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Parathënia

Libri që po ju sjellim sot përmban një seri referatesh të një grupi ekspertësh të njohur, 
vendas dhe të huaj, të prezantuara në Konferencën Vii të Bankës së Shqipërisë të titulluar 
“Strategjitë e politikës monetare për ekonomitë e vogla”, e cila u zhvillua në tiranë, më 
6-7 dhjetor �007. 

Duke përfituar nga ky rast, dëshiroj të falenderoj të gjithë folësit në këtë aktivitet për 
pranimin e ftesës së Bankës së Shqipërisë për të kontribuar shkencërisht në finalizimin 
e projektit trevjeçar, për të analizuar të gjitha parakushtet që mundësojnë zbatimin e 
suksesshëm të regjimit të inflacionit të shënjestruar në Shqipëri. analizat, rekomandimet 
si dhe konkluzionet e folësve në këtë konferencë i vlerësoj si një ndihmesë të çmuar që do 
ta lehtësojnë punën e Bankës së Shqipërisë në të ardhmen. 

Opinonet dhe përfundimet e shprehuara në këtë libër përfaqësojnë ato të autorëve të punimeve 
dhe në asnjë rast nuk duhet t’i atribuohen Bankës së Shqipërisë ose institucioneve të tjera, 
të lidhura me autorët.

Përfitoj nga rasti që të falenderoj edhe stafin e Bankës së Shqipërisë për kontributin e dhënë 
në realizimin e këtij projekti.

ardian Fullani
Guvernator
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KONTRIBUESIT

Ardian FULLANI
Guvernator, Banka e Shqipërisë
Ardian Fullani u emërua Guvernator dhe Kryetar i Këshillit 

Mbikëqyrës të Bankës Shqipërisë më 28 tetor 2004. Përpara emërimit 
të tij si Guvernator, z. Fullani ka qenë Drejtor i Përgjithshëm i Bankës 
Italo-Shqiptare (2000-2004) dhe Zëvendësdrejtor i Përgjithshëm 
(1997-2000). 

Përvoja e tij në fushën e sektorit bankar brenda dhe jashtë vendit 
është mjaft e gjerë. Ajo i ka fillesat në Bankën e Shtetit Shqiptar 
në vitin 1985, ku duke filluar nga viti 1987, ka mbajtur pozicionin 
e Zëvendësdrejtorit të Departamentit të Jashtëm në periudhën 
1987-1990 e më pas në Bankën Tregtare Shqiptare, si Drejtor i 
Departamentit të Jashtëm. Me krijimin e Bankës së Shqipërisë në vitin 
1992, ai u emërua Zëvendësguvernator dhe Drejtor i Departamentit 
të Jashtëm. Z. Fullani ka mbajtur edhe funksionet e Presidentit të 
Shoqatës Shqiptare të Bankave, të Institutit të Studimeve e Asistencës 
Bankare si dhe të Komisionerit në Komisionin e Letrave me Vlerë.

Në datën 7 qershor 2007, Presidenti i Republikës së Italisë, 
z. Giorgio Napolitano, i akordoi Guvernatorit Fullani titullin 
“Commendatore dell’Ordine della Stella della Solidarietà Italiana/
Urdhri i Yllit të Solidaritetit Italian”. 

Z. Fullani ka lindur më 15 janar 1955, në Tiranë, Shqipëri. Ai ka 
përfunduar studimet universitare për Degët Financë dhe Drejtësi, 
pranë Universitetit të Tiranës. 

Peter GRASMANN
Përgjegjës Sektori, Drejtoria për Çështjet Ekonomike dhe Financiare, 

