte, por jo aq strikte sa të kufizojnë së tepërmi 
kandidatët që i plotësojnë kriteret. Dorëshkrimi e pranon këtë 
kompromis dhe ofron një numër kriteresh të arsyeshme. Jam i 
sigurtë se përpara përcaktimit të kritereve të propozuara janë 
debatuar dhe diskutuar mjaft kritere alternative. Megjithatë, unë 
do të ofroj disa alternativa të cilat mendoj se mund të merren 
parasysh. Dy nga alternativat e mia do të kufizonin kriteret, 
ndërsa dy të tjera do t’i lehtësonin ato. 

Dimensioni i parë në të cilin kriteri mund të kufizohej është që 
kandidatët për anëtarë të KPM-së të jenë rezidentë shqiptarë. 

Rezidenca shqiptare siguron që anëtari i KPM-së ka njohje të 
realitetit ekonomik dhe financiar, si në fakt ashtu dhe në dukje. 
Kjo është veçanërisht e vlefshme në një kohë kur ky realitet 
zhvillohet me shpejtësi dhe kur disponueshmëria kohore e 
treguesve të besueshëm statistikorë, mund të jetë e kufizuar. 

Nënshtetësia do të nënkuptonte dhe do të shprehte që interesat 
e anëtarit të KPM-së janë në një linjë me ato të kombit. Kjo është 
veçanërisht e rëndësishme për faktin se KPM-ja ka autoritetin 
e marrjes së vendimeve politike, të cilat kanë një ndikim të 
drejtpërdrejtë mbi mirëqenien e ekonomisë shqiptare. 
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Në këtë mënyrë, kriteri i rezidencës dhe ai i nënshtetësisë 
do të shtonin besimin e publikut në integritetin dhe vendimet e 
KPM-së.

Një dimension i dytë në të cilin kriteret mund të kufizohen 
ka të bëjë me sjelljen etike. Dorëshkrimi ndalon anëtarësimin e 
atyre që janë dënuar ligjërisht për shkelje kriminale ose që janë 
shpallur fajtorë për sjellje jo të mirë gjatë punës si anëtarë të 
KPM-së. Ndoshta, kjo është e mjaftueshme, megjithatë nevojitet 
të theksohet se anëtarët nuk duhet të kenë mangësi të aspektit 
profesional dhe financiar. 

Gjithashtu, anëtarët e KPM-së duhet të kenë aftësi 
perceptuese të ekonomisë dhe të së ardhmes së mundshme të 
politikës monetare. Në ditët ndërmjet mbledhjes së tyre dhe 
publikimit të Raportit tremujor të Inflacionit, ata do të marrin 
informacione të brendshme që nëse publikohen, mund të 
shkaktojnë lëvizje në tregje. Për rrjedhojë, duhet të vendosen 
kufizime në zotërimin e aseteve të anëtarëve të KPM-së dhe 
llojet e transaksioneve financiare në të cilat ata mund të 
angazhohen, me qëllim shmangien e shfaqjeve të konflikteve 
të interesit. 

Megjithëse identifikimi dhe tërheqja e një grupi kandidatësh 
të kualifikuar është një sfidë e madhe, duke patur parasysh 
dhe kufizimet përkatëse, dy prej kritereve të vendosura mund të 
lehtësoheshin. 

Së pari, mund të mos jetë e nevojshme kërkesa që çdo anëtar 
i KPM-së të ketë diplomë pasuniversitare ose që të ketë përvojë 
profesionale në çështjet e politikës monetare. Ekspertiza e madhe 
teknike do të bëhet nga stafi i BSH-së. Për këtë arsye, do të ishte 
më e vlefshme për KPM-në që të mblidhte rreth vetes individë 
me aftësi të mira gjykuese dhe me perspektiva dhe përvoja të 
shëndosha biznesi. 

Së dyti dhe shprehur thjeshtë, anëtarët e KPM-së mund të 
konsiderohen për një mandat të dytë pesëvjeçar. 
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PËRFUNDIM

Vlerësimi im i përgjithshëm është që Dorëshkrimi “Propozime 
për Diskutim” është një dokument i mirëmenduar, i cili merr 
parasysh aspekte të shumta të rëndësishme që lidhen me 
shënjestrimin e inflacionit. Dorëshkrimi paraqet bazat për 
përmirësime të mëtejshme dhe e drejton Shqipërinë drejt një 
regjimi praktik të shënjestrimit të inflacionit, i cili do të rritet dhe 
zhvillohet me vetë ekonominë. 

 
Procesi i vendimmarrjes i paraqitur në Dorëshkrim, ruan 

përgjegjësitë aktualisht të përfshira në ligjin “Për Bankën e 
Shqipërisë”. Një gjë e tillë përmirëson pritshmëritë që ai do të 
zbatohet plotësisht. Brenda këtij konteksti, krijimi i një Komiteti 
të ri të Politikave Monetare, përbërë nga individë të kualifikuar, 
duke përfshirë disa anëtarë nga jashtë strukturës mbikëqyrëse 
dhe drejtuese të bankës qendrore, do të sigurojë katalizatorin 
e nevojshëm për një regjim të suksesshëm të shënjestrimit të 
inflacionit. 

Në këtë mënyrë, ndonëse detajet e sakta të programit të 
shënjestrimit të inflacionit në Shqipëri mund të kenë nevojë për 
disa përmirësime, mendoj se në përgjithësi, duke përfshirë edhe 
krijimin e KPM-së, ky program premton mjaft për sukses në 
sigurimin e stabilitetit të çmimeve në Shqipëri. 

SHËNIM
� Komentet pasqyrojnë mendimet personale dhe ato të disa 

kolegëve të Bankës së Rezervës Federale në Filadelfia: loretta 
J. Mester, Zëvendëspresidente e Parë dhe Drejtore e Kërkimeve; 
Michael Dotsey, Zëvendëspresident dhe Këshilltar i lartë i 
Politikave Ekonomike; dhe Herb Taylor, Zëvendëspresident dhe 
Sekretar.
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Z.Zdenek Tuma, Guvernator i Bankës Kombëtare Çeke

KOMENTE MBI STRUKTURËN 
INSTITUCIONALE TË SHËNJESTRIMIT TË 

INFLACIONIT NË SHQIPËRI

Politika monetare është pa asnjë dyshim një nga instrumentet 
më të fuqishme për administrimin makroekonomik. Ndërsa 
sfondi teorik për vendosjen e objektivit është i mirëpërcaktuar, 
detyra e përgatitjes praktike të drejtimit të politikës monetare, 
me qëllim arritjen e objektivit në një mënyrë efikase është pa 
dyshim një detyrë mjaft e vështirë. Kështu, krijimi i një sistemi 
funksionues për vendimmarrje është pika e parë në axhendën 
e çdo banke qendrore, e cila përpiqet të krijojë një kornizë të 
shëndoshë të politikës monetare. Për këtë arsye, do të vlerësoja 
mjaft Bankën e Shqipërisë për adresimin e këtyre çështjeve kohë 
më përpara. 

Sot, do të doja të bëja disa komente mbi çështjet, ku unë 
mendoj që Banka Kombëtare Çeke mund të japë disa mendime 
dhe njohuri, bazuar në pothuajse tetë vitet e saj të përvojës me 
vendimmarrjen nën regjimin e shënjestrimit të inflacionit. 

