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ABSTRAKT

Transparenca është bërë një nga shtyllat institucionale më të 
rëndësishëm të politikës monetare, së cilës Banka e Shqipërisë i ka 
kushtuar një vëmendje gjithmonë në rritje. Ky material synon të japë 
një matje sasiore të transparencës së Bankës së Shqipërisë, duke e 
krahasuar atë me bankat qendrore të vendeve të zhvilluara. Gjithashtu, 
materiali ofron edhe një përpjekje për të vlerësuar dimensionin real 
të transparencës, shkallën e të kuptuarit të publikut.
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“Në një shoqëri demokratike, shkalla e lartë e transparencës 
dhe e përgjegjshmërisë në realizimin e politikës monetare forcon 
legjitimitetin e bankës qendrore dhe konsolidon mbështetjen publike 
për mandatin e stabilitetit të çmimeve. Për më tepër, transparenca 
imponon disiplinë tek politikëbërësit dhe është një mënyrë për të 
siguruar të kuptuarit në masë të strategjisë së politikës monetare. Kjo 
mund të rrisë kredibilitetin dhe si rrjedhojë, efektivitetin e politikës 
monetare, duke lehtësuar kështu përpjekjet e bankës qendrore për 
të arritur objektivin e përcaktuar në ligj.” (Issing, 2001, f .13!)

1. HYRJE

Dekadën e fundit është vënë re një prirje e bankave qendrore 
për të qenë gjithnjë e më shumë të hapura ndaj publikut përsa i 
përket punës dhe procesit të vendimmarrjes. Transparenca është 
bërë një çështje e rëndësishme e bankingut qendror dhe rëndësia 
e saj për politikën monetare është një temë e trajtuar gjerësisht në 
literaturën akademike të bankave qendrore. Ajo merr më shumë 
rëndësi sidomos në implementimin e regjimit të shënjestrimit 
të inflacionit. Gjerësisht pranohet se transparenca është e 
rëndësishme për politikën monetare në dy drejtime kryesore: rritjen 
e përgjegjshmërisë dhe rritjen e efektivitetit të politikës monetare. 
Por, duhet patur gjithmonë kujdes që transparenca të mos kthehet 
në qëllim në vetvete. Ajo është dhe duhet të mbetet një mjet për të 
përmbushur objektivin final të politikës monetare.

Banka e Shqipërisë e ka vlerësuar rëndësinë e transparencës për 
politikën monetare dhe i ka kushtuar rëndësi punës për rritjen e nivelit 
të saj, sidomos vitet e fundit. Hapja me publikun duhet të shkojë 
paralelisht me rritjen e të kuptuarit nga ana e tij të politikës monetare 
dhe çështjeve të lidhura me të. Nga ana tjetër, të kuptuarit dhe 
përfshirja e publikut në çështje të tilla vjen gradualisht me zhvillimin 
ekonomik të vendit. Në këtë material është përpjekur të jepet një 
vlerësim për nivelin e transparencës së Bankës së Shqipërisë sot, 
duke e krahasuar atë me bankat e tjera qendrore dhe me nivelin e 
transparencës së vetë Bankës së Shqipërisë përpara vitit 1997. Kjo 
bëhet e mundur me anë të një indeksi transparence, të ngjashëm 
nga natyra me indekset e pavarësisë. Vlerat e tij për Bankën e 
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Shipërisë tregojnë një rritje të konsiderueshme të transparencës 
së saj krahasuar me periudhën përpara vitit 1997 dhe një nivel 
relativisht të mirë, 8 nga 15 gjithsej, krahasuar me bankat e tjera 
qendrore, duke konsideruar edhe stadin e zhvillimit ekonomik dhe 
atë të sistemit financiar në Shqipëri.

Materiali është organizuar në mënyrë të tillë: Në seksionin e 
dytë trajtohet rëndësia e transparencës për bankën qendrore. Në 
seksionin e tretë jepet përkufizimi i transparencës. Në seksionin e 
katërt paraqitet llogaritja e indeksit të transparencës për Bankën e 
Shqipërisë. Seksioni i pestë trajton të kuptuarit e publikut në Shqipëri, 
si dimension i rëndësishëm i transparencës, si dhe rolin e ndërmjetësve 
në tejçimin e informacionit. Së fundi, seksioni i gjashtë konkludon.

2. RËNDËSIA E TRANSPARENCËS 

Ekonomistët mbështesin gjerësisht mendimin se transparenca 
është e rëndësishme për një bankë qendrore për dy arsye: rritjen e 
përgjegjshmërisë së saj lidhur me pavarësinë dhe rritjen e efektivitetit 
të politikës monetare.

2.1 TRANSPARENCA DHE PËRGJEGJSHMËRIA

Transparenca është një element që ndihmon rritjen e 
përgjegjshmërisë në kushtet kur niveli i pavarësisë në hartimin e 
politikës monetare është i lartë. Duke pasur parasysh prirjen e 
politikanëve për të përdorur politikën monetare për interesat e tyre 
afatshkurtër, politika monetare i besohet një banke qendrore të 
pavarur. Dekadat e fundit po bëhet gjithmonë e më e qartë që 
bankat qendrore kanë nevojë për një shkallë të konsiderueshme 
pavarësie për të kryer detyrën e tyre në mënyrë sa më efektive. Nga 
ana tjetër, kjo pavarësi duhet të shoqërohet me përgjegjshmëri 
kundrejt shoqërisë ose të paktën kundrejt përfaqësuesve të 
zgjedhur të saj. Për të siguruar përgjegjshmërinë e një banke 
qendrore të pavarur krijohen marrëveshje të veçanta. Megjithatë, 
cilatdo qofshin marrëveshjet për një pëgjegjshmëri demokratike të 
bankës qendrore, efekti i tyre është i kufizuar pa transparencën 
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sepse informacioni që lidhet me sjelljen e bankës qendrore është i 
rëndësishëm për të gjykuar mbi punën e saj (Eijffinger, Hoeberichts, 
2000). Transparenca ndihmon që publiku të kuptojë se çfarë bën 
banka qendrore dhe pse, duke i dhënë kështu mundësinë atij të 
vlerësojë performancën e saj. Kështu, një bankë qendrore duhet 
të raportojë në intervale periodike për performancën e kaluar dhe 
për planet e politikës monetare në të ardhmen. Për vetë rolin e 
saj në rritjen e përgjegjshmërisë, transparenca nuk duhet lënë 
në zgjedhjen e bankës qendrore. Është e nevojshme që ligji të 
përcaktojë procedura të caktuara për shpjegimin e veprimeve të 
politikës monetare nga ana e bankës qendrore.

2.2 TRANSPARENCA, KREDIBILITETI DHE EFEKTIVITETI I POLITIKËS 
MONETARE 

Nevoja për transparencë nuk lind vetëm nga kërkesa për 
përgjegjshmëri ndaj një banke të pavarur. Ajo, nëpërmjet 
përmirësimit të kredibilitetit, rrit efektivitetin e politikës monetare 
(Issing, 2001). 

Përsa i përket lidhjes mes kredibilitetit, transparencës dhe 
efektivitetit të politikës monetare, ekonomistët kanë opinione të 
ndryshme. Nga një vrojtim i Blinder (1999), një pjesë e ekonomistëve 
dhe e drejtuesve të bankave qendrore mbështesin idenë se 
kredibiliteti i bankës qendrore, krijohet nga një histori e suksesshme 
e  arritjes së objektivit kryesor dhe transparenca nuk është kusht i 
nevojshëm për krijimin e kredibilitetit. Për disa të tjerë transparenca 
luan një rol më të rëndësishëm në krijimin dhe sidomos në ruajtjen 
dhe forcimin e mëtejshëm të besueshmërisë së bankës qendrore. 
Megjithatë, shumica e studiuesve dhe ekspertëve të fushës së 
ekonomiksit dhe të bankingut qendror mbështesin mendimin se 
transparenca, në kushtet e një niveli të lartë kredibiliteti, ndihmon 
në rritjen efektivitetit të politikës monetare. 

