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Prej disa muajsh vendi eshte perfshire ne nje krize te sterzgjatur politike si pasoje e konflikteve 
brenda mazhorances qeverisese apo edhe si pasoje e nje procesi te sterzgjatur zgjedhor ne 
kryeqytet qe vazhdoi deri me date 28 dhjetor. I gjithe ky proces krize politike, a ka efekte te 
drejteperdrejta ne ekonomi?  
 
Eshtë e vërtetë se viti 2003 është shoqëruar me zhvillime intensive në skenën politike por për 
mendimin tim kjo tashmë nuk përbën një suprizë. Zhvillime të forta politike ka patur edhe vitiet e 
kaluara dhe sigurisht që pasojat përgjithsisht bien mbi ekonominë. Sa më të shtrira në kohë të 
jenë krizat politike, aq më thellë do të "preken" treguesit ekonomikë dhe aq më i vështirë do të 
jetë procesi i reformës ekonomike drejt standarteve evropiane që synon Shqipëria. Mesazhi që 
unë do të desha t’u jap qytetarëve në lidhje me këtë problem është se faktori bazë për të cilin 
ata duhet të shqetësohen duhet të jetë ekonomia. Unë në gjykimin tim si ekonomist them se 
politika, diplomacia dhe fusha të tjera të jetës shqiptare mund të kenë luhatje, por këto mund të 
rregullohen shpejt. Ekonomia është si një makinë e madhe, e cila e ka shumë të vështirë për të 
marrë kthesën. Tani le ti kthehemi asaj për të cilën më pyesni. Është e vërtetë se ka disa muaj 
që politika shqiptare po zjen, ose ka konflikte të tejzgjatura. Megjithatë deri në momentin që po 
flasim ndikimet e saj në ekonomi kanë qenë të një intesiteti të ulët dhe jo gjurmëlënës për 
treguesit kryesorë të zhvillimit të një vendi si Shqipëria. Dy janë arësyet që nuk kanë influencuar 
shumë, ose që kanë dhënë efekte të zbutura:  
E para, është se shqiptarët janë të mësuar tashmë me këto luhatje të politikës, kanë fituar një 
farë "imuniteti" nga "gripi politik" i një tranzicioni që do ta konsideroja të zgjatur dhe nuk kanë 
shfaqur shenja besimi që ato do të shndërrohen në goditje të forta. Madje, ende nuk besoj që do 
të ketë dhe në këtë rast ndonje goditje shumë të fortë. E dyta, ka të bëjë me faktin se ekonomia 
shqiptare, biznesi, po shkëputet gjithnjë e më shumë nga politika. Po sheh punën e tij, po ecën 
pergjithësisht pa pyetur për politikën. Në terma konkretë, situata ekonomike në vend është në 
rrugë të mbarë dhe thuajse të gjithë treguesit ekonomikë do të realizohen sic kanë qënë dhe 
objektivat e paracaktuara ne fillim të vitit. Le të flasim më konkretisht. GDP-ja, ose Prodhimi i 
Brendshëm Bruto, ishte parashikuar për t’u rritur me 6 % dhe mendohet se do te jetë po ne 
kuotën 6 %.  
 
 
Por me gjithë optimizmin tuaj, nga ana tjetër Presidenti nuk ka dekretuar ende kabinetin e ri të 
kryesuar nga Kryeministri Nano dhe nga ana tjetër ende nuk ka garanci se qeveria do marrë 
mazhorancën e votave në Kuvend. A mendoni se nëse kriza nuk zgjidhet shpejt, efektet në 
ekonomi do të jenë të konsiderueshme dhe të ndjeshme? 
 
Duke përjashtuar komentet politike të cilat nuk më takon t'i vlerësoj nga këndvështrimi i 
Guvernatorit të Bankës Qëndrore, më lejoni të ritheksoj se në afat të shkurtër krizat politike nëse 
nuk kthehen në kriza "popullore" nuk kanë efekte të ndjeshme në zhvillimin ekonomik në tërësi. 
Por nëse konfliktet politike do të vazhdojnë të zgjaten pa "dritë në fund të tunelit" dhe nëse të 
supozojmë se faktori politik nuk do të gjejë zgjidhje edhe në javët dhe muajt në vazhdim, 
atëhere sigurisht që kriza politike do të shoqërohet me kostot e veta në zhvillimin ekonomik të 
vendit dhe ecurinë e reformave integruese. Kosto më të madhe një krize e tejzgjatur do ta jepte 
në ardhmërinë e zhvillimit ekonomik të vendit në periudha afatmesme dhe afatgjata. Ajo që 
mbetet si "produkt" i një krize politike të thellë e të zgjatur është reduktimi i investimeve dhe 
ngecja e reformës ekonomike. Efektet mund të të jenë edhe në fushën legjislative. Mungesa e 
miratimit të disa ligjeve do të krijojë deformim në përafrimin e legjislacionit shqiptar me atë 