Diskutimi rreth strukturës së propozuar institucionale në 
Shqipëri nxit një debat më të përgjithshëm mbi karakteristikat 
e sistemit “ideal” të vendimmarrjes së politikës monetare. 
Një diskutim i tillë i kësaj çështjeje të përgjithshme mund të 
zbulojë disa implikime praktike për Bankën e Shqipërisë. Në 
të vërtetë, pavarësisht nga fakti nëse vendimet merren nga një 
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Bord i përgjithshëm i Bankës ose nga një Komitet i specializuar 
i Politikave, sistemi “ideal” për vendimmarrjen duhet të përfshijë 
karakteristikat e mëposhtme bazë: 

a)  diversitetin e mendimeve;
b)  rregullsinë;
c)  veçantinë;
d)  pavarësinë e stafit;
e)  të qënit i hapur;
f)  përballimin e pasigurive. 

Diversiteti i mendimeve vjen si pasojë e parimit bazë që ne 
kemi mësuar nga historia e politikës monetare. Milton Friedman 
tha në vitin 1968: “Mësimi i parë dhe më i rëndësishmi që 
historia na mëson rreth asaj që mund të bëjë politika monetare 
– një mësim me rëndësi të madhe – është se politika monetare 
mund të bëjë që paraja të mos jetë burimi kryesor i turbullimeve 
ekonomike”. Kjo nënkupton se një lëvizje graduale në praktikën 
e vendimmarrjes duket se është e dëshirueshme për çdo regjim 
të politikës monetare. Në këtë aspekt, përvoja ndërkombëtare 
dhe hulumtimi eksperimental1 kanë treguar se vendimet e marra 
nga një “organ vendimmarrës” janë më superiore ex post 
përkundrejt vendimeve të marra nga një individ, pasi këto të 
fundit janë më të ndjeshme ndaj ndryshimeve të papritura në 
qëndrimin e politikës monetare. Mendohet se një përmirësim i 
dukshëm në drejtimin e politikës monetare mund të lidhet me 
shkëmbimin e përvojës së vendimmarrësve të politikës monetare 
midis tyre. 

Rregullsia nënkupton faktin që jo vetëm organi vendimmarrës 
duhet të mblidhet në baza të rregullta, por në veçanti që procesi 
i vendimmarrjes të kryhet sipas një kuadri të përcaktuar dhe 
të bazuar në një set standardesh të dokumenteve të politikës 
monetare. Për më tepër, mbledhjet ad hoc të politikës monetare 
në bazë të dokumenteve ad hoc të saj, duhet të minimizohen sa 
më shumë të jetë e mundur. 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. 
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Veçantia thekson që në axhendën e bankës qendrore, 
politikës monetare duhet t’i kushtohet një vëmendje e veçantë. 
Me qëllim shmangien e përpjekjeve të mundshme të zhvendosjes 
së axhendës së politikës monetare, për shkak të një çështjeje 
tjetër “tejet të rëndësishme”, për diskutimet e politikës monetare 
duhet të organizohen mbledhje të veçanta. Në të vërtetë, një 
vendim i politikës monetare konsiderohet si një “ditë e veçantë 
e politikës monetare”, në të cilin do të përfshihet: 

(i) një prezantim nga stafi, në të cilin paraqitet rezultati i 
analizave të bëra prej tij (bazuar në një set standardesh të 
dokumenteve të politikës monetare); 

(ii) një diskutim mbi analizat; 
(iii) vendimi i politikës monetare; 
(iv) komunikimi i vendimit tek publiku. 

Pavarësia e stafit duhet të mbrojë anëtarët e organit 
vendimmarrës nga filtrimi i informacioneve të padëshiruara, që 
mund të ndodhë kur një vendimmarrës i veçantë administron 
në mënyrë të drejtpërdrejtë “Departamentin Ekonomik”. 
Megjithëse një sjellje e tillë mund të mos jetë e qëllimshme, ky 
anëtar mund të ndikojë mbi interpretimin e analizës së “stafit”, 
me qëllim që t’i përshtatet mendimeve të tij. Mund të ndodhë që 
pjesës tjetër të anëtarëve të organit vendimmarrës t’i paraqitet 
një analizë e njëanshme. Zhvendosja e rolit të “Ekonomistit të 
Lartë” drejt drejtorit të “Departamentit Ekonomik”, dhe dhënia 
e pavarësisë së tij ndaj ndonjë anëtari të veçantë të organit 
(duke e bërë atë përgjegjës para organit të vendimmarrjes në 
tërësi), mund të ndihmojë në zgjidhjen e problemit të filtrimit të 
informacionit. 

Të qënit i hapur vjen si rrjedhojë e “pavarësisë së stafit”. 
Dhënia e pavarësisë për stafin, kërkon në të njëjtën kohë që 
anëtarët e organit vendimmarrës të jenë aktivë në analizat e 
prodhuara nga stafi. Duke qenë se aftësia për të kuptuar 
analizat e përfshira në “dokumentet e politikës monetare” është 
një kusht paraprak për drejtimin e duhur të politikës monetare, 
bashkëveprimi ndërmjet anëtarëve të organit vendimmarrës dhe 
stafit duhet të sigurohet në nivele të ndryshme. 
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Dhe më së fundi, nevoja për përballimin e pasigurive lind si 
pasojë e pasigurive që rrethojnë praktikat e politikës monetare. 
Për këtë arsye, është mjaft e dëshirueshme që rreziqet jo të 
drejtpërdrejta të diskutohen në nivele të ndryshme: 

(i) Së pari, rreziqet duhet të diskutohen nga stafi. 
(ii) Së dyti, nga anëtarët e organit vendimmarrës dhe nga 

stafi duhet të kryhet një vlerësim i rreziqeve (në bazë të 
këtyre diskutimeve mund të prodhohen planveprime 
alternative). 

(iii) Së treti, rreziku dhe planveprimet alternative duhet të 
diskutohen nga anëtarët e organit vendimmarrës gjatë 
mbledhjes së politikës monetare. 

Është e qartë se të gjitha karakteristikat e lartpërmendura mund 
të përmbushen nëse vendimet merren nga një Bord i Bankës 
ose Komitet i Politikës Monetare. Gjatë viteve, është provuar 
se të dyja sistemet mund të funksionojnë mirë. Nga njëra anë, 
një Komitet i Politikës Monetare në mënyrë të drejtpërdrejtë e 
përfshin cilësinë e veçantisë dhe angazhimin e plotë të anëtarëve 
të tij në politikën monetare. Nga ana tjetër, anëtarët e Bordit të 
Bankës identifikohen më tepër me institucionin dhe ofrojnë një 
pikëpamje më të larmishme të drejtimit të politikës monetare. 
Në të vërtetë, është mjaft e vështirë të dallosh se cili sistem është 
më superior; zgjidhjet ekzistuese përcaktohen nga tradita dhe 
kushtet e tjera lokale. 