Transparenca siguron mbështetjen e gjerë të publikut për arritjen 
e objektivit kryesor, duke e shndërruar atë në një aleat të bankës 
qendrore. Në këtë mënyrë ajo ndikon në sjelljen e publikut lidhur 
me pagat dhe çmimet, duke lehtësuar arritjen e objektivit final të 
politikës monetare. 
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Rëndësia e transparencës dhe e kredibilitetit justifikohet edhe nga 
teoria e pritjeve racionale. Duke marrë parasysh pritjet racionale, 
një bankë plotësisht e besueshme mund të ndjekë një politikë 
disinflacioniste pa patur kosto të padëshirueshme në papunësi 
(Taylor, 1983; Ball, 1991). Transparenca redukton asimetritë 
e informacionit mbi gjendjen e ekonomisë dhe perspektivën e 
vendimeve të politikës monetare mes bankës qendrore dhe sektorit 
privat, duke ndihmuar kështu në rritjen e parashikueshmërisë. 
Shumica e bankave qendrore kontrollojnë normat afatshkurtra të 
interesit, por, ashtu siç tregojnë faktet teorike dhe empirike, janë 
normat afatgjata të interesit ato që kanë më shumë rëndësi në 
ekonomi. Normat afatgjata, ndër të tjera, reflektojnë edhe pritjet 
për interesin afatshkurtër në të ardhmen, si dhe primin e pasigurisë. 
Nëse autoriteti monetar është më i qartë lidhur me atë se çfarë 
po bën sot dhe çfarë parashikon të bëjë në të ardhmen, atëherë 
pjesëmarrësit e tregut mund të përmirësojnë pritjet e tyre për 
interesat në të ardhmen. Për këtë, banka qendrore nuk ka nevojë 
të përcaktojë domosdoshmërisht lëvizjet e saj të ardhshme. Ajo 
mjafton të identifikojë dhe të bëjë publikë faktorët dhe kushtet që 
mund të ndikojnë politikën monetare në të ardhmen. Gjithashtu, 
mirëinformimi për politikën monetare mund të ulë edhe primin 
e pasigurisë në normat e interesit. Si rrjedhojë, pas publikimit të 
informacionit, lëvizjet e tregut i paraprijnë dhe janë konsistente me 
veprimet që do të ndërmarrë banka qendrore në vijim, (Freedman, 
2002). Në këtë mënyrë, transparenca ndihmon në afrimin e 
normave afatgjata të interesit drejt normës së synuar nga hartuesit 
e politikës monetare. 

3. PËRKUFIZIMI I TRANSPARENCËS

Transparenca është një koncept i gjerë dhe jo i lehtë për t’u 
përkufizuar. Shumë autorë japin përcaktime të ndryshme të 
transparencës, megjithatë në literaturën mbi politikën e bankave 
qendrore mund të dallohen dy të tilla. Geraats (2000) e përkufizon 
transparencën e bankës qendrore si shkallën e dhënies së 
informacionit mbi procesin e politikës monetare. Publiku duhet të 
zotërojë të njëjtin informacion që përdor edhe banka qendrore për 
realizimin e politikës monetare. Sipas këtij përcaktimi, sa më shumë 
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informacion të japë një bankë qendrore, aq më shumë transparente 
është ajo. Ky përkufizim i transparencës mund të konsiderohet 
si shumë i gjerë dhe çdokush që i futet më thellë çështjes së 
transparencës, mund të kuptojë se vetëm të japësh informacion 
dhe të jesh i hapur me publikun nuk është transparencë ose nuk 
sjell efektet e dëshiruara për bankën.  

Winkler (2000), shkon më tej në përcaktimin e transparencës. Ai e 
përkufizon atë si “shkalla e të kuptuarit të procesit të politikës monetare 
dhe vendimeve të saj nga publiku”. Pra, sipas Winkler, vetëm 
dhënia e informacionit nuk është transparencë. Ajo arrihet atëherë 
kur publiku e kupton informacionin e dhënë nga banka qendrore. 
Në këtë drejtim, Winkler e plotëson konceptin e transparencës duke 
shtuar edhe nevojën për përgatitjen dhe përçimin e informacionit, 
duke pëdorur mjete dhe mënyra të ndryshme të dhënies së tij, si 
dhe formulimin e mesazhit sipas nevojave të auditoreve të veçanta. 
Pikërisht në këtë aspekt Winkler përfshin edhe veprimtaritë e bankës 
qendrore për të nxitur edukimin e publikut. Winkler dallon 3 aspekte 
të transparencës, vërtetësinë e informacionit të dhënë, qartësinë e 
tij dhe të kuptuarit e njëjtë të informacionit nga publiku dhe nga 
banka qendrore. 

Vërtetësia e informacionit nënkupton që informacioni i dhënë nga 
banka qendrore për publikun duhet të jetë i njëjtë me informacionin që 
qarkullon brenda vetë bankës qendrore, pa ndryshime apo cungime 
të qëllimshme të tij. Ky aspekt i transparencës sipas Winkler është 
deri-diku i njëjtë me përkufizimin e transparencës nga Geraats.

Që informacioni të jetë i qartë do të thotë që ai të thjeshtohet, 
strukturohet dhe t’i komunikohet publikut në mënyrë të tillë që të 
mos lihet vend për keqinterpretime. Qartësia e informacionit bëhet 
sidomos e rëndësishme kur informacioni iu paraqitet auditoreve 
të ndryshme. Të kuptuarit e njëjtë të informacionit nënkupton që 
informacioni i dhënë nga banka qendrore, në mënyrë që të jetë 
efektiv, duhet të kuptohet dhe të interpretohet nga publiku ashtu siç 
kuptohet dhe interpretohet nga vetë banka qendrore. Kjo kërkon 
një shkallë të caktuar të formimit të publikut, e cila mund të vijë si 
rrjedhojë e vetë interesimit të tij ose si rezultat i veprimtarisë së vetë 
bankës për të nxitur këtë edukim.
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Skema e paraqitur në figurën 1 paraqet rrugën e informacionit 
që del nga banka qendrore për te publiku, në çdo hap të procesit 
të hartimit dhe zbatimit të politikës monetare, si dhe efektet e tij në 
krijimin e pritjeve të publikut dhe për rrjedhojë, në rezultatin final 
të politikës monetare. Shigjetat me vija të ndërprera përfaqësojnë 
informacionin që merr publiku nga banka qendrore, i cili, në 
mënyrë që të kemi të bëjmë me trasnparencë, duhet t’i ketë të tre 
aspektet: vërtetësi, qartësi dhe të kuptuarit e njëjtë. Shigjetat me 
pika tregojnë krijimin e pritjeve të publikut dhe ndikimin e tyre në 
arritjen e rezultatit të politikës monetare.  Në mënyrë që pritjet e 
publikut të jenë sa më racionale, ai duhet të marrë informacion 
nga të gjitha hallkat e procesit të politikës monetare. 

Kështu, publiku duhet të dijë se cilat janë objektivat e bankës 
qendrore, cila është strategjia e politikës monetare për të arritur këto 
objektiva, si dhe si e pse merren vendimet mbi veprimet e bankës. 
Publiku duhet të ketë mundësi për të zotëruar edhe informacionin 
bazë mbi të cilin banka qendrore bazon vendimin e saj. Kalimi i 
një pjese të konsiderueshme të të gjithë informacionit nga banka 
qendrore tek pubkliku realizohet nga ndërmjetësit, kryesisht media. 
Si rrjedhojë, edhe ato kanë ndikimin e tyre, ndonjëherë edhe të 
madh, në formimin e pritjeve të publikut. Rezultati përfundimtar 
është rezultant i veprimeve të bankës qendrore dhe i pritjeve të 
publikut. 