Komisioni Evropian
Peter Grasmann ka lindur në Shtutgart të Gjermanisë. Ai ka 

studiuar ekonomi, ligj dhe statistika në Universitetin e Mynihut dhe 
në Universitetin e Kalifornisë, në Berkeley. Fillimisht, ka punuar si 
asistent profesor në Departamentin e Ekonomisë së Universitetit 
të Mynihut dhe në Institutin e Teknologjisë së Kalifornisë dhe më 
pas, ka punuar në bankingun tregtar (Bayerische Hypotheken und 
Vereinsbank) dhe atë të investimeve (Merrill Lynch), si analist dhe 
konsulent. Në Komisionin Evropian, punoi së pari në fushën e 
integrimit financiar dhe lëvizjet e kapitalit, për të kaluar më pas në atë 
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të analizës së situatës ekonomike dhe parashikimeve për ekonominë e 
Be-së. që nga viti 2001, punon me ekonomitë e vendeve kandidate. 
aktualisht, është përgjegjës sektori, në drejtorinë për çështjet 
ekonomike dhe Financiare, pranë komisionit evropian. kjo drejtori 
është përgjegjëse për ekonomitë e vendeve kandidate, Ballkanin 
perëndimor dhe politikat ekonomike të lidhura me zgjerimin e Be. 
mban titullin doktor në ekonomi.

Giorgio GoMel
Drejtor i Departamentit të analizave dhe Marrëdhënieve Ekonomike 

ndërkombëtare, Banka e italisë
giorgio gomel është drejtor i departamentit të analizave dhe 

marrëdhënieve ekonomike ndërkombëtare, pranë Bankës së italisë, 
në romë.

ka kryer studimet universitare në universitetin e torinos, itali 
dhe ato pasuniversitare master of philosophy nga universiteti i 
kolombias, në new york. ka dhënë leksione në shumë universitete 
amerikane dhe italiane. për shumë vjet ka qenë ekonomist dhe më pas 
drejtor i departamentit të kërkimeve, në Bankën e italisë. në mes të 
viteve ’80 ka qenë asistent i drejtorit të përgjithshëm italian në Fmn. 
ka qenë anëtar i shumë komiteteve dhe grupeve të punës, në nivel 
evropian dhe ndërkombëtar, përfshirë këtu edhe komitetin monetar 
të Be, grupin e punës nr. 3 të oecd, komitetin e marrëdhënieve 
ndërkombëtare të eScB dhe përfaqësuesit e grupit të 20-ve. ka 
publikuar studime në gazeta akademike mbi koordinimin e politikave 
ekonomike ndërkombëtare, krizave financiare, borxhin e jashtëm dhe 
riskun e vendit, migrimet ndërkombëtare dhe ekonomitë e mesdheut.

Marko ŠKreb
Kryekonomist dhe strateg, Privredna Banka Zagreb, Pjesë e Grupit intesa 

Sanpaolo
marko Škreb mban pozicionin e kryekonomistit dhe strategut në 

privredna Banka zagreb, një pozicion ky i ri për bankën. Studimet 
universitare në ekonomi i kreu në universitetin e zagrebit. më pas, 
po nga ky universitet mori dhe titullin doktor në ekonomi. 

ka punuar si konsulent i Fmn-së në bankat qendrore të Bosnje-
hercegovinës dhe të Shqipërisë. gjatë kohës që punonte për 
Fondin monetar ndërkombëtar dhe për Bankën Botërore, ka qenë 
njëkohësisht i përfshirë në projekte të shumta në vende të ndryshme. 
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një vit ka punuar për zyrën e vlerësimit të pavarur të Fmn-së në 
Washington dc. përpara kësaj eksperience, dr. Škreb ka punuar 
për Bankën qendrore kroate, fillimisht si drejtor i kërkimeve dhe 
Statistikave, e më pas si guvernator i saj (nga viti 1996 në 2000). 
në të njëjtën kohë, ka qenë edhe guvernator për Fmn, si dhe ka 
mbajtur pozicione të ndryshme në kroaci. para vitit 1996, ka dhënë 
mësim lëndën e makroekonomisë në universitetin e zagrebit, si 
asistent lektor e më pas si profesor i asociuar.

në vitin 1997, është nderuar me çmimin central european 
annual awards for excellence - Best central Bank governor dhe 
nga euromoney publications – Bankieri evropiano - lindor më i 
mirë. në vitin 2000, ka mbajtur leksionin e përvitshëm të Berzh 
jacques de larosiere, në riga, të letonisë.