Megjithatë, ai që ka një rëndësi të veçantë është kuadri ligjor 
që përdoret si sfond për procesin e vendimmarrjes. Mandati i 
organit vendimmarrës duhet të dalë drejtpërdrejt nga ligji “Për 
Bankën Qendrore” ose madje nga Kushtetuta, dhe duhet të 
jetë mjaftueshmërisht “i qartë”. Çdo marrëveshje e brendshme 
që zhvendos përgjegjësinë e politikës monetare drejt dikujt të 
cilit nuk i referohet shprehimisht ligji “Për Bankën Qendrore”, 
dhe për të cilin mendohet si përgjegjës për politikën monetare, 
mund të jetë mjaft e ndjeshme dhe e paqëndrueshme. Kjo mund 
të bëhet e dukshme në momentin kur ndodhemi përpara një 
periudhe vendimesh të vështira. Implikimet e këtij fakti mund të 
ndahen në dy grupe. Grupi i parë mbulon një implikim disi të 
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përgjithshëm, i cili mund të përmblidhet si: roli i vendimmarrjes 
së politikës monetare duhet të kryhet nga një organ për të cilin 
shprehet qartë ligji “Për Bankën e Shqipërisë”. Përveç kësaj, 
pavarësisht nga fakti nëse organi vendimmarrës është një 
Bord i Bankës apo një Komitet i Politikës Monetare, ai duhet 
të përmbushë kushtet e diversitetit të mendimeve, rregullsisë, 
veçantisë, pavarësisë së stafit, të qënit i hapur dhe përballimit të 
pasigurive. Grupi i dytë i implikimeve më pas ofron një pamje 
më praktike, e cila mund të përmblidhet si vijon: 

a) organi i vendimmarrjes së politikës monetare duhet të ketë 
një formim juridik, 

b) mbledhja e politikës monetare nuk duhet të angazhohet 
me diskutimin e çështjeve të tjera, 

c) parashikimi dhe analiza ekonomike duhet të paraqitet nga 
stafi me qëllim shmangien e “filtrimit të informacionit”, 

d) vendimmarrësit e politikës monetare duhet të bashkëveprojnë 
me stafin.

SHËNIM
� Për më tepër informacione shikoni lombardelli, Proud-
man dhe artikullin e Talbot ‘Committees Versus Individu-
als: An Experimental Analysis of Monetary Policy Decision 
Making’, publikuar në International Journal of Central 
Banking, Vëll. �, Nr. �, maj 2005.
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Z. Malcolm Knight, Drejtor i Përgjithshëm i BIS 

FJALË PËRSHËNDETËSE

ABSTRAKT

Në marrëveshjen e përgjithshme që është vendosur përsa i 
përket bankingut qendror ekzistojnë tre elemente-kyç: së pari, 
një mandat i qartë dhe objektiva të përcaktuar; së dyti, pavarësi 
e mjaftueshme për të përmbushur funksionet e mandatit; dhe së 
treti, përgjegjshmëri për veprimet dhe administrimin e burimeve. 
Objektivi i qartë dhe pavarësia e mjaftueshme që i janë dhënë 
Bankës së Shqipërisë nëpërmjet ligjit të vitit 1997, sigurojnë 
një bazë të mirë për aktivitetin e saj. Qartësia e vazhdueshme 
e misionit të saj, përsosja e mëtejshme e procesit të politikës 
monetare dhe vëmendja ndaj administrimit të mirë të bankës 
qendrore janë thelbësore për ruajtjen e besimit të publikut dhe 
realizimin e objektivave të saj që lidhen me politikat. 

Ndërtimi i institucionit është një proces gradual dhe kompleks, 
veçanërisht në fushën e bankingut qendror. Një përbërës kryesor 
i tij është të menduarit largpamës dhe unë përgëzoj Bankën e 
Shqipërisë për organizimin e këtij takimi. Është një kënaqësi të 
jesh këtu. 

Fjala ime mbi “sekretin e suksesit” për një bankë qendrore 
do të jetë e shkurtër - dhe jo vetëm sepse kjo është një fjalë e 
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mbajtur përpara darkës. Për më tepër, shumë prej “sekreteve” 
të një banke qendrore njihen tashmë prej Bankës së Shqipërisë. 
Banka ka një pavarësi të njohur me ligj, e cila respektohet 
gjerësisht dhe kjo vlen edhe për të shpjeguar suksesin e saj në 
ruajtjen e inflacionit në intervalin 2-4 për qind. Kjo do të jetë 
pika e parë e komenteve të mia. 

Në pjesën e dytë të fjalës sime do të diskutoj disa aspekte 
konkrete të shënjestrimit të inflacionit. Së treti, do të them pak 
fjalë për rregullimet e duhura institucionale, që lidhen me 
vendimmarrjen e politikës monetare. Së fundmi, do të theksoj 
që çdo bankë qendrore e suksesshme duhet të jetë vigjilente 
dhe të punojë për të siguruar sukses të vazhdueshëm. Për vetë 
faktin që Banka e Shqipërisë është tepër e respektuar, është 
e rëndësishme për të që të vazhdojë të fokusohet në detyrat 
kryesore, të administrojë rreziqet që lidhen me reputacionin dhe 
vazhdimisht të tregojë kujdes ndaj administrimit të burimeve të 
saj. 

DISA “SEKRETE TË SUKSESIT” 

Në dekadat e kaluara, është vënë re një konsensus rreth 
asaj çfarë e bën bankingun qendror të mirë. Kjo i ka lejuar 
bankat qendrore të ruajnë një stabilitet të mirë çmimesh dhe u 
ka dhënë atyre mundësinë të ndihmojnë për një stabilitet më të 
madh financiar. Një mënyrë për të përmbledhur këtë konsensus 
është nëpërmjet tre elementeve kryesore, të cilat e bëjnë bankën 
qendrore efektive si një institucion vendimmarrës. 

Elementi i parë është që një bankë qendrore duhet të ketë një 
mandat të qartë. yogi Berra - lojtari legjendar i bejzbollit amerikan 
dhe në të njëjtën kohë menaxheri i Nju Jork yankees1 ka thënë 
dikur - “Në qoftë se nuk e dini se ku po shkoni, do të përfundoni 
diku gjetkë”. Bankat qendrore e dinë se ku po shkojnë. 

Legjislacioni i ri i bankave qendrore, në përgjithësi, pajtohet 
me parësinë e stabilitetit të çmimeve si objektiv. Aty ku nuk janë 
ndërmarrë ndryshime statutore, legjislacioni ekzistues është 
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interpretuar në mënyrë të atillë, që arritja e stabilitetit të çmimeve 
të shihet si një kusht sine qua non (i domosdoshëm) për arritjen 
e objektivave. Përgjithësisht, publiku pret që bankat qendrore të 
ruajnë stabilitetin e çmimeve. 

Elementi i dytë është pavarësia. Që bankat qendrore të arrijnë 
objektivat që u janë vënë, ato kanë nevojë të kenë pavarësi të 
mjaftueshme për ta bërë një gjë të tillë. Në mungesë të saj, 
ekziston rreziku i dominimit të faktorëve afatshkurtër politikë 
ose fiskalë. Prandaj, vendimmarrjet politike të bankës qendrore 
duhet të mbrohen nga presionet e tepruara politike ose nga 
interesat fanatikë. 

Përgjegjshmëria është elementi i tretë kyç i efektshmërisë së 
bankave qendrore dhe është i lidhur ngushtë me dy të parët. Në 
qoftë se një banke qendrore i jepet pavarësia për të arritur një 
objektiv të caktuar, ajo duhet të jetë përgjegjëse për suksesin 
ose për dështimin e tij; dhe sa më të qartë të jenë objektivat, aq 
më e lehtë është për të përcaktuar suksesin ose dështimin. 