1

3

3

2

4

5

Figura 1
OBJEKTIVAT

Vendimi i BQ

Të kuptuarit e 
procesit të politikës 

monetare nga
publiku

REZULTATI

Vlerësimi i 
rezultateve

Pritjet e 
publikut

Të 
dhënat Shpallja e vendimit, 

shpjegimi i tij, prirja në të 
ardhmen 



-12-

4. LLOGARITJA E INDEKSIT TË 
TRANSPARENCËS 

Transparenca e bankës qendrore është një koncept cilësor. 
Ta matësh atë nga ana sasiore nuk është e lehtë. Ekonomistë 
të ndryshëm janë përpjekur ta masin transparencën nëpërmjet 
indekseve, llogaritja e të cilëve bazohet në ngritjen e disa pyetjeve 
dhe vlerësimin e përgjigjeve përkatëse me pikë. Ndër autorët e këtyre 
indekseve mund të përmendim: Eijffinger, De Haan, Amtenbrink 
(1999), Gros & Bini-Smaghi (2001), Eijffinger & Geraats (2003), 
De Haan & Amtenbrink (2003). Pyetësorët për llogaritjen e secilit 
indeks përqendrohen kryesisht në aspekte të njëjta të dhënies së 
informacionit, si: përcaktimi i qartë i objektivave dhe prioritetit të 
tyre, publikimi i strategjisë së politikës monetare dhe vendimeve të 
saj, dhënia e shpjegimeve për çdo veprim/vendim dhe publikimi 
i parashikimeve, publikimi i votave të atribuara. Për të matur 
transparencën e Bankës së Shqipërisë është zgjedhur indeksi i 
krijuar nga Eijffinger dhe Geraats (2003), pasi është më i plotë dhe 
më gjithëpërfshirës, duke e trajtuar transparencën në më shumë 
aspekte, ndërkohë që autorët e tjerë përqendrohen në aspekte apo 
grup-aspekte të veçanta.

4.1 METODOLOGJIA E LLOGARITJES SË INDEKSIT

Në llogaritjen e indeksit të transparencës, Eijffinger dhe Geraats 
(2003) e konsiderojnë transparencën si “shtrirja e dhënies së 
informacionit nga banka qendrore, i cili ka të bëjë me procesin e 
hartimit dhe zbatimit të politikës monetare”. Autorët identifikojnë 
disa lloje të transparencës, ku secila i përket një hallke të caktuar 
të procesit të realizimit të politikës monetare. Si rrjedhojë, ata 
përcaktojnë më parë fazat e ndryshme të procesit të marrjes së 
vendimit në politikën monetare dhe më pas llojin e transparencës që 
i përket secilës prej tyre. Nga ky këndvështrim, autorët identifikojnë 
5 lloje të transparencës: transparencën politike (të objektivit), 
transparencën e të dhënave dhe modeleve, transparencën 
proceduriale (të marrjes së vendimeve), transparencën e veprimeve 
dhe transparencën operacionale. Një avantazh i rëndësishëm 
i indeksit mund të konsiderohet pikërisht dallimi mes llojeve 
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të ndryshme të transparencës që ai bën, duke bërë të munduar 
analiza të mëtejshme mbi rolin që luan ajo në procesin e marrjes 
së vendimeve të politikës monetare. 

1. Transparenca politike (e objektivit) ka të bëjë me qartësinë e 
objektivave të politikës monetare. Ajo përfshin përkufizimin e 
qartë të objektivit formal të politikës monetare, duke përfshirë 
dhënien e prioritetit në rast se ka disa objektiva që krijojnë 
konflikt me njëri-tjetrin, si dhe përcaktimin sasior të objektivit 
përfundimtar. Transparenca politike nxitet nga marrëveshjet 
institucionale, si pavarësia e bankës qendrore, marrëveshjet 
(kontratat) e bankës qendrore dhe mekanizmi i anashkalimit 
të veprimeve të bankës qendrore, sepse ato minimizojnë 
influencën apo presionet politike të tepruara në arritjen e 
objektivit/objektivave të politikës monetare.

2. Transparenca e të dhënave ekonomike dhe modeleve lidhet 
me dhënien e informacionit ekonomik që përdoret në hartimin 
dhe zbatimin e politikës monetare. Ajo përfshin transparencë 
në lidhje me të dhënat ekonomike që shfrytëzon banka 
qendrore, modelet që ajo përdor për të ndërtuar parashikimet 
ekonomike apo për të vlerësuar ndikimin e vendimeve të saj, 
dhe parashikimet e brendshme në të cilat ajo mbështetet. 
Këto të fundit janë veçanërisht të rëndësishme, duke qenë se 
veprimet e politikës monetare dihet se i japin efektet vetëm pas 
një periudhe jo të shkurtër kohe. Kështu, veprimet e bankës 
qendrore kanë të ngjarë të reflektojnë zhvillimet e pritura.

3. Transparenca proceduriale (e vendimmarrjes) ka të bëjë me 
mënyrën se si merren vendimet e politikës monetare. Kjo 
transparencë arrihet nëpërmjet publikimeve të strategjisë së 
politikës monetare1, të protokollit dhe të votave emërore të 
mbledhjeve të Këshillit Mbikëqyrës.

4. Transparenca e veprimeve nënkupton shpejtësinë e shpalljes 
së vendimeve të politikës monetare. Përveç kësaj, ajo përfshin 
edhe shpjegimin e vendimit dhe prirjen e politikës monetare 
apo veprimet e mundshme që mund të ndërmerren në të 
ardhmen. 
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5. Transparenca operacionale lidhet me implementimin e 
politikave të veprimeve të bankës qendrore. Ajo përfshin 
vlerësimin e arritjes së objektivave operacionalë të politikës 
monetare, dhënien e informacionit mbi çrregullimet 
makroekonomike (të papritura) që ndikojnë në mekanizmin 
e transmetimit të politikës monetare, si dhe vlerësimin 
e rezultateve të politikës monetare në këndvështrimin e 
objektivave të saj makroekonomikë.

Pesë llojet e mësipërme të transparencës mund të evidentohen 
edhe në skemën e paraqitur në figurën 1, në seksionin e dytë. Secilës 
shigjetë me vija të ndërprera që përfaqëson kalim informacioni nga 
banka qendrore te publiku, në çdo hallkë të procesit të politikës 
monetare, i është vendosur një numër që përkon me një nga llojet 
e transparencës, të përshkruara më lart.

4.2 LLOGARITJA E INDEKSIT TË TRANSPARENCËS PËR BANKËN E 
SHQIPËRISË

Indeksi i transparencës Eijffinger dhe Geraats llogaritet duke 
mbledhur pikët e vëna sipas përgjigjeve të disa pyetjeve që ngrihen 
mbi llojin, cilësinë dhe sasinë e informacionit që publikohet. Për 
secilin nga pesë aspektet e transparencës të shtjelluara më sipër, 
ngrihen nga tre pyetje. Në varësi të përgjigjeve, vendosen 0 ose 
1 pikë. Në disa raste ka edhe vlerësim të ndërmjetëm, prej 0.5 
pikësh. Për ndërtimin e indeksit në rastin e Bankës së Shqipërisë, 
u mor edhe mendimi i disa specialistëve të Bankës së Shqipërisë. 
Indeksi është llogaritur për vitin 2004 dhe për periudhën përpara 
vitit 1997. Më poshtë vijon vlerësimi i Bankës së Shqipërisë për 
vitin 2004 sipas kritereve të këtij indeksi, së bashku me shpjegimin 
përkatës. 