evropian në fushat e përcaktuara dhe vakuum kur ligjet diskutohen për herë të parë. Pra, do të 
mbeten shumë ligje të parealizuara, të pamiratuara dhe doemos të pazbatuara. Një fat të madh 
për momentet që po kalon politika do ta konsideroja miratimin e buxhetit të shtetit për vitin 
2004, që në tërësi parashikon një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm dhe një sërë reformash të 
kuadrit fiskal. Kriza me sa duket nga të dhënat empirike të viteve të fundit, mund të japë efekte 
negative te strukturat fiskale, tatimore dhe doganore, të cilat janë më të ndjeshme ndaj goditjeve 
të tilla. Disa efekte janë shfaqur që tani, por ato janë shumë të lehta . Nëse kriza do të 
vazhdonte do të mblidheshin më pak të ardhura. Nëse këto të ardhura do të bien, atëhere do të 
goditen shpenzimet. Efekti tjetër do të shprehet në punën e administratës shtetërore. Mund të 
thuhet se administrata shtetërore përbëhet nga teknicienë, të cilët e dinë se politika do të ketë 
efekte në punën e tyre, çdo ndryshim i saj do shoqërohet me ndryshime. Kështu që veprimatria 
njerëzore duket sikur "paralizohet", duke u ngazhuar tej mase me ngjarjet e politikës. Por, 
pasiguria politike jep efektet e saj në reduktimin e besimit të publikut dhe të biznesit, të cilat 
maten me indekset përkatëse. Banka e Shqipërisë është në proces të përgatitjes së këtyre 
indekseve të cilat nënkuptojnë sinjale të rëndësishme për zhvillimin ekonomik të vendit. Krizat 
gjithmonë shoqërohen me rënie të konsumit pasi bie gadishmëria e konsumatorëve për të blerë, 
planifikuar investime apo shpenzime për shërbime. Nga ana tjetër, krizat e zgjatura frenojnë 
investitorët në sipërmarrjet e tyre pasi ato kanë parasysh se prodhojnë në një ambjent jo të 
stabilizuar, me kërkesë dhe konsum të "rrudhur".  
 
 
Ditët e fundit Guvernatori dhe Banka e Shqipërisë ka qenë nën shënjestrat e politikës për 
sistemin e pagave. A mendoni se politika po i rikthehet cënimit të pavarësisë së Bankës 
Qëndrore, pavarësi aq e lakuar vitet e fundit në Shqipëri dhe aq e shenjtë për vendet e 
zhvilluara? 
 
Përjashtuar deklaratat e fundit në Kuvend dhe media, të cilat gjithësesi nuk i kemi neglizhuar 
asnjehëre, dua të theksoj se gjatë vitit 2003 kemi qenë si më të qetë në sensin e ndërhyrjes së 
politikës në cënimin e pavarësisë së Bankës Qëndrore. Sa i përket pyetjes tuaj, më lejoni të 
sqaroj për të gjithë ata që e dinë osë se dinë, ose bëjnë sikur nuk e dinë, Guvernatori dhe 
nënpunësit e Bankës së Shqipërisë nuk paguhen nga buxheti i shtetit. Përkundrazi, Banka e 
Shqipërisë për vitin 2003 ka derdhur në buxhetin e shtetit mbi 8.3 miliardë lekë(për t'u 
konfirmuar) ose rreth 79 milionë dollarë në formën e fitimit të periudhës ushtrimore. Sigurisht që 
sistemi i pagave në Bankën e Shqipërisë vendoset mbi një bazë të argumentuar dhe vendimi i 
takon Këshillit të saj Mbikëqyrës, pasi në bazë të Kushtetuës(neni 161) dhe ligjit "Për Bankën e 
Shqipërisë" Banka e Shqipërisë është e pavarur nga çdo pushtet tjetër për realizimin e objektivit 
kryesor të veprimtarisë së saj. Çdo subjekt është i detyruar të respektojë pavarësinë e Bankës së 
Shqipërisë, të mos kërkojë të influencojë te ndonjë antar i Këshillit Mbikëqyrës dhe të mos 
ndërhyjë në veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë. Banka e Shqipërisë përgjigjet vetëm përpara 
Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, i cili ka zgjedhur Guvernatorin dhe Këshillin Mbikëqyrës.  
Nga ana tjetër, duke parë nivelin e pagave në bankat e nivelit të dytë, ku një drejtor ekzekutiv 
paguhet deri në 5 fishin e pagës së Guvernatorit, rekomandimet e institucioneve financiare 
ndërkombëtare dhe eksperiencat e vendeve të tjera sugjerojnë një tendencë në rritje të sistemit 
të pagave dhe jo presione për ulje apo shkurtime. Argumenti kryesor është tërheqja dhe çka 
është më e vështirë mbajtja e një stafi të kualifikuar në nivele relativisht të përshtatshme për një 
bankë qendrore.  
Gjithsesi, sa i përket çështjeve më të rëndësishme për një bakë qëndrore pasi kjo është një 
argument periferik për rëndësinë e zhvillimit ekonomik të një vendi, gjatë vitit 2003, Banka e 
Shqipërisë nuk ka konstatuar ndonjë formë presioni apo ndonjë formë të të ndikuarit të politikës 
mbi  vendimarrjen e tij.  
Nga ana tjetër, intesiteti i lartë i ngjarjeve politikë ka bërë që Banka e Shqipërisë të mbesë disi 
jashtë vëmendjes së politikës.  
 



 