Si i realizon Banka e Shqipërisë këto tre elemente? De 
juro ajo i realizon shumë mirë. Në shumë drejtime, ligji “Për 
Bankën e Shqipërisë”, i cili u miratua në vitin 1997 - vit në 
të cilin falimentuan skemat piramidale - është shembull i një 
legjislacioni shumë modern për bankat qendrore. Tre nenet 
e para të ligjit mbulojnë tre parimet kryesore, të cilat sapo i 
përmenda. Neni 3 përcakton një objektiv të qartë “për të arritur 
dhe ruajtur stabilitetin e çmimeve”. Neni 1 parashikon që Banka 
do të jetë “tërësisht e pavarur nga çdo autoritet tjetër në arritjen 
e objektivave dhe në përmbushjen e detyrave të saj”. Ndërsa 
neni 2 specifikon që Banka “është përgjegjëse para Kuvendit 
të Republikës së Shqipërisë”. Këto janë atribute thelbësore për 
një bankë qendrore moderne dhe të suksesshme. Megjithatë, 
ka gjithmonë hapësira për përmirësime të mëtejshme, siç shihet 
edhe nga organizimi i këtij Forumi. Ndërprerja e financimit të 
drejtpërdrejtë të deficitit të Qeverisë është kyç në këtë drejtim, 
meqenëse përvoja e shumë vendeve ka treguar qartë që, 
dominimi fiskal mund të rrezikojë një strategji monetare, që ka 
si orientim stabilitetin. 
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Zbatimi në praktikë i akteve ligjore nuk është asnjëherë i 
lehtë. Një sërë shtetesh kanë filluar ta bëjnë një gjë të tillë. Edhe 
në shoqëritë e hapura nuk ka asnjë garanci që autonomia e 
bankës qendrore do të respektohet gjithmonë. Në këtë sfond, 
më duket mjaft mbresëlënëse që autonomia e bankës qendrore 
duket se pranohet gjerësisht në Shqipëri. Kjo, pa dyshim e ka 
ndihmuar Bankën e Shqipërisë të ruajë stabilitetin e çmimeve. 

ASPEKTE TË SHËNJESTRIMIT TË INFLACIONIT

Ashtu siç e dini dhe ju, ekzistojnë shumë forma të shënjestrimit 
të inflacionit dhe nuk ekziston një dallim i mprehtë midis 
bankave qendrore që kanë adoptuar këtë regjim dhe atyre 
që nuk e përdorin këtë term për të përshkruar veprimet e tyre. 
Edhe ato banka, të cilat përdorin këtë term, ndjekin një sërë 
praktikash të ndryshme. Mund të thuhet se dy prej praktikave 
aktuale të Bankës së Shqipërisë - përdorimi i objektivit numerik 
të inflacionit dhe publikimi i rregullt i një raporti të politikës 
monetare - janë përbërës kryesorë të çdo përafrimi ndaj 
shënjestrimit të inflacionit. 

Megjithatë, shënjestrimi i inflacionit është sigurisht shumë më 
tepër se kaq. Të gjitha bankat qendrore që e kanë adoptuar këtë 
regjim, publikojnë parashikime të paracaktuara mbi inflacionin. 
Këto parashikime i shërbejnë qëllimit të dyfishtë për të qenë 
një element-kyç në vendimet e politikës monetare dhe në të 
njëjtën kohë, një mjet komunikimi. Ndërmarrja e këtij hapi, kur 
gjendesh në fazat fillestare të modelimit të procesit të inflacionit 
dhe të të kuptuarit të mekanizmit të transmetimit të politikës 
monetare, nuk është një detyrë e thjeshtë. 

Kjo më sjell tek aspektet e brendshme të kuadrit të 
shënjestrimit të inflacionit - aspekte të cilat janë të një rëndësie 
të madhe. Këto janë aktivitetet dhe procedurat që ndërmerren 
prapa skenës së një banke qendrore, me qëllim zbatimin 
e një politike monetare e cila do të arrijë objektivat e saj të 
deklaruar. Gjatë kohës që banka qendrore përmirëson detyrat 
e saj teknike dhe ekspertizën në analizat monetare dhe në 
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operacionet, shpesh herë ndodh të ketë një rritje të kërkesës 
për kërkime ekonometrike, analizë të zhvillimeve ekonomike 
aktuale dhe procedura të parashikimit sistematik. Në qoftë se 
vendimet e politikës monetare merren nga një komitet, ka një 
rritje të kërkesës për personel që do të mbështesë punën e të 
gjithë anëtarëve të komitetit. Gjithashtu, ekziston nevoja edhe 
për personel të kualifikuar për formulimin e komunikimit të 
rregullt dhe sistematik, i cili është pjesë thelbësore e kuadrit të 
shënjestrimit të inflacionit. Sukseset e deritanishme të Bankës 
së Shqipërisë, ambicja dhe motivimi pas këtij takimi, janë për 
mua tregues të fortë që ajo do të vazhdojë të përpiqet për 
përmbushjen e kësaj sfide. 

RREGULLIMET E VENDIMMARRJES

Në mbështetje të vendimmarrjes kolegjiale në një bankë 
qendrore përmenden shumë faktorë. Nëpërmjet këtij procesi, 
sigurohet më shumë informacion dhe një diapazon më i gjerë 
këndvështrimesh. Vendimet përfaqësojnë më shumë interesat 
e komunitetit dhe rreziku i ndërhyrjeve të qeverisë është më i 
vogël.

Kolegjialiteti mund të arrihet në një komitet me një funksion 
të vetëm, siç është Komiteti i Politikës Monetare të Bankës së 
Anglisë ose mund të arrihet duke u mbështetur në një bord, i 
cili kryen disa funksione, siç ndodh në Australi dhe në Suedi. 
Megjithatë, në përgjithësi, gjithmonë e më shpesh po ndodh 
që të kemi një komitet të veçantë të politikës monetare ose një 
këshill drejtues të bankës qendrore, që mblidhet veçanërisht 
për të diskutuar çështje të politikës monetare (Këshilli Drejtues i 
BQE-së, për shembull). 

Në qoftë se vendosim të kemi kolegjialitet në vendimmarrje, 
ekzistojnë disa mënyra për ta bërë këtë. Një prej këtyre mënyrave 
është ndryshimi i ligjit, siç ndodhi në Mbretërinë e Bashkuar. Një 
tjetër është adoptimi i praktikave që janë në përputhje me ligjin 
– si shembuj mund të merren Komiteti i Politikës Monetare në 
Bankën e Tailandës dhe Këshilli Drejtues i Bankës së Kanadasë. 



164

Zgjedhja në këtë pikë varet nga tabloja politike e vendit përkatës 
dhe nga gatishmëria për të pranuar rrezikun e hapjes së kutisë 
së Pandorës2. 

REALIZIMI I SFIDAVE TË SË ARDHMES

Media, tregjet dhe politikanët shtrojnë kërkesa të shumta 
para një banke qendrore moderne. Kjo është veçanërisht e 
vërtetë për një vend të vogël, ku banka qendrore është një prej 
institucioneve më profesionale dhe me reputacion të lartë. Disa 
nga këto kërkesa mund të shkaktojnë devijim nga objektivat 
kryesorë të bankës qendrore. Një bankë qendrore e re, në një 
vend të vogël, ka nevojë të mendojë shumë se cilën prej këtyre 
kërkesave duhet të plotësojë. Për shembull, bankat qendrore 
shpesh herë nxiten të veprojnë si Banka e Anglisë dhe Rezerva 
Federale e SHBA-së, dhe publikojnë procesverbalet dhe votat e 
mbledhjeve të politikës monetare dhe gjithashtu, publikojnë të 
gjithë gamën e raporteve, duke përfshirë raportin vjetor, raportin 
e rregullt të politikës monetare, analizën e stabilitetit financiar, 
buletinin e kërkimeve, si dhe raportin mujor statistikor. Megjithatë, 
publikimi i informacioneve të cilat paraqesin pozicione specifike 
të anëtarëve të caktuar, vë në rrezik ekspozimin e procesit të 
vendimmarrjes përpara presionit politik. Prodhimi i një sasie 
të madhe informacioni është me kosto të madhe dhe mund të 
shkaktojë dhënien e mesazheve kryesore në mënyrë të paqartë. 
Në disa raste, më pak është më tepër. Alternativat duhet të 
peshohen me kujdes. 