1.a A ka formulim formal  të objektivit (objektivave) të politikës 
monetare, me një përcaktim të qartë prioriteti në rast se ka 
shumë objektiva? – 1 pikë
Lidhur me këtë kriter Banka e Shqipërisë është vlerësuar 
me 1 pikë, pasi si objektivi formal, ashtu edhe prioriteti i 
objektivave janë të parashikuar qartë në ligjin nr. 8269, neni 
3, pika 1.2  
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1.b A shprehet objektivi kryesor nga ana sasiore? – 1 pikë
Banka e Shqipërisë që nga viti 1999 ka shprehur kufijtë 
sasiorë të objektivit final të politikës monetare dhe e ka 
publikuar atë, fillimisht në raportet vjetore. Kohët e fundit 
shprehja e objektivit të stabilitetit të çmimeve në terma 
sasiorë është promovuar gjthnjë e më shumë. Objektivi final 
është përcaktuar nga ana sasiore në “Planin e zhvillimit 
afatmesëm të Bankës së Shqipërisë”, si dhe në dokumentin 
e politikës monetare që përpilohet në fillim të çdo viti dhe 
që jep kuadrin e përgjithshëm të politikës monetare për vitin 
në vazhdim. Duke menduar se efekti i publikimit të objektivit 
final në terma sasiorë është i njëjtë, pavarësisht se nuk ka 
përgjegjësi ligjore për arritjen sasiore të tij, mendojmë që për 
këtë kriter të jepet vlerësimi 1 pikë.

1.c A ka marrëveshje institucionale të qarta ose kontrata mes 
autoritetit monetar dhe qeverisë lidhur me pavarësinë e 
bankës qendrore? – 1 pikë
Banka e Shqipërisë gëzon pavarësi ligjore të lartë (Cani, 
Baleta, 2002). Gjithashtu, megjithëse mendohet që pavarësia 
reale është më e ulët se ajo ligjore, nuk ka patur raste të 
kompromentimit të saj nga politika fiskale. Si rrjedhojë, 
mendohet që vlerësimi i Bankës së Shqipërisë në lidhje me 
këtë kriter të jetë i plotë, pra 1 pikë.3

2.a A publikohen të dhënat ekonomike të rëndësishme për 
politikën monetare? Merren në konsideratë 5 variabla: 
oferta monetare, inflacioni, PBB, norma e papunësisë dhe 
përdorimi i kapaciteteve, për të cilat seria kohore duhet të 
jetë me një frekuencë jo më të madhe se 3 muaj. – 0.5 pikë
Përsa i përket këtij kriteri, Banka e Shqipërisë mund të 
vlerësohet me vetëm 0.5 pikë. Kjo pasi vetëm për tre nga 
pesë treguesit e mësipërm mund të gjenden të dhëna me 
frekuencë të paktën tre mujore. Kështu, për ofertën monetare 
dhe inflacionin jepen të dhëna mujore, publikuara në faqen 
e internetit të Bankës së Shqipërisë (inflacioni publikohet 
edhe në faqen e internetit të INSTAT). Gjithashtu, të dhënat 
për papunësinë janë tremujore dhe gjenden të publikuara 
si në faqen e internetit të Bankës së Shqipërisë ashtu edhe 
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në atë të INSTAT. Duhet theksuar gjithashtu, se arsyeja e 
mospublikimit të të dhënave të tjera ka të bëjë me faktin që 
këto të dhëna nuk disponohen.

2.b  A e raporton Banka e Shqipërisë modelin (modelet) formal 
makroekonomik që përdor në analizat për politikën e saj? 
– 0 pikë
Banka e Shqipërisë vlerësohet me 0 pikë për këtë kriter, pasi 
nuk publikohet  asnjë model makroekonomik.

2.c A e publikon rregullisht parashikimin e saj? – 0 pikë 
Parashikimi i inflacionit konsiderohet  informacion konfidencal 
dhe si të tillë, Banka e Shqipërisë nuk e publikon. Si rrjedhojë, 
vlerësimi lidhur me këtë kriter është 0 pikë. 

3.a A publikon Banka e Shqipërisë një rregull të qartë apo 
një strategji që përshkruan strukturën (kuadrin) e politikës 
monetare? – 1 pikë 
Vlerësimi i Bankës së Shqipërisë lidhur me këtë kriter është i 
plotë, pasi strategjia e politikës monetare bëhet publike, duke 
filluar nga objektivat finalë, të ndërmjetëm dhe operacionalë 
dhe si mund të arrihen ata, e deri tek instrumentet e politikës 
monetare.

3.b  A publikon Banka e Shqipërisë një raport të hollësishën të 
diskutimeve të organit vendimmarrës (apo të shpjegimeve, në 
rast të vendimmarrjes nga një person), brenda një periudhe 
kohe të arsyeshme? – 0 pikë
Lidhur me këtë kriter Banka e Shqipërisë vlerësohet me 0 pikë, 
pasi  protokolli i diskutimeve  lidhur me marrjen e vendimeve 
të politikës monetare aktualisht nuk publikohet. 
Por, sipas rregullores “Për transparencën dhe konfidencialitetin 
në Bankën e Shqipërisë”, deri në fund të vitit 2004 është 
parashikuar edhe  publikimi i argumenteve kryesore të 
diskutimeve të Këshillit Mbikëqyrës. 

3.c A publikon Banka e Shqipërisë  se si është arritur çdo vendim i 
organit vendimmarrës mbi nivelin e instrumentit apo objektivit 
kryesor operacional? (pyetja lidhet me publikimin ose jo të 
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votave, dhe nëse po, a janë ato emërore ) – 0 pikë
Edhe për këtë kriter, vlerësimi i Bankës së Shqipërisë është 
0 pikë, pasi votat në procesin e marrjes së një vendimi mbi 
nivelin e instrumentit apo objektivit kryesor operacional nuk 
publikohen.
Edhe në këtë rast, po sipas rregullores “Për transparencën 
dhe konfidencialitetin në Bankën e Shqipërisë”, deri në fund 
të vitit 2004 është parashikuar edhe  publikimi i votave 
emërore në marrjen e vendimeve të Këshillit Mbikëqyrës. 

4.a A publikohen menjëherë vendimet mbi rregullimet në 
instrumentet apo objektivat kryesorë operacionalë? – 1 pikë
Vlerësimi për këtë kriter është i plotë, pra 1 pikë, sepse 
vendimet mbi ndryshimet e instrumentit të politikës monetare 
publikohen ditën e marrjes së vendimit.

4.b A ofron Banka e Shqipërisë  shpjegim kur shpall vendimet e 
politikës monetare? – 0.5 pikë
Lidhur me këtë kriter është menduar që Banka e Shqipërisë 
të vlerësohet me 0.5 pikë. Shpallja e vendimeve të politikës 
monetare shoqërohet pothuajse gjithmonë me shpjegime 
apo vlerësime, por nuk mund të themi se shpjegimi është 
gjithmonë i plotë dhe i detajuar dhe nuk shoqërohet gjithmonë 
nga vlerësimi për të ardhmen.

4.c A publikon Banka e Shqipërisë një prirje/tendencë të qartë 
të politikës monetare pas çdo mbledhjeje apo një tendencë 
të qartë të mundshme të veprimeve të mëvonshme (të paktën 
çdo tre muaj)? – 0 pikë 
Përsa i përket këtij kriteri, Banka e Shqipërisë vlerësohet me 
0 pikë. Kjo pasi, pavarësisht përmirësimeve të dukshme në 
këtë drejtim, dhënia e tendencës së politikës monetare nuk 
është e detyrueshme të bëhet në mënyrë periodike. 

5.a A vlerëson Banka e Shipërisë rregullisht se deri në çfarë mase 
objektivat e saj operacionalë janë arritur? – 1pikë
Objektivat operacionalë të politikës monetare aktualisht 
janë mjetet e brendshme neto të Bankës së Shqipërisë dhe 
rezervat ndërkombëtare neto të Bankës së Shqipërisë. Për 
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këta objektiva vendosen kufij sasiorë dhe përmbushja e tyre 
vlerësohet në çdo dokument periodik të politikës monetare, 
duke filluar nga ai mujor, deklarata gjashtëmujore, e deri tek 
raporti vjetor. Si rrjedhojë, për këtë kriter Banka e Shqipërisë 
vlerësohet me 1 pikë.