theodoros PAPAsPYrou
Këshilltar i Posaçëm, Banka e Greqisë
theodoros papaspyrou është aktualisht, këshilltar i posaçëm 

pranë Bankës së greqisë (që nga janari 2003). gjithashtu, është anëtar 
i komitetit të marrëdhënieve ndërkombëtare të Bankës qendrore 
evropiane (që nga nëntori 2006). për shumë vite, ka punuar për 
komisionin evropian, fillimisht për eurostatin në luksemburg 
(1981-1989) dhe më pas në drejtorinë për çështjet ekonomike 
dhe Financiare, në Bruksel (1989-2002). më parë, ka punuar në 
departamentin e kërkimeve ekonomike të Bankës së greqisë 
(1976-1980). z. papaspyrou ka dy diploma universitare, përkatësisht 
nga university of london (london School of economics) dhe 
nga university of athens. ai ka publikuar artikuj dhe materiale të 
shumta studimi, të tilla si: “economic policy in emu: community 
Framework and national Strategies: focus on greece”, hellenic 
observatory, european institute, lSe, july 2007; “emu strategies 
for new member States: the role of exchange rate mechanism 
ii”, Bank of greece, economic Bulletin, no 23, july 2004; “emu 
strategies: lessons from past experience in view of eu enlargement”, 
Bank of greece, Working paper no. 11, march 2004.

Fabrizio CoriCelli
Drejtor i Studimeve Politike, Banka Evropiane për rindërtim dhe Zhvillim
Fabrizio coricelli është aktualisht drejtor i Studimeve politike, në 

Bankën evropiane për rindërtim dhe zhvillim, londër. gjithashtu, 
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është një kërkues (research Fellow) në qendrën për kërkime të 
politikave ekonomike (cepr) në londër dhe anëtar i këshillit 
këshillues të qendrës për kërkime Sociale dhe ekonomike (caSe), 
poloni. është profesor ekonomie në universitetin e Sienës, itali. 
mban titullin doktor në ekonomi nga universiteti i pensilvanisë, 
Filadelfia. ka qenë këshilltar ekonomik në komisionin evropian në 
vitet 2001-2002 në Bruksel, kryekonomist në Bankën Botërore (1989-
1993) dhe ekonomist në Fondin monetar ndërkombëtar (1987-
1989), në Washington d.c. që nga viti 1989, ka punuar gjerësisht 
me ish-ekonomitë e planifikuara dhe vendet e evropës qendrore dhe 
lindore, duke u përqendruar në zhvillimin e tregjeve financiare.

stephan bArisitZ
Ekonomist i Lartë, Banka e austrisë 
Stephan Barisitz është ekonomist i lartë në Sektorin e kërkimeve 

me jashtë të Bankës së austrisë që nga viti 1998. përfundoi studimet 
e doktoraturës mbi “politikat e incentivave të investimeve qeveritare 
në kanada – një analizë e financave publike dhe zgjedhjeve publike”, 
në carleton university të otstawa-s në vitin 1986. më parë dr. 
Barisitz ka punuar në institute kërkimore me famë si vienna institute 
for comparative economic Studies, the austrian institute for east 
and South east european Studies, the russia-ciS-Bulgaria-desk of 
the economics department of oecd, paris, si dhe ka qenë editor 
ekonomik i shumë publikimeve të international Business research 
marktforschungsges.m.b.h., vienna, dhe të “Österreichische 
osthefte”. Fushat e tij të specializimit janë rusia, ciS, evropa 
juglindore, politika monetare dhe sistemet bankare.

dubravko MiHAlJeK
Ekonomist i Lartë, Banka për rregullime ndërkombëtare
dubravko mihaljek, ph.d., është ekonomist i lartë në 

departamentin monetar dhe ekonomik të Bankës për rregullime 
ndërkombëtare (BiS) në Bazel të zvicrës, të cilës iu bashkua në vitin 
1999. në pozicionin e tij të punës, ai analizon zhvillimet monetare 
dhe ato të tregjeve financiare në azi dhe në evropën qendrore 
dhe lindore, si dhe organizon grupe pune dhe takime të bankave 
të tjera qendrore mbi politikën monetare në këto rajone. ndërkohë 
gjatë punës së tij për BiS, është përfshirë edhe në monitorimin 
makroekonomik të ekonomive të g3 (2005-2007) dhe të vendeve 
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me tregje në zhvillim (1999-2004). nga viti 1990 deri në vitin 1999, 
ka punuar për Fmn në Washington d.c., si kryekonomist në 
departamentet e azisë, evropës dhe çështjeve Fiskale. karrierën 
e filloi në institutin ekonomik të zagrebit, si asistent kërkues gjatë 
viteve 1982-1989.