Për një bankë qendrore të suksesshme është e domosdoshme 
që ajo të tregojë vazhdimisht profesionalizëm të paanshëm. Ajo 
duhet të tregojë që di të mbajë “shtëpinë” e saj në rregull. Në 
axhendën e Guvernatorit dhe të Këshillit duhet të jenë kontrollet 
dhe auditimi i brendshëm, një sistem efektiv prokurimi, planifikimi 
i ngjarjeve të mundshme, administrimi i informacionit, zvogëlimi 
i rrezikut, si dhe një gamë e gjerë fushash të ngjashme. Këto 
çështje duhet të jenë pjesë e planit të tyre të punës, po aq sa 
dhe vëmendja ndaj zhvillimeve të reja në artin e vendimmarrjes 
së politikës monetare.
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Më lejoni të përfundoj duke shpjeguar se çfarë konsideroj si 
një “sekret të vërtetë suksesi” për një bankë qendrore. Mund 
të thuhet shumë thjesht. Sekreti i vërtetë është që nuk ka asnjë 
sekret. Transparenca dhe qartësia e mesazhit dhe misionit janë 
vula e një banke qendrore të suksesshme në të gjithë botën. Për 
të qenë të suksesshme, bankat qendrore duhet të jenë të hapura 
dhe transparente. 

Në ndryshim nga sekretet e mësipërme, sekreti i suksesit për 
mua si folës në këtë mbrëmje është që të përfundoj këtë fjalë 
dhe të jem një ekonomist profesionist, i cili thjesht ngre një gotë 
për t’i uruar sukses Forumit të Hapur të Bankës së Shqipërisë.

SHËNIME
� New Jork Yankees – skuadër e famshme bejzbolli në 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës.  
2 Sipas mitologjisë së lashtë greke. Nënkupton një burim 
shqetësimesh të paparashikuara.
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Z. Marko Škreb, ish-Guvernator i Bankës Kombëtare Kroate

FJALA MByLLËSE

Jam i sigurt se ndaj edhe mendimin e të gjithëve këtu, që gjatë 
këtyre dy ditëve patëm privilegjin të marrim pjesë në një forum 
jashtëzakonisht interesant si nga ana intelektuale, ashtu dhe ajo 
personale. Të përpiqesh të formulosh konkluzionet kryesore, 
siç thotë edhe titulli i kësaj pjese në program, tingëllon shumë 
ambicioze, të paktën për mua. Veç kësaj, Guvernatori, jam i sigurt 
për këtë, do të bëjë komentet e tij për këtë Forum të Hapur dhe do 
të paraqesë axhendën e Bankës së Shqipërisë për të ardhmen. 

E në fakt, kjo është rruga më e drejtë. Banka e Shqipërisë 
dhe Guvernatori duhet të jenë të përgjegjshëm për veprimet e 
tyre, siç u përsërit sa e sa herë gjatë këtij Forumi, e në mënyrë 
aq elokuente në fjalën e djeshme të Malcolm Knight (Drejtori 
i Përgjithshëm i BIS) mbi “sekretin” e suksesit të bankingut 
qendror. Më e mira që mund të bëjmë ne këshilltarët është të 
japim këshilla, të shkëmbejmë opinionet, njohuritë e përvojën 
tonë me autoritetet, e kaq. Ka dy vjet që institucionet e Bretton 
Woods-it po flasin gjithnjë e më shumë për “pronësinë”, dhe 
sa më shumë udhëtoj e punoj nëpër vende të ndryshme, aq më 
shumë e kuptoj rëndësinë e saj. 

Prandaj do të përpiqem të rendis disa nga konsideratat e mia 
finale në këtë fushë, jo nga pikëpamja normative, pra se çfarë 
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duhet bërë, por në trajtën e asaj se çfarë kam bërë gjatë këtyre 
pesë viteve, dhe tek e fundit edhe kjo është të japësh këshilla. 
Do të përpiqem të jap një panoramë më të gjerë, jo vetëm 
një opinion të ngushtë teknik mbi shënjestrimin e inflacionit. 
Ky i fundit nuk është më pak relevant, por unë do të përpiqem 
të shfrytëzoj përparësinë time krahasuese. Kam dhjetë këshilla 
për Guvernatorin dhe Bankën e Shqipërisë, dhe askush të mos 
aludojë se pas këtij numri fshihet ndonjë simbolikë e caktuar. 

Këshilla e parë. Mos harroni asnjëherë objektivin përfundimtar 
të politikave ekonomike: rritja e mirëqenies së popullit. Nganjëherë 
vendimmarrësit u hyjnë reformave pa pyetur veten nëse me këtë 
që po bëjnë, do të përmbushin objektivin përfundimtar, atë të 
rritjes së standardit të jetesës së njerëzve (mirëqenies). Më se e 
vërtetë, bankat qendrore përqendrohen në atë që ato bëjnë më 
mirë: ofrojnë të mira të përgjithshme, të quajtura ndryshe stabilitet 
çmimesh e financiar. Por, të mos harrojmë që shënjestrimi i 
inflacionit dhe stabiliteti i çmimeve kanë një qëllim të fundit, që 
është rritja e mirëqenies së njerëzve. 

Këshilla e dytë. Nuk mjafton të njohësh e madje as të zbatosh 
një politikë të mirë; këtë e kuptojnë fare mirë edhe të tjerët. 
Njerëzit duhet të kuptojnë përse janë të nevojshme reformat dhe 
çfarë janë duke bërë vendimmarrësit e politikës monetare. David 
Mayes ishte i pari që e evidentoi këtë (edukimin), ndërkohë që 
të tjerët e përsëritën atë jo pak herë. Kjo është veçanërisht e 
vërtetë për politikat e reja ekonomike, të cilat duhet të trajtohen 
njësoj si produktet e reja. Është në përgjegjësinë e prodhuesit 
– vendimmarrësit e politikës monetare – kapërcimi i asimetrisë 
së informacionit, informimi i konsumatorëve – popullatës dhe 
politikanëve – lidhur me përfitimet e këtij produkti (shënjestrimi 
i inflacionit) dhe në fund shitja e tij me sukses. Ajo që dimë ne 
sot është se, në qoftë se bankat qendrore shpresojnë të jenë të 
suksesshme, ato duhet të jenë më “të orientuara nga klienti” 
dhe të edukojnë publikun dhe politikanët mbi përfitimet e 
produkteve të tyre kryesore: stabilitetit të çmimeve dhe stabilitetit 
financiar. Përndryshe, askush nuk “do ta blejë” produktin e tyre 
ose kërkesa do të bjerë nën optimalen, sidomos kur nuk ekziston 
një shoqëri që t’i vlerësojë ato siç duhet. 
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Këshilla e tretë, lidhet me të dytën: jini transparent. Jo shumë 
larg, por vetëm 20 vite më parë, bankingu qendror ishte një 
nga profesionet më hermetike të rruzullit. Sot, guvernatorët, të 
paktën disa prej tyre, kanë fituar për nga popullariteti statusin 
e superstarëve ndërkombëtarë. Procesverbalet e mbledhjeve 
të këshillave drejtues të bankave qendrore shpeshherë bëhen 
publike, të tjera banka qendrore japin konferenca shtypi pas 
mbledhjeve të tyre etj.. Shumica e bankave qendrore sot “bëjnë 
bé” për transparencën1. Jo më larg se dje mbrëma, dëgjuam që 
transparenca është çelësi i suksesit. 