 
5.b A jep Banka e Shqipërisë rregullisht informacion mbi 

çrregullimet (e papritura) makroekonomike që ndikojnë 
procesin e transmetimit të politikës monetare? – 0.5 pikë
Informacioni mbi çrregullimet makroekonomike, të 
paprituara apo jo, jepet të paktën një herë në tre muaj në 
raportet e politikës monetare.  Por, duke qenë se jo gjithmonë 
vlerësohet ndikimi i tyre në mekanizmin e transmetimit dhe 
mungojnë diskutimet mbi gabimet në parashikimin e këtyre 
çrregullimeve, Banka e Shqipërisë vlerësohet me 0.5 pikë 
për këtë kriter. 

5.c A jep rregullisht Banka e Shqipërisë vlerësim të rezultateve të 
politikës nga këndvështrimi i objektivave makroekonomikë? 
– 0.5 pikë
Vlerësimet e rezultateve të politikës monetare nga 
këndvështrimi i objektivave makroekonomikë të Bankës së 
Shqipërisë publikohen rregullisht, por nuk shpjegohet në 
mënyrë të matshme nga ana sasiore kontributi i politikës 
monetare në arritjen e tyre.

Në tabelën 1 paraqitet përmbledhja e vlerësimit të mësipërm, së 
bashku me indekset e transparencës për bankat të tjera qendrore 
të llogaritur nga Eijffinger dhe  Geraats.

Siç shihet edhe nga tabela, vlera e indeksit të transparencës së 
Bankës së Shqipërisë është e krahasueshme me indeksin e bankave 
të tjera qendrore. Nëse e analizojmë transparencën sipas nëndarjeve 
të bëra  nga vetë autorët e indeksit, vëmë re se Banka e Shqipërisë 
vlerësohet mirë përsa i përket nivelit të informacionit të dhënë mbi 
objektivat e politikës monetare (transparenca politike), vendimet e 
marra dhe veprimet e mundshme në të ardhmen (transparenca e 
veprimeve); dhe vlerësimin e objektivave finalë dhe operacionalë 
(transparenca operacionale). Ndërkohë sasia e informacionit 



-19-

lidhur me të dhënat, modelet dhe parashikimet (transparenca e 
të dhënave) dhe me mënyrën e marrjes së vendimeve të politikës 
monetare (transparenca e vendimmarrjes) është në nivele më të 
ulëta krahasuar me banka të tjera qendrore.

Përcaktimi nga ana sasiore i transparencës mundëson 
krahasimin mes bankave të ndryshme qendrore. Do të ishte me 
interes të krahasohej transparenca e Bankës së Shqipërisë me 
banka qendrore të vendeve që janë më afër stadit të zhvillimit 
ekonomik të Shqipërisë, por aktualisht nuk disponohen indekse të 
transparencës së këtyre bankave. Megjithatë, duke patur parasysh 
synimin e Bankës së Shqipërisë për t’iu përafruar modelit të bankave 
qendrore të vendeve të zhvilluara, sidomos Bankës Qendrore 
Evropiane, krahasimi në vazhdimësi i transparencës me këto banka 
është më i rëndësishëm.
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4.3 PROBLEMET E INDEKSIT (KUFIZIMET NË METODOLOGJI)

Gjatë llogaritjes së indeksit të transparencës për Bankën e 
Shqipërisë dalin në pah jo vetëm kufizime metodologjike të 
përgjithshme (që vlejnë për të gjitha bankat qendrore), por edhe 
probleme specifike për rastin e Shqipërisë. Kështu, indeksi i Eijffinger 
dhe Geraats, ashtu si edhe indekse të tjera të ngjashme, vlerëson 
transparencën vetëm në drejtim të sasisë së informacionit të dhënë 
dhe shumë pak në drejtim të cilësisë/qartësisë së tij. Ai nuk merr 
parasysh të kuptuarit e këtij informacioni nga publiku apo agjentët, 
që është një aspekt i rëndësishëm i transparencës (Winkler, 2000). 
Kështu, një vlerë e lartë e këtij indeksi nënkupton një dhënie të 
madhe informacioni, por kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht 
se transparenca ka ndihmuar maksimalisht në rritjen e efektivitetit 
të politikës monetare apo në rritjen e përgjegjshmërisë së bankës 
qendrore. 

Një mangësi tjetër e këtij indeksi është edhe përfshirja e  aspekteve 
të transparencës që aktualisht janë të debatueshme në rrethin e 
ekonomistëve dhe të bankierëve qendrorë, dhe që kanë të bëjnë 
me publikimin e votave emërore apo të protokollit të mbledhjeve 
të njësisë që merr vendimet e politikës monetare. Kjo mund të 
pengojë anëtarët e organit vendimmarrës të kenë këndvështrime të 
ndryshme nga njëri-tjetri apo të ndryshojnë pozicionin e tyre lidhur 
me vendime të rëndësishme të politikës. Nga ana tjetër, publikimi i 
diskutimeve dhe votave emërore çon në rritjen e përgjegjshmërisë 
së vendimmarrësve. 5

Në vlerësimin e transparencës së Bankës së Shqipërisë, një nga 
arsyet e vlerës së ulët të indeksit në krahasim me disa banka të tjera 
qendrore është edhe mungesa e informacionit, që sipas kritereve të 
indeksit duhet të publikohet. Këtu mund të sjellim si shembull disa 
seri kohore të cilat nuk publikohen sepse nuk ekzistojnë. Gjithashtu, 
që banka qendrore të publikojë një informacion të caktuar, ajo 
duhet të ketë një nivel të konsiderueshëm konfidence në vërtetësinë 
apo saktësinë e tij. Kështu për shembull, banka qendrore duhet të 
arrijë një saktësi të mirë të parashikimeve të saj përpara se të fillojë 
publikimin e tyre, në të kundërt mund të rrezikohej kredibiliteti i 
saj. 
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Një problem tjetër në matjen e transparencës me anë të këtij 
indeksi lind pasi ai merr parasysh edhe publikimin e informacioneve 
që aktualisht mund të mos jenë të nevojshme për publikun shqiptar. 
Jo të gjitha informacionet që mund të japë një bankë qendrore 
kanë po të njëjtën rëndësi për publikun shqiptar si për publikun në 
vendet e tjera, kjo për vetë nivelin e zhvillimit të sistemit financiar në 
Shqipëri dhe përfshirjes së publikut në të. Vlerësimi i transparencës, 
bazuar vetëm në sasisë së informacionit të dhënë nga Banka 
Qendrore do të ishte i paplotë. Për rrjedhojë, lind e nevojshme 
që ky vlerësim të plotësohet edhe me vlerësimin mbi të kuptuarit e 
publikut.