kreu studimet e tij për ekonomi në universitetin e pittsburgh (ph.
d., 1990); universitetin e minesotës (ma, 1986); dhe universitetin 
e zagrebit (diplomë universitare, 1981). ka publikuar materiale 
studimore empirike dhe të orientuara drejt politikës, mbi argumente 
të shumta, përfshirë së fundmi rritjen e kredive dhe tregun e pasurive 
të paluajtshme në evropën qendrore dhe lindore; efektin Balassa-
Samuelson; sistemet bankare, tregjet e kapitalit, çështje fiskale dhe të 
kursit të këmbimit në vendet me tregje në zhvillim; dhe financimin e 
kujdesit shëndetësor në kroaci. 

Michel sVetCHine  
Drejtor i Përgjithshëm, autoriteti Qendror Bankar i Kosovës
michel Svetchine ka qenë drejtor i përgjithshëm i autoritetit 

të pagesave të kosovës (1 janar 2005) dhe nga 1 shtatori 2006 i 
autoritetit qendror Bankar të kosovës. ka një diplomë universitare 
në ligj, një diplomë masteri në ekonomi dhe financë (nga instituti i 
Shkencave politike në paris).

z. Svetchine e filloi karrierën e tij në Banque de France në vitin 
1977. nga viti 1988 deri në vitin 1992, u caktua në “commission 
des opérations de Bourse” (komisioni francez i këmbimit valutor 
dhe i letrave me vlerë) si zëvendësdrejtor i departamentit të 
përforcimit. gjatë viteve 1992 – 1994, ka kryer inspektime në 
bankat tregtare si Shef misioni në komisionin Bankar Francez. 
gjithashtu, ka kryer misione të asistencës teknike mbi argumente 
financiare në vendet në zhvillim, për llogari të Bankës Botërore, 
Bashkimit evropian dhe ministrisë së Financave Franceze. i 
emëruar fillimisht zëvendësdrejtor i departamentit të mbikëqyrjes 
në vend, për t’u bërë drejtor i tij në 1995 dhe për t’u promovuar 
në janar 2001 si inspektor i përgjithshëm i Bankës së Francës. 
drejtues i seminareve në Shkollën kombëtare të magjistraturës në 
paris (1992-2002), ka dhënë leksione edhe në institutin e teknikës 
Bankare dhe në konferenca ndërkombëtare. nga viti 2002 është i 
ngarkuar me mësimdhënie në nivelin master për bankë dhe financë 
të universitetit paris v.
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Yusuf Soner BAŞKAYA
Departamenti i Kërkimeve dhe Politikës Monetare, Banka Qendrore e 

republikës së turqisë
yusuf Soner Baskaya punon si ekonomist në departamentin e 

kërkimeve dhe politikës monetare të Bankës qendrore të republikës 
së turqisë. diplomën e tij universitare në ekonomi e mori në 
vitin 1998 nga universiteti Boðaziçi dhe diplomën e masterit në 
ekonomi në vitin 2001 nga metu. në vitin 2007, pas studimeve të 
doktoraturës mori titullin doktor në ekonomi nga Brown university 
në rhode island, uSa. gjatë studimeve të tij pasuniversitare, vitin 
akademik 2002-2003, e kreu në departamentin e ekonomisë të 
universitetit të harvardit. gjatë viteve 2004 dhe 2007, yusuf Soner 
Baskaya ka dhënë leksione në universitete të ndryshme. Fushat e 
interesit të tij kërkimor përfshijnë ekonomiksin monetar, ekonominë 
e informacionit dhe ekonomiksin e punës.