Këshilla e katërt, përveç arritjes dhe ruajtjes së stabilitetit të 
çmimeve dhe qartësisë së mandatit (që është një tjetër “sekret” i 
suksesit të bankingut qendror), mos harroni edhe funksionet e tjera 
të bankës qendrore e sidomos atë të stabilitetit financiar e në mënyrë 
më të përgjithshme, atë të tregjeve financiare. Panelistë të shumtë 
e nënvizuan këtë si një parakusht të nevojshëm për shënjestrimin e 
inflacionit. Është shpenzuar shumë kohë derisa të ndihej nevoja për 
të kuptuar mekanizmin e transmetimit dhe për të thelluar e zgjeruar 
tregjet. Një sistem i shëndoshë financiar nuk është i nevojshëm vetëm 
për shënjestrimin e inflacionit, por edhe për çdo regjim monetar. Kur 
rregullimet dhe mbikëqyrja nuk janë në nivele të kënaqshme, do të 
shfaqen bankat e këqija (ose do të shtohen më shumë se zakonisht). 
Si pasojë, do të nxitet më tepër rishpërndarja e burimeve se sa 
përdorimi në prodhim. Për këtë arsye, banka qendrore duke patur 
një sektor bankar të stabilizuar, dërgon sinjale të qarta për rëndësinë 
e prodhimit. Në përgjithësi në qoftë se privatët do të sigurojnë më 
tepër të ardhura nga aktivitetet e paligjshme, sesa nga aktivitetet 
prodhuese, kjo do të dërgojë sinjale “të gabuara” tek njerëzit dhe 
shoqëria nuk do të zhvillohet në drejtimin e duhur. Prandaj duhet të 
bëjmë çdo përpjekje “për të gjetur sinjalet e drejta”. 

Këshilla e pestë. Mos u përpiqni të lëvizni tepër shpejt pa 
bërë më parë përgatitjet, por mos u vononi gjithashtu. Shpesh 
shpejtësia është thelbësore në reformat ekonomike, një dritare 
politike e shansit (për shembull për të ndryshuar ligjin), mund të 
ndodhë vetëm për një periudhë të shkurtër. Nëse ndodh kapeni 
shansin. Por shpesh, sikurse fast food-i, ndryshimet e shpejta 
mund të përfundojnë me bllokimin e arterieve dhe shpejt do të 
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nevojitet një bypass (në formën e një programi emergjence të 
FMN). Ky operacion mund t’ju shpëtojë jetën, por qëllimi i parë 
është që të shmanget spitali. E vetmja mënyrë për të minimizuar 
rrezikun është mbajtja e një stili jetese të shëndetshëm. Cilat janë 
parimet e një stili jetese të shëndetshëm në bankingun qendror? 
Unë dua të përmend se sot, BIS dhe organizmat rreth tij si Forumi 
i Stabilitetit Financiar, së bashku me FMN dhe të tjerë, janë 
duke përmirësuar vazhdimisht standardet dhe kodet2 në sistemin 
financiar dhe ky është një privilegj i madh për shumë banka 
qendrore. Ato kanë një strukturë të etapave që do të ndjekin dhe 
një set standardesh dhe kodesh ku duhet të mbështeten. Shkurt, 
unë mendoj se thënia e vjetër latine është shumë e përshtatshme 
këtu: Festina lente (shpejto ngadalë).

Këshilla e gjashtë. Kuptoni çfarë po ndodh në ekonominë 
tuaj. Ndiqni dhe analizoni situatën nga afër. Kjo është arsyeja 
pse nevojiten të dhëna të mira. Shumë ekspertë dhe të tjerë 
që morën fjalën, theksuan qartësisht nevojën për statistika të 
mira. Servaas Deroose, Bill Allen dhe panelistë të tjerë theksuan 
qartazi vazhdimisht parakushtin për të patur të dhëna statistikore 
të mjaftueshme. Dhe ju duhet të investoni për statistikat si 
brenda BSH ashtu edhe jashtë saj. Mbajeni parasysh se për 
një produkt të mjaftueshëm, juve ju nevojitet një kërkesë e 
kualifikuar. Kështu, nëpërmjet kërkesës tuaj për më shumë të 
dhëna, ju do të dërgoni tek të tjerët sinjale nxitëse për prodhimin 
e tyre. Duhet të jesh pragmatik dhe të mbledhësh sa më shumë 
të dhëna që mundesh. Të dhënat zyrtare nevojiten, por gjithashtu 
nuk duhet të neglizhohen burimet e tjera, duke përfshirë “faktet 
rrethanore”. Kështu, mos hezitoni të bisedoni me bankat tregtare 
dhe pjesëmarrësit e tjerë të tregut dhe të merrni pikëpamjet e tyre. 
Më gjerësisht, kjo shpesh i referohet “politikës së linjës së hapur”. 
Mblidhni të dhëna nga të gjitha burimet e mundshme, përfshirë 
të dhënat nga monitorimi ditor i tregjeve dhe të variablave të 
lidhur me to (si për çmimet ashtu dhe për sasitë). Pra, të dhënat 
statistikore përbëjnë një vështrim historik mbi të shkuarën. 

Këshilla e shtatë do të ishte që të shihni përpara, të jeni 
largpamës. Në përgjithësi është shumë e vështirë të parashikosh, 
por nuk keni zgjidhje tjetër. Me çdo veprim politik, nuk mund 
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të bëni gjë tjetër, veçse të ndikoni mbi të ardhmen dhe një nga 
përfitimet e mëdha të shënjestrimit të inflacionit është pikërisht 
fakti që vëmendja përqendrohet drejt së ardhmes, gjë që nuk 
ndodhte më parë. Bankat qendrore i shpjegojnë zakonisht 
ndryshimet në normën e interesit duke u nisur nga inflacioni 
i kaluar, dhe jo nga parashikimet e tyre, si për të ndikuar atë 
çfarë ka ndodhur në të shkuarën apo për të thënë në mënyrë 
implicite që e shkuara është parashikuesja e të ardhmes. 

Këshilla e tetë. Investoni për njerëzit, për stafin tuaj. Nga sa 
kemi biseduar së bashku, kam parë që edhe ju jeni plotësisht të 
ndërgjegjshëm për këtë. Prapëseprapë, unë e konsideroj këtë si 
shumë të rëndësishme, ndaj dhe dua ta përsëris edhe këtu. Më e 
pakta, stafi duhet të jetë i aftë: a) të kuptojë mirë zhvillimet ekonomike 
në vend dhe veçanërisht të krijojë një ide të përgjithshme ekonomike, 
përfshirë edhe lidhjet midis sektorëve kryesorë të ekonomisë; b) të 
jetë në gjendje të kryejë parashikime të arsyeshme dhe të drejta 
për variablat ekonomikë; c) të jetë i aftë “t’i përkthejë” idetë 
moderne ekonomike për administrimin e bankës; d) të jetë i aftë 
të këshillojë/komentojë vendimet e bankës qendrore, përgjithësisht 
në situata presioni. Të gjitha këto janë detyra me përgjegjësi. Për 
rrjedhojë, administrimit të bankës qendrore duhet t’i rekomandohet 
të investojë për stafin. Drejtuesit duhet të jenë të ndërgjegjshëm 
për tiparet kryesore të funksionit të punës kërkimore siç janë: 
kostot e pandryshueshme të larta, periudha e aktivizimit, rritja e 
kthyeshmërisë, ekonomitë e shkallës dhe eksternalitetet. Investimi 
duhet bërë duke patur në vëmendje parimet e qeverisjes së mirë. 