5. TË KUPTUARIT E PUBLIKUT DHE 
ROLI I NDËRMJETËSVE NË DHËNIEN E 
INFORMACIONIT 

Shkalla e të kuptuarit të publikut lidhur me politikën monetare 
dhe rolin e bankës qendrore në ekonominë e vendit është një 
çështje së cilës i është kushtuar vëmendje, për vetë rëndësinë që 
paraqet për politikën monetare në arritjen e objektivit kryesor, atë 
të stabilitetit të çmimeve. Niveli i të kuptuarit varet jo vetëm nga 
informacioni që i ofrohet publikut, por edhe nga nxitja që ai ka 
për t’i kushtuar vëmendje dhe për ta kuptuar këtë informacion. 
Për të analizuar shkallën e të kutpuarit të publikut, ai mund 
të grupohet në dy kategori bazë: bizneset dhe konsumatorët. 
Është e kuptueshme që këto dy grupe kanë nivele të ndryshme 
interesi mbi atë se çka ndodh me inflacionin, kursin e këmbimit 
dhe normat e interesit. Bizneset, si prodhues/tregtues, importues, 
si huamarrës dhe investues janë të interesuar për të tre treguesit, 
duke përbërë  kështu grupin më të interesuar mbi ekonominë e 
vendit në përgjithësi dhe në veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë në 
veçanti. Nga ana tjetër, konsumatorët mund të jenë të interesuar 
kryesisht për inflacionin, i cili mat fuqinë e tyre blerëse. Çeliku 
dhe Nasto (2004) duke analizuar një anketim të ndërtuar për këtë 
qëllim, arrijnë në konkluzionin se është rritur njohja e publikut me 
treguesin e inflacionit, i cili renditet informacioni më me interes 
për konsumatorët shqiptarë. Megjithatë, nuk mund të themi se 
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publiku shqiptar është i mirëinformuar mbi Bankën e Shqipërisë 
dhe punën e saj. Këtë e tregojnë edhe rezultatet e një vrojtimi të 
bërë në tetor 2003. Vetëm 52.5 për qind e të anketuarve e dinin 
saktë se çfarë është inflacioni, ndërkohë që përqindja e atyre që 
mendonin se inflacionin e mat dhe e publikon Banka e Shqipërisë 
(38.5 për qind) ishte pothuajse e njëjtë me përqindjen e atyre që 
mendonin se inflacionin e mat dhe e publikon INSTAT (41 për 
qind). Përqindja e të anketuarve që mendonin se inflacionin e 
kontrollon Banka e Shqipërisë ishte rreth 56 për qind, ndërkohë që 
34 për qind mendonin se atë e kontrollon Ministria e Financave. 
Këto rezultate nuk vijnë si rrjedhojë e mungesës së informacionit 
por, e mungesës së interesit nga ana e publikut për të thithur këtë 
informacion. Mungesa e interesit të publikut vjen si rrjedhojë e 
mospërfshirjes në çështje që kanë të bëjnë me kursin e këmbimit, 
interesit. Konsumatori shqiptar nuk është shumë i lidhur me sistemin 
bankar. Depozitat në bankat e nivelit të dytë janë më shumë një 
mënyrë kursimi se sa fitimi, kështu që norma e interesit nuk është 
faktori kryesor. Kreditë konsumatore janë akoma në fillimet e 
tyre, ndërkohë që kreditë hipotekare, megjithëse në rritje, mbeten 
akoma zgjedhje e një pjese të vogël të popullsisë si rrjedhojë e të 
ardhurave të pamjaftueshme. Nga ana tjetër, efekti i të kuptuarit 
nga ana e publikut në politikën monetare transmetohet nëpërmjet 
pritjeve, të cilat aktualisht nuk mund të thuhet se reflektohen sa 
duhet. Ndoshta për momentin ato nuk janë aq të rëndësishme për 
mekanizmin e transmetimit më shumë se sa për rritjen e kredibilitetit 
të Bankës së Shqipërisë.

Banka e Shqipërisë ka organizuar leksione dhe fushata 
sensibilizuese me qëllim rritjen e njohurive të publikut mbi të, 
detyrat e rolin e saj në ekonomi. Kjo është një gjë e mirë për 
sa kohë që nuk kthehet qëllim në vetvete. Përveç kësaj, këto 
nisma janë produktive nëse zgjidhet një grup i publikut të cilit ky 
informacion mund t’i vlejë në një të ardhme të afërt, përndryshe 
efekti i informacionit humbet. Nga ana tjetër, ajo pjesë e publikut, 
nëse e ka të nevojshme, interesohet vetë për të kuptuar bankën 
qendrore dhe veprimet e saj.

Një faktor tjetër i rëndësishëm që ndikon në të kuptuarit e 
publikut është edhe mënyra e tejçimit të informacionit të dhënë 
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nga banka qendrore. Edhe nëse banka qendrore jep informacion 
të vërtetë dhe të shprehur qartë, ky informacion tek publiku mund 
të mos transmentohet saktë. Kjo ndodh për faktin se jo gjithmonë 
komunikimi i bankës qendrore me publikun është i drejtpërdrejtë. 
Madje, në më të shumtën e rasteve, informacioni i dhënë nga 
banka qendrore shkon tek publiku nëpërmjet ndërmjetësve. Kjo 
shton rreziqet e shtrembërimit të informacionit, duke dobësuar 
kështu efektet pozitive të transparencës. Nga ana tjetër, media 
luan jo vetëm rolin e ndërmjetësit të informacionit, por edhe atë të 
edukuesit dhe udhëheqësit të opinionit për publikun. Si rrjedhojë 
është e rëndësishme të vlerësohet se si ndërmjetësit raportojnë për 
vendimet e bankës qendrore, sepse ata mund të mos reflektojnë 
saktë vendimet e marra nga banka qendrore dhe arsyetimin që 
qëndron pas tyre. Ndërmjetësi që luan rolin kryesor në procesin e 
tejçimit të informacionit tek publiku është pa dyshim media.

Në shumicën e rasteve, reagimi i medias lidhur me Bankën e 
Shqipërisë është nxitur nga kjo e fundit. Artikujt ekonomikë lidhur 
me bankën qendrore vërehen kryesisht kur nga Banka e Shqipërisë 
jepen deklarata ose konferenca për shtyp. Në të tilla raste, gazetat 
publikojnë  informacionin e dhënë nga banka duke iu përmbajtur 
me besnikëri materialit të shpërndarë nga zëdhënësi apo fjalimit të 
përfaqësuesit të bankës. Gjithashtu, në këta artikuj nuk mungojnë 
gabimet logjike në shpjegimin e vendimeve të Këshillit Mbikëqyrës, 
madje mund të hasen edhe gabime të rëndomta shtypi, por që 
sjellin keqinformim të publikut.

Gabimet e mësipërme rrjedhin nga mungesa e formimit të duhur 
profesional në çështjet e bankingut qendror. Kjo është dhe një 
nga arsyet që Banka e Shqipërisë është angazhuar në organizimin 
e trajnimeve për gazetarët ekonomikë. Por, ajo që më shumë i 
mungon shtypit ekonomik janë analizat dhe komentet profesionale, 
të cilat megjithëse janë shtuar kohët e fundit, mbeten të rralla. 
Një problem tjetër lidhur me këto shkrime, megjithëse jo shumë 
i shpeshtë, është edhe mungesa e paanshmërisë në trajtimin e 
çështjeve që lidhen me Bankën e Shqipërisë.

Ndoshta për nivelin aktual të interesit të publikut cilësia e 
ndërmjetësimit nga media në komunikimin e bankës qendrore 
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me publikun mund të mos jetë problem shumë i madh. Por, me 
rritjen e nxitjes së publikut për të kuptuar rolin dhe punën e Bankës 
së Shqipërisë, si dhe me zhvillimin e tregut financiar dhe rritjes 
së rëndësisë së pritjeve të publikut në mekanizmin e transmetimit 
të politikës monetare, roli i medias kthehet në një çështje shumë 
delikate.

6. KONKLUZIONE

 Transparenca e bankës qendrore është një temë shumë 
e trajtuar dekadat e fundit. E konsideruar si element që ndikon 
veçanërisht në rritjen e përgjegjshmërisë dhe rritjen e efektivitetit 
të politikës monetare, transparencës i kushtohet shumë rëndësi, 
sidomos në kuadër të regjimit të shënjestrimit të inflacionit. Në 
këtë material u bë një përpjekje për të vlerësuar transparencën e 
Bankës së Shqipërisë, duke përfshirë në konceptin e saj jo thjesht 
dhënien e informacionit por edhe të kuptuarit nga publiku të këtij 
informacioni. 