Aneta KrsteVsKA
Drejtore e Departamentit të Kërkimeve, Banka Kombëtare e republikës së 

Maqedonisë
aneta krstevska është drejtore e departamentit të kërkimeve në 

Bankën kombëtare të republikës së maqedonisë. në vitin 1996, u 
diplomua në Fakultetin e ekonomisë në Shkup. nga i njëjti fakultet, në 
vitin 2001 fitoi edhe diplomën e masterit në ekonomiks monetar dhe 
në mars 2007 fitoi edhe diplomën ph.d.. zj. krsteva ka një përvojë 
pune gati 10-vjeçare në bankën qendrore. aktualisht, është anëtare e 
komitetit të politikës monetare dhe është e përfshirë në hartimin e 
politikës monetare dhe në monitorimin e zbatimit të saj, koordinimin 
e politikave makroekonomike, koordinimin e punës për përgatitjen e 
raporteve zyrtare të Bankës kombëtare të republikës së maqedonisë, 
analizën e ecurisë së sistemit bankar dhe financiar, projeksioneve 
makroekonomike, modelimin ekonometrik dhe procesin e integrimit 
evropian. zj. krsteva ka ndjekur mjaft kurse dhe seminare jashtë, si 
edhe ka marrë pjesë në shumë konferenca ndërkombëtare në fushat 
e makroekonomisë, financës dhe bankingut. ka punuar në shumë 
projekte kërkimore dhe ka publikuar disa materiale studimi. 

Gramoz KolAsi
Drejtor për Koordinimin, Banka e Shqipërisë
gramoz kolasi është një punonjës i vjetër i Bankës së Shqipërisë. 
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pas përfundimit të studimeve në vitin 1987, në Fakultetin e ekonomisë 
të tiranës dhe pas disa viteve eksperiencë në një ndërmarrje publike 
të tregtisë së jashtme, në vitin 1991 ai fillon punën si ekspert në 
departamentin e politikës monetare. që nga ajo kohë e në vazhdim, 
z. kolasi ka mbuluar pozicione të ndryshme në këtë institucion. 
aktualisht, ai është drejtor për koordinimin pranë kabinetit të 
guvernatorit të Bankës së Shqipërisë. 

bledar HodA
Departamenti i Politikës Monetare, Banka e Shqipërisë
Bledar hoda është kryekonomist në departamentin e politikës 

monetare të Bankës së Shqipërisë dhe është i përfshirë në vlerësimin 
e kushteve monetare dhe të ndikimit të treguesve monetarë mbi 
inflacionin. Si pjesë e një grupi të vogël pune, përgatit vlerësimin e 
programit monetar dhe përcakton konsistencën e tij me objektivat 
operacionalë dhe të ndërmjetëm të strategjisë së politikës monetare. 
kontributi i tij shtrihet edhe në punën e ittF (inflation targeting 
task Force – grupi i punës për inflacionin e shënjestruar) – një 
grup që drejton përpjekjet për përmirësimin e kuadrit të politikës 
monetare të Bankës së Shqipërisë, gjatë viteve 2006-2007. z. hoda 
u bë pjesë e Bankës së Shqipërisë në vitin 2003. përpara se të fillonte 
punë në bankën qendrore, ka punuar si analist në departamentin e 
kredive për koorporatat të Bankës tregtare kombëtare në tiranë. 
z. hoda përfundoi programin dyvjeçar të masterit për studime 
ekonomike (eeS) të universitetit të tiranës, në bashkëpunim me 
atë të Bambergut. diplomën universitare e mori nga Fakulteti i 
ekonomisë dhe Shkencave administrative i Boðaziçi university në 
Stamboll. Studimet e tij në vitin 2000 janë përqendruar në menaxhimin 
e investimeve dhe atë financiar, ndërsa studimet e nivelit master 
përqendroheshin në makroekonomiks.