Këshilla e nëntë. Jini të hapur dhe pragmatikë. Shënjestrimi i 
inflacionit përfundimisht është një regjim monetar shumë i mirë, 
por paradigmat në ekonomiks ndryshojnë. Para 20 vjetësh 
askush nuk fliste për të; shënjestrimi monetar me përcaktimin 
e normës ishte e vetmja rrugë. Sot, mendimi mbizotërues është 
që nuk duhet t’i keni krahët e lidhura (ose në qofshin, të paktën 
“litari” të jetë i fortë). Por, ekonomistët gjithnjë e më shumë shprehin 
pikëpamjet e tyre se bankat qendrore nuk duhet t’i neglizhojnë 
çmimet e aseteve, ashtu sikurse më parë përqëndroheshin në 
agregatët monetarë. A mjafton një indeks çmimesh? Nuk kam 
përgjigje për këtë, por një këshillë për ju dhe stafin tuaj: ndiqni 
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me shumë kujdes çfarë ndodh me shënjestrimin e inflacionit, 
sidomos ashtu siç e përmenda, nga përvoja e vendeve në zhvillim 
me këtë regjim inflacioni, i cili tani është paksa i pakët, por që do 
të rritet me kalimin e viteve. Ndërkohë, do t’ju duhet të mësoheni 
me të. Vendimmarrësit e politikës monetare duhet të marrin 
vendime duke jetuar në një botë të pasigurtë. Përdorni trurin tuaj 
(urtësinë kolektive në BSH) dhe jini pragmatikë. Ka nevojë për 
njëfarë njësimi. Jo bërthamor, as në artin kulinar, as optik apo 
spinal. Me njësim, nënkuptoj të ngërthesh së bashku të kuptuarit 
tuaj se si funksionon ekonomia shqiptare me parimet moderne të 
ekonomiksit, dhe prapë të jesh pragmatik. Nuk ka rëndësi ç’ngjyrë 
ka macja, të bardhë apo të zezë, rëndësi ka të kapë miun. 

Këshilla e dhjetë. Jini optimistë. Fjalën time të djeshme e nisa 
me disa shënime personale duke hedhur vështrimin prapa, 10 
e më pas 5 vite më parë. Ajo që do të bëj tani, është të shoh 
përpara 5 e 10 vite nga sot, e të paktën të shpjegoj se çfarë do 
të doja të shikoja sot e 5 vite më pas. Do të doja të shihja yje të 
verdhë në një sfond blu, që i bëjnë shoqëri shqipes dykrenare 
shqiptare. Ajo që do të dëshiroja të ndodhte sot e 10 vite më pas, 
është të takohemi përsëri, por asaj here në Frankfurt, e të flasim 
për lekun, por vetëm në kohën e shkuar, pasi kam shpresë që 
atëherë ai të mos jetë më monedha juaj. Mos janë pak si shumë 
optimiste dëshirat e mia? Edhe mundet, por 50 vite më parë Sër 
Winston Churchill do të shqiptonte thënien e famshme: 

“Unë për vete jam optimist – e ç’gjë tjetër mund t’ia vlejë të jem më 
shumë?” (Fjala në banketin e lord Mayor, londër, 9 nëntor �954.)

Faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Zoti Guvernator, 
tani fjala është juaja. 

SHËNIME
� Central bank’s transparency. “The Economist”, � dhjetor 

2005. fq.76. 
2 Për më shumë informacione mbi standardet dhe kodet 

vizitoni http://www.fsforum.org/compendium/about.html ose 
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/sc.htm 
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Z. Ardian Fullani, Guvernator i Bankës së Shqipërisë

FJALA E MByLLJES

Zonja e Zotërinj,

Do të doja të përfundoja këtë Forum duke thënë së pari e 
mbi të gjitha, që mendoj se kemi patur dy ditë me të vërtetë 
të frytshme! Ishte një kënaqësi e madhe për mua të dëgjoja 
pikëpamjet tuaja, propozimet konstruktive dhe idetë mbi 
politikën monetare në Shqipëri. Ju falenderoj shumë për të 
gjithë kontributin e dhënë!

Në fund të këtij Forumi do të doja të ndaja me ju pikëpamjet 
e mia personale mbi rrugën që Banka e Shqipërisë ka 
përpara. Por, së pari do të vendosja këto zhvillime në aspektin 
historik. 

Që prej vitit 1990 deri sot në vitin 2005, ekonomia shqiptare 
është transformuar nga një ekonomi e centralizuar dhe e izoluar 
në një ekonomi tregu të lirë. Përpara vitit 1990 funksiononte 
vetëm një monobankë shtetërore. Ndërsa sot kemi një bankë 
qendrore të rrethuar nga shumë banka të nivelit të dytë dhe 
institucione të tjera financiare. Në vitin 2000 banka qendrore 
kaloi tërësisht në përdorimin e instrumenteve indirekte për 
drejtimin e politikës së saj monetare. 
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Siç e shikoni, Banka e Shqipërisë ka një histori relativisht të 
shkurtër bankingu qendror. Për mendimin tim, banka qendrore 
është duke ecur në rrugën e drejtë. Por ka ardhur koha për të 
vendosur si duhet lëvizur që tani e këtej në të ardhmen. Kjo 
ka qenë dhe arsyeja kryesore e organizimit të këtij Forumi të 
Hapur. 

Një synim final për vendin tonë është anëtarësimi në 
Bashkimin Evropian. Hyrja në Bashkimin Evropian nënkupton 
një anëtarësim të plotë. Për rrjedhojë, kjo mund të përfshijë 
dhe adoptimin e euros diku, pas këtij momenti. Anëtarësimi në 
Bashkimin Evropian do të çojë në hyrjen në ERM II, dhe më pas 
adoptimin e plotë e të ligjshëm të euros. Kjo do të sjellë dhe 
ndjekjen automatike të politikës monetare të Bankës Qendrore 
Evropiane. Megjithatë, këto janë akoma zhvillime që i përkasin 
të ardhmes. 

Duke patur parasysh këtë periudhë deri në anëtarësimin në 
Bashkimin Evropian, ne jemi të vetëdijshëm për ndryshimet e 
vazhdueshme që pëson bota rreth nesh. Shqipëria si një ekonomi 
e vogël dhe e hapur është pjesë e kësaj bote në lëvizje. Sot, 
gjendemi përballë globalizimit e liberalizimit të shpejtë, thellimit 
dhe zgjerimit të vazhdueshëm të tregjeve financiare, shoqëruar 
me futjen e produkteve të reja financiare në një botë gjithnjë e 
më të lidhur. Shqipëria ndikohet çdo ditë nga këto ndryshime. 
Ndaj, Shqipëria ka nevojë për një ndjekje të vazhdueshme të 
këtyre zhvillimeve të reja, ndërkohë që i duhet të përballojë sfida 
ndërkombëtare.

Përpara arritjes së objektivit final, të anëtarësimit në Bashkimin 
Evropian, në këtë botë gjithmonë në lëvizje, mbetet ende një 
rrugë e gjatë për t’u bërë. Në lidhje me politikën monetare, sot 
Banka e Shqipërisë mendon se rruga që duhet ndjekur është 
shënjestrimi i inflacionit. Rrugë më të mira do ta bëjnë më të 
shpejtë vajtjen në Aeroportin e Tiranës. Në të njëjtën mënyrë, sa 
më efektive të jetë politika monetare në ruajtjen e stabilitetit të 
çmimeve, aq më shpejt Shqipëria do të mund të marrë rrugën 
drejt fqinjëve evropianë dhe të arrijë nivelet e larta të mirëqenies 
së tyre. 
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Ne jemi plotësisht të ndërgjegjshëm se adoptimi formal i 
shënjestrimit të inflacionit është një proces, i cili kërkon shumë 
punë si dhe plotësimin e disa parakushteve, siç u nënvizua dhe 
gjatë këtyre dy ditëve. Shënjestrimi i inflacionit është më tepër 
një maratonë se sa një garë e shkurtër me pengesa. Këto dy 
ditë treguan se nuk është çështje e një vendimi të vetëm që do 
të zgjidhte të gjitha problemet. Ky proces duhet të jetë gradual. 
Kjo vlen sidomos për një vend në tranzicion siç është Shqipëria. 
Sfidat që përballon vendi ynë janë të ndryshme nga ato të 
vendeve të zhvilluara. 