Aspekti i parë i transparencës, sasia e informacionit të dhënë 
nga Banka e Shqipërisë, u mat me anë të indeksit të transparencës 
Eijffinger dhe Geraats (2003). Vlerat e indeksit për Bankën e 
Shqipërisë të llogaritura për dy periudha të ndryshme, para vitit 
1997, rreth 2 pikë, dhe aktualisht, 8 pikë, tregojnë dukshëm rritjen 
e nivelit të saj vitet e fundit. Indeksi i transparencës prej 8 pikësh nga 
15, nuk është shumë i ulët në krahasim me banka të tjera qendrore 
duke qenë se vlera mesatare e indeksit për bankat e tjera është 
10.7 pikë. Ky indeks mund të ishte edhe më i lartë nëse një pjesë e 
informacionit që sipas kritereve të indeksit duhej të publikohej nuk 
do të mungonte ose nuk do të cilësohej si konfidencial për Bankën 
e Shqipërisë. Për të patur një nivel indeksi më të lartë, përveç të 
tjerash, duhet një punë më e madhe në drejtim të sigurimit të një 
informacioni më të saktë, publikimi i të cilit do të kishte vërtet efekte 
pozitive. 

Të kuptuarit e publikut është një vlerësim, jo i lehtë, cilësor i 
transparencës. Pavarësisht nivelit aktual të të kuptuarit të publikut 
shqiptar, ai mbetet i ulët, për vetë shkallën e zhvillimit të vendit 
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tonë, sidomos të sistemit financiar. Interesimi i publikut në bankën 
qendrore dhe rolin e saj ka ardhur në rritje, kryesisht nga përfshirja 
e tij në këtë sistem. Nga ana tjetër, ajo për të cilën të kuptuarit e 
publikut ka rëndësi janë pritjet, të cilat pa patur se ku të reflektohen 
nuk e japin ende efektin e tyre në politikën monetare.
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ANEKS A: LLOGARITJA E INDEKSIT TË 
TRANSPARENCËS PËR BANKËN E SHQIPËRISË 
PËR PERIUDHËN PËRPARA VITIT 1997.

1.a A ka formulim formal  të objektivit (objektivave) të politikës 
monetare, me një përcaktim të qartë prioriteti në rast se ka 
shumë objektiva? – 0.5 pikë
Lidhur me këtë kriter Banka e Shqipërisë është vlerësuar me 
0.5 pikë, pasi në atë periudhë, megjithëse kishte përcaktim 
formal të objektivave të politikës monetare, nuk përcaktohej 
qartë prioriteti i tyre. 

1.b   A shprehet objektivi kryesor nga ana sasiore? – 0 pikë
Për këtë kriter vlerësimi është 0 pikë, pasi përpara vitit 1997 
objektivi kryesor nuk publikohej i shprehur nga ana sasiore.  

1.c  A ka marrëveshje institucionale të qarta ose kontrata mes 
autoritetit monetar dhe qeverisë lidhur me pavarësinë e 
bankës qendrore? – 0.5 pikë
Në periudhën përpara vitit 1997, ligji për Bankën e Shqipërisë 
nuk i atribuonte asaj nivel të lartë pavarësie. Si rrjedhojë, për 
këtë kriter është menduar të vendosen 0.5 pikë. 

2.a A publikohen të dhënat ekonomike të rëndësishme për 
politikën monetare? Merren në konsideratë 5 variabla: 
oferta monetare, inflacioni, PBB, norma e papunësisë dhe 
përdorimi i kapaciteteve, për të cilat seria kohore duhet të 
jetë me një frekuencë jo më të madhe se 3 muaj. – 0 pikë
Përsa i përket këtij kriteri, Banka e Shqipërisë vlerësohet 
me 0 pikë, pasi vetëm dy prej pesë variablave të mësipërm 
publikoheshin me frekuencë jo më të madhe se 3 muaj. 

2.b  A e raporton Banka e Shqipërisë modelin (modelet) formal 
makroekonomik që përdor në analizat për politikën e saj? 
– 0 pikë
Banka e Shqipërisë vlerësohet me 0 pikë për këtë kriter, pasi  
në atë periudhë nuk publikohej  asnjë model makroekonomik, 
madje një model i tillë mund edhe të mos ekzistonte.

2.c A e publikon rregullisht parashikimin e saj? – 0 pikë 
Parashikimi i inflacionit nuk publikohej përpara vitit 1997, 
madje edhe sot konsiderohet si informacion konfidencal. Si 
rrjedhojë, vlerësimi lidhur me këtë kriter është 0 pikë. 
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3.a A publikon Banka e Shqipërisë një rregull të qartë apo 
një strategji që përshkruan strukturën (kuadrin) e politikës 
monetare? – 0 pikë 
Përpara vitit 1997 nuk publikohej strategjia e qartë e politikës 
monetare. Si rrjedhojë, vlerësimi për atë periudhë është 0 
pikë.

3.b  A publikon Banka e Shqipërisë një raport të hollësishën të 
diskutimeve të organit vendimmarrës (apo të shpjegimeve, në 
rast të vendimmarrjes nga një person), brenda një periudhe 
kohe të arsyeshme? – 0 pikë
Lidhur me këtë kriter Banka e Shqipërisë vlerësohet me 0 
pikë, pasi  protokolli i diskutimeve  lidhur me marrjen e 
vendimeve të politikës monetare nuk publikohej. 

3.c A publikon Banka e Shqipëerisë se si është arritur çdo 
vendim i organit vendimmarrës mbi nivelin e instrumentit apo 
objektivit kryesor operacional? (pyetja lidhet me publikimin 
ose jo të votave dhe nëse po, a janë ato emërore) – 0 pikë
Edhe për këtë kriter vlerësimi i Bankës së Shqipërisë është 
0 pikë, pasi votat në procesin e marrjes së një vendimi mbi 
nivelin e instrumentit apo objektivit kryesor operacional nuk 
publikoheshin në periudhën përpara vitit 1997.

4.a A publikohen menjëherë vendimet mbi rregullimet në 
instrumentet apo objektivat kryesorë operacionalë? – 0 pikë
Ndryshe nga sot, vendimet mbi ndryshimet e instrumentit 
të politikës monetare nuk publikoheshin ditën e marrjes së 
vendimit. Si rrjedhojë, vlerësimi për këtë kriter për periudhën 
përpara vitit 1997 është  1 pikë.

4.b A ofron Banka e Shqipërisë shpjegim kur shpall vendimet e 
politikës monetare? – 0 pikë
Banka e Shqipërisë nuk e shoqëronte marrjen e vendimit (në 
rast se e shpallte atë në publik) me shpjegime të arsyeve që 
çonin në marrjen e vendimit. Për këtë arsye vlerësimi për këtë 
kriter për periudhën përpara vitit 1997 është 0 pikë.

4.c A publikon Banka e Shqipërisë një prirje/tendencë të qartë 
të politikës monetare pas çdo mbledhjeje apo një tendencë 
të qartë të mundshme të veprimeve të mëvonshme (të paktën 
çdo tre muaj)? – 0 pikë 
Vlerësimi për këtë kriter për periudhën përpara vitit 1977 
është 0 pikë, pasi nuk bëhej publike asnjë tendencë apo 
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prirje e qartë e politikës monetare. 
5.a A vlerëson Banka e Shqipërisë rregullisht se deri në çfarë 

mase objektivat e saj operacionalë janë arritur?– 0.5 pikë
Edhe pse mund të jepeshin shifra lidhur me arritjen e 
objektivave operacionalë të politikës monetare, mungonte 
shpjegimi i detajuar lidhur me  çështjen.  Si rrjedhojë, për 
këtë kriter Banka e Shqipërisë për periudhën përpara vitit 
1997 vlerësohet me 0.5 pikë. 

5.b A jep Banka e Shqipërisë rregullisht informacion mbi 
çrregullimet (e papritura) makroekonomike që ndikojnë 
procesin e transmetimit të politikës monetare? – 0 pikë
Informacioni mbi çrregullimet makroekonomike, të papritura 
apo jo, aktualisht jepet të paktën një herë në tre muaj 
në raportet e politikës monetare.  Përpara vitit 1997, ky 
informacion ose ka munguar ose nuk ka qenë i shpeshtë. 
Për këtë arsye, vlerësimi për këtë kriter është  0 pikë. 

5.c A jep rregullisht Banka e Shqipërisë vlerësim të rezultateve të 
politikës nga këndvështrimi i objektivave makroekonomikë? 
– 0.5 pikë
Lidhur me këtë kriter, Banka e Shqipërisë mund të vlerësohet 
me 0.5 pikë, pasi  shpjegimet nuk kanë qenë të qarta sa 
duhet, dhe përveç kësaj, mungonte edhe vlerësimi sasior 
i kontributit të politikës moentare në arritjen e objektivave 
makroekonomikë.
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ANEKS B: PYETËSORI I PLOTË I INDEKSIT

1. TRANSPARENCA POLITIKE 

a) A ka formulim formal  të objektivit (objektivave) të politikës 
monetare, me një përcaktim të qartë prioriteti në rast se ka shumë 
objektiva?
Asnjë përcaktim formal    0 pikë   
Disa objektiva pa prioritarizim   0.5 pikë
Një objektiv ose disa objektiva me prioritarizim të qartë   1 pikë

b) A shprehet objektivi kryesor në sasi?
Jo 0 pikë
Po 1 pikë

c) A ka marrëveshje institucionale të qarta ose kontrata mes 
autoritetit monetar dhe qeverisë?
Nuk ka bankë qendrore, kontrata apo marrëveshje të tjera 
institucionale   0 pikë
Bankë qendrore pa pavarësi të përcaktuar në mënyrë eksplicite 0.5 
pikë
Bankë qendrore me pavarësi të qartë të instrumenteve ose 
marrëveshje për bankën qendrore   1 pikë

2. TRANSPARENCA E TË DHËNAVE

a) A publikohen të dhënat ekonomike të rëndësishme për politikën 
monetare?

Merren në konsideratë 5 variabla: oferta monetare, inflacioni, 
PBB, norma e papunësisë dhe përdorimi i kapaciteteve.
Seri tremujore për maksimumi 2 nga 5 variablat   0 pikë
Seri tremujore për tre apo katër nga 5 variablat   0.5 pikë
Seri tremujore për të 5-të variablat   1 pikë

b) A e raporton banka qendrore modelin (modelet) formal 
makroekonomik që përdor për analizat për politikën e saj?

Jo 0 pikë
Po 1 pikë 
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c) A e publikon rregullisht parashikimin e saj?
Asnjë parashikim numerik për inflacionin apo prodhimin  0 pikë
Parashikim numerik i vetë Bankës së Shqipërisë për inflacionin dhe/

ose prodhimin, publikuar më rrallë se 1 herë në 3 muaj  0.5 pikë
Parashikim afatmesëm (për një apo dy vite në vazhdim), i BQ për 

inflacionin dhe prodhimin, duke specifikuar edhe supozimet për 
instrumentet e politikës monetare   1 pikë

3. TRANSPARENCA PROCEDURIALE (E VENDIMMARRJES)

a) A ofron banka qendrore një rregull eksplicit të politikës apo një 
strategji që përshkruan strukturën (kouadrin)  e politikës monetare?

Jo 0 pikë
Po   1 pikë

b) A publikon Banka e Shqipërisë një raport të hollësishën të 
diskutimeve të organit vendimmarrës (apo të shpjegimeve, në rast 
të vendimmarrjes nga një person), brenda një periudhe kohe të 
arsyeshme?

Jo ose pas një periudhe të gjatë kohe (më shume se 8 javë)  0 pikë
Po, protokoll të hollësishëm (megjithëse jo fjalë për fjalë apo 

emëror) ose shpjegime (në rastin e një bankieri të vetëm), duke 
përfshirë edhe  diskutimin e argumenteve   1 pikë

c) A publikon Banka e Shqipërisë se si është arritur çdo vendim 
i organit vendimmarrës mbi nivelin e instrumentit apo objektivit 
kryesor operacional? (Pyetja lidhet me publikimin ose jo të votave 
dhe nëse po, a janë ato emërore!)

Asnjë raport (e dhënë) ose vetëm pas një periudhe të gjatë kohe 
(më shumë se 8 jave) 0 pikë

Të dhëna joemërore mbi votat  0.5 pikë
Rekorde votash individuale ose vendim i marrë vetëm nga një 

person 1 pikë

4. TRANSPARENCA E VEPRIMEVE 

a) A publikohen menjëherë vendimet mbi rregullimet në 
instrumentet apo objektivat kryesorë operacionalë?

Jo ose pas një periudhe domethënëse kohe   0 pikë
Po, maksimumi ditën e implementimit    1 pikë 



-34-

b) Ofron Banka e Shqipërisë shpjegim kur shpall vendimet e 
politikës monetare?

Jo  0 pikë
Po, kur vendimet ndryshojnë    0.5 pikë
Po, gjithmonë, duke përfshirë edhe vlerësime për të ardhmen   1 pikë

c) Publikon Banka e Shqipërisë një prirje/tendencë të qartë të 
politikës monetare pas çdo mbledhjeje apo një tendencë të qartë të 
mundshme të veprimeve të mëvonshme (të paktën çdo tre muaj)?

Jo 0 pikë 
Po 1 pikë

5. TRANSPARENCA OPERACIONALE

a) A vlerëson Banka e Shqipërisë rregullisht se deri në çfarë mase 
objektivat e saj operacionalë janë arritur?

Jo ose jo shumë shpesh (më rrallë se një vit)   0 pikë
Po, por pa dhënë shpjegim për devijime të rëndësishme  0.5 pikë
Po, duke shpjeguar devijime domethënëse nga objektivi (nëse 

ka); ose, kontroll (pothuajse) perfekt mbi instrumentin/qëllimin 
operacional kryesor   1 pikë

b) A jep Banka e Shqipërisë rregullisht informacion mbi çrregullimet 
(e papritura) makroekonomike që ndikojnë proçesin e transmetimit 
të politikës monetare?

Jo ose jo shumë shpesh   0 pikë
Po, por vetëm nëpërmjet analizave të zhvillimeve aktuale 

makroekonomike (të paktën 1 herë në 3 muaj)   0.5 pikë
Po, duke përfshirë edhe një diskutim mbi gabimet e parashikimit 

të kaluar   1 pikë
 
c) Jep rregullisht Banka e Shqipërisë vlerësim të rezultateve të 

politikës nga këndvështrimi i objektivave makroekonomikë?
Jo ose jo shumë shpesh (në më pak se një vit)   0 pikë
Po, por jo në mënyrë sasiore   0.5 pikë
Po, me një shpjegim të qartë, të matshëm nga ana sasiore, të 

kontributit të politikës monetare në arritjen e objektivave   1 pikë
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SHËNIME

* Sofika Note, Departamenti i Kërkimeve.
Falenderoj z. E. Luçi, z. G. Kolasi, z. E. Themeli, zj. E. Çeliku 

dhe z. Ylli Memisha për kontributin e vlefshëm në hartimin e këtij 
materiali.

1 Me strategji të politikës monetare do të kuptohet kuadri i 
përgjithshëm i zhvillimit të: objektivave finalë, të ndërmjetëm dhe 
operacionalë të politikës monetare dhe mënyrave të arritjes së tyre, 
si dhe instrumentet e politikës monetare. 

2 Sipas ligjit nr. 8269, neni 3, pika 1,  objektivi i Bankës së 
Shqipërisë është arritja dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve. 
Objektivat e tjerë të saj kushtëzohen nga objektivi kryesor.

3 Ligji për Bankën e Shqipërisë, neni, 1 pika 3
4 Për bankat e tjera qendrore përveç Bankës së Shqipërisë, 

indeksi është llogaritur nga Eijffinger dhe Geraats në vitin 2002.
5 Blinder, etj! (2001) paraqet një diskutim më të hollësishëm 

lidhur me këtë çështje. 
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Këtë publikim mund ta gjeni edhe në formë elektronike në adresën:
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