sofika note 
Departamenti i Politikës Monetare, Banka e Shqipërisë
Sofika note është ekonomiste në departamentin e politikës 

monetare të Bankës së Shqipërisë, që nga shtatori 2007. më parë, ka 
punuar si ekonomiste kërkimore në departamentin e kërkimeve, që 
nga gushti 2003. gjatë katër viteve punë në Bankën e Shqipërisë, zj. 
note është përfshirë në seminare dhe trajnime të ndryshme. puna e 
saj kërkimore ka mbuluar argumente, si integrimi evropian, aspektet 
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institucionale të bankave qendrore, zhvillimet e sistemit bankar 
shqiptar etj.. zj. note është diplomuar në financë nga Fakulteti i 
ekonomisë, i universitetit të tiranës në vitin 2002. mban dy diploma 
masteri, një në financë nga umeå university, Suedi dhe tjetrën 
për studime ekonomike evropiane nga universiteti i tiranës dhe 
Bamberg university, gjermani. gjithashtu, është asistente lektore 
me kohë të pjesshme në Fakultetin e ekonomisë, pranë universitetit 
të tiranës.

Meir soKoler
Këshilltar për Politikën Monetare në Bankën e Shqipërisë
meir Sokoler është që nga viti 2006, këshilltar i Fmn për 

politikën monetare në Bankën e Shqipërisë dhe në Bankën 
qendrore të nigerisë. gjithashtu, është anëtar bordi i komisionit 
izraelit të letrave me vlerë. më parë, z. Sokoler ka punuar për 
Bankën e izraelit si guvernator i komanduar (janar-prill 2005) 
dhe si zëvendësguvernator dhe përfaqësues i Bankës së izraelit në 
autoritetin e letrave me vlerë të izraelit (2002-2006). në vitet 1991 
- 2002, ka qenë drejtor i departamentit monetar, anëtar i Bordit 
drejtues të Bankës së izraelit dhe përfaqësues i Bankës së izraelit në 
Bursën e tel avivit. z. Sokoler fitoi diplomën ph.d. në vitin 1975, 
nga new york university me disertacionin me temë: “një studim 
mbi sjelljet konsumatore ndaj inflacionit”.

Altin tAnKu
Drejtor i Departamentit të Kërkimeve, Banka e Shqipërisë
altin tanku u diplomua në financë nga universiteti i tiranës në 

vitin 1993. më pas, kreu studimet pasuniversitare për ekonomiks, 
në nivelin master dhe ph.d. në university of Wisconsin milwaukee. 
interesat kërkimorë mbulojnë studime empirike në ekonomiksin 
monetar dhe ndërkombëtar. ka punuar për Bankën e Shqipërisë në 
departamentin e politikës monetare dhe kërkimeve, në pozicionin 
e përgjegjësit të Sektorit të Bilancit të pagesave dhe si kryekonomist. 
z. tanku u ribashkua me Bankën e Shqipërisë në mes të vitit 2006. 
aktualisht, është drejtor i departamentit të kërkimeve. ai është 
anëtar i komitetit të zbatimit të politikës monetare dhe komitetit 
të investimit të rezervës valutore. z. tanku është njëkohësisht edhe 
profesor i asociuar i ekonomisë në i new york university të tiranës, 
në departamentin e Biznesit dhe ekonomisë.
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Marian GJerMeni
Drejtor i Departamentit të Operacioneve Monetare, Banka e Shqipërisë
marian gjermeni u diplomua në vitin 1986 nga universiteti i 

tiranës, dega Financë. gjithashtu, z. gjermeni ka përfunduar studimet 
pasuniversitare për programin master në Studime ekonomike 
evropiane nga Fakulteti i ekonomisë, universiteti i tiranës, në 
bashkëpunim me universitetin e Bambergut. pas përfundimit të 
studimeve universitare, z. gjermeni filloi të punojë si shef llogarie në 
ndërmarrje tregtare dhe me krijimin e Bankës së Shqipërisë në vitin 
1992, ai filloi të punojë si përgjegjës për Sektorin e administrimit të 
rezervës dhe më pas, si drejtor i departamentit të marrëdhënieve 
me jashtë. për tetë vite, ai ka mbajtur dhe pozicionin e anëtarit të 
Bordit të komisionit të letrave me vlerë. aktualisht, z. gjermeni 
është drejtor i departamentit të operacioneve monetare. krahas 
këtij pozicioni, ai është gjithashtu kryetar i komitetit të Fondit 
të pensioneve në Bankën e Shqipërisë, si dhe anëtar i komiteteve 
të zbatimit të politikës monetare, të administrimit të rezervës 
valutore, si dhe të Strategjisë së teknologjisë dhe informacionit. 

Zoltan M. JAKAb
Ekonomist, Banka Qendrore e hungarisë
zoltan m. jakab ka përfunduar studimet pasuniversitare për 

doktoraturë pranë universitetit evropian qendror. aktualisht, ai 
është kryekonomist pranë Bankës qendrore hungareze. Fushat e 
interesit të z. jakab janë modelimi makroekonomik në ekonomitë e 
hapura, parashikimi makroekonomik dhe këshillimi lidhur me çështje 
të politikës monetare. 

ai është bashkëautor i modelit të parë të vlerësuar për hungarinë 
i tipit: ekuilibër i përgjithshëm, dinamik dhe stokastik. ka qenë 
gjithashtu, kryetar i projektit të ndërtimit të një modeli tradicional 
makroekonometrik. ai është edhe anëtar i grupit të punës mbi 
modelimin ekonometrik. krahas fushës së zhvillimit të modeleve, 
puna kërkimore e z. jakab lidhet dhe me zhbalancimet globale, 
zgjedhjen e regjimit të kursit të këmbimit, integrimit të tregtisë së 
jashtme, si dhe me konsolidimin fiskal. 

Vasilika KotA
Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë
vasilika kota është ekonomiste në departamentin e kërkimeve 
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të Bankës së Shqipërisë, që nga shtatori 2005. gjatë punës së saj 
për bankën qendrore është angazhuar në forume, seminare dhe 
konferenca të shumta. puna e saj kërkimore përqendrohet në 
ndërtimin e modelit makroekonometrik të Shqipërisë. përgjegjësitë 
kryesore përfshijnë krijimin e një databaze të përshtatshme, duke 
vlerësuar edhe të dhënat ekonomike që mungojnë, vlerësimin e 
ekuacioneve dhe punën me skenarë të ndryshëm simulimesh dhe 
të politikës monetare, për të vlerësuar efektin e përgjithshëm të 
goditjeve të ndryshme ndaj ekonomisë shqiptare. në vitin 2005 është 
diplomuar në Fakultetin e ekonomisë, së universitetit të tiranës 
dhe aktualisht, është duke ndjekur studimet pasuniversitare për 
programin master në Studime ekonomike evropiane nga Fakulteti 
i ekonomisë, universiteti i tiranës dhe ai i Bambergut. zj. kota ka 
punuar edhe si asistente lektore me kohë të pjesshme pranë Fakultetit 
të ekonomisë, në universitetin e tiranës. 

elona dusHKu
Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë
elona dushku është ekonomiste në departamentin e kërkimeve 

të Bankës së Shqipërisë, që nga shtatori 2005. më parë, ka punuar si 
analiste kredie në Bankën tregtare kombëtare (Bkt). detyrat e saj 
kryesore konsistojnë në ndërtimin e modelit makroekonometrik të 
Shqipërisë. në këtë kontekst, ajo është përgjegjëse për krijimin e një 
databaze të përshtatshme, vlerësimin e ekuacioneve dhe ndërtimin e 
skenarëve të ndryshëm makroekonomikë. projektet e saj kërkimore 
përqendrohen në vlerësimin e efekteve të kursimit dhe konsumit në 
ekonomi. zj. dushku është diplomuar në ekonomi nga Fakulteti 
i ekonomisë i universitetit të tiranës dhe aktualisht, është duke 
ndjekur studimet pasuniversitare për programin master në Studime 
ekonomike evropiane nga Fakulteti i ekonomisë, universiteti i 
tiranës dhe i Bambergut. pas diplomimit, në vitin 2004, zj. dushku 
ka punuar edhe si asistente lektore me kohë të pjesshme pranë 
Fakultetit të ekonomisë, në universitetin e tiranës. 

david VAVrA
Këshilltar, Banka Kombëtare e Serbisë
david vavra është aktualisht këshilltar i Fmn për politikën 

monetare pranë Bankës kombëtare të Serbisë, duke ndihmuar në 
zbatimin e regjimit të inflacionit të shënjestruar