Ku konsiston Plani i Punës sonë?

Fillimisht do të dalloja pjesën e punës brenda dhe jashtë 
bankës qendrore. Pjesa e punës jashtë bankës qendrore mund 
të ndahet më tej në pjesën brenda Shqipërisë dhe pjesën 
ndërkombëtare. 

Si një nga detyrat e mia kryesore unë konsideroj ngritjen 
e mëtejshme të bankës qendrore në nivelin e një institucioni 
të njohur dhe të respektuar. Këto nivele të larta pune brenda 
bankës qendrore do t’i arrijmë duke u mbështetur në njerëz të 
rinj, të kualifikuar dhe ambiciozë. Për të marrë vendime të sakta 
për politikën monetare si dhe për mbikëqyrjen dhe stabilitetin 
financiar (në një kuptim të gjerë) banka qendrore ka nevojë për 
diskutime bashkëkohore dhe studime thelbësore. Gjithashtu, 
duhet siguruar ruajtja e kapaciteteve njerëzore. Shënjestrimi i 
inflacionit duhet të shqyrtohet dhe të analizohet më tej në të gjitha 
aspektet. Modelet ekonometrike duhet të zhvillohen më tepër 
për parashikimin e saktë të inflacionit dhe qartësimin e kanaleve 
të transmetimit. Më tepër punë statistikore nevojitet, në veçanti 
në lidhje me informacionin e ekonomisë reale në nivel firmash 
individuale. Një njësi e specializuar duhet të përqendrohet mbi 
të gjitha segmentet që kanë të bëjnë me indeksin e çmimeve 
të konsumit. Duhet të përpilohet një strategji e qartë dhe 
profesionale komunikimi, të cilës duhet t’i përmbahemi në 
mënyrë rigoroze. Informacioni për politikën monetare duhet të 
përshtatet në një gjuhë të kuptueshme për grupet e ndryshme 
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të popullsisë në vendin tonë. Krahas këtyre masave, duhet të 
vazhdojmë diskutimet tona lidhur me vendimmarrjet monetare, 
të cilat gjykohen të rëndësishme për shënjestrimin e inflacionit. 
Këto veprimtari brenda Bankës së Shqipërisë përbëjnë axhendën 
time për të nesërmen. 

Për pjesën jashtë bankës qendrore, në Shqipëri duhet të 
bëjmë të gjitha përpjekjet për zhvillimin e mëtejshëm të tregjeve 
financiare dhe kanaleve të tjera të transmetimit. Këtë gjë nuk 
mund ta bëjmë vetëm. Në këtë kuptim, duhet të vendosim një 
bashkëpunim më të thellë e konstruktiv me institucionet e tjera 
vendore. Së bashku me Ministrinë e Financave dhe Kuvendin 
duhet të shtjellojmë më tej çështjet ligjore për forcimin e 
pavarësisë së bankës qendrore. Me Ministrinë e Financave jemi 
duke punuar tashmë me disa projekte, si për shembull projekti 
kundër përdorimit të cash-it në ekonomi, projekti mbi zyrën e 
informacionit të kredive, tregun e bonove të thesarit etj. Por, një 
çështje me një rëndësi të veçantë në axhendën tonë dhe në atë 
të Ministrisë së Financave duhet të zërë problemi i statistikave. 
Statistikat e INSTAT-it duhen përshpejtuar në kohë si dhe duhen 
përmirësuar për t’i ardhur më mirë në ndihmë vendimeve të 
politikave të ndjekura nga banka qendrore dhe Qeveria. Ashtu 
siç u diskutua edhe gjatë këtyre dy ditëve, ne duhet të përpiqemi 
të mbushim hendekun ndërmjet Bankës së Shqipërisë dhe 
bankave të tjera qendrore në Evropë. Ligji për bankën qendrore 
i ka shërbyer Shqipërisë për kohën kur ai u krijua. Tani, në prag 
të vitit 2006, të gjithë jemi në një mendje që ky ligj ka nevojë 
për përmirësime. 

Struktura e drejtimit në bankën qendrore duhet të vijë në 
nivelet e asaj të bankave qendrore në vendet më të zhvilluara. 
Duhet të ketë një pavarësi të plotë për politikën monetare të 
ndjekur nga Banka e Shqipërisë në njërën anë, dhe për politikat 
fiskale dhe politikat e tjera Qeverisëse, në anën tjetër. Na 
nevojitet më tepër profesionalizëm. Politika monetare duhet 
ndjekur me vizionin drejt të ardhmes. Duhet të përmirësojmë 
më tej përgjegjshmërinë. Duhet t’i bëjmë njerëzit tanë të hapur 
ndaj sfidave si brenda ashtu edhe jashtë Shqipërisë, e njëjta 
gjë edhe përsa i përket politikave. Do të doja të shikoja më 
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tepër takime të hapura ku mund të diskutonim në detaje mbi 
opinionet tona të ndryshme, por gjithashtu do të doja që në fund 
të ditës të arrinim marrëveshje – me qëllim të vetëm – përfitim 
për ekonominë shqiptare.

Bashkëpunimi ynë me organizatat ndërkombëtare, siç është 
Fondi Monetar Ndërkombëtar, si edhe diskutimet e hapura rreth 
çështjeve të përputhshmërisë me strategjinë e re monetare do të 
vazhdojnë më tej. Bashkëpunimi me Komisionin Evropian duhet 
të intensifikohet, me qëllim harmonizimin e të gjitha kërkesave për 
bankën qendrore në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. 
Për mendimin tim, Bashkimi Evropian është një nga përparësitë më 
të rëndësishme në Axhendën e Shqipërisë, dhe banka qendrore do 
të sigurojë të gjithë bashkëpunimin e nevojshëm që ligji i saj mbi 
bankën qendrore dhe të gjithë rregullat e rregulloret e mëtejshme, 
të jenë në përputhje me standardet evropiane. 

Krahas kësaj, marrëdhëniet me Bankën për Rregullime 
Ndërkombëtare (BIS) dhe Bankën Qendrore Evropiane duhet 
të thellohen edhe më tej. Si një pikë të veçantë do të doja të 
theksoja sërish bashkëpunimin me bankat qendrore në rajon. 
Ne mund të ndajmë më shpesh pikëpamjet tona mbi politikën 
monetare, mbikëqyrjen dhe stabilitetin financiar. Ne gjithashtu, 
mund të kemi më tepër projekte të përbashkëta. Dhe një nga 
projektet e mëdha që kam në mendje është procesi i përgatitjes 
për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. 

Siç e shikoni, Axhenda jonë është mjaft e plotë dhe e mbushur. 
E ndoshta jo vetëm për periudhën afatshkurtër, por edhe për atë 
afatgjatë. Por, më lejoni të ndalem këtu. 

Jam i sigurt që ne do të takohemi sërish në të ardhmen. Por, 
do ta mbyll këtu duke thënë që shpresoj t’ju takoj sërish në të 
ardhmen shumë të afërt. Dhe në këto raste do t’ju përditësoj me 
hapat dhe progresin që kemi bërë brenda Bankës së Shqipërisë! 
Sot kam thënë shumë fjalë, nesër do t’i vë ato në praktikë. 

Edhe një herë, shumë faleminderit dhe rrugë të mbarë për 
në shtëpi. 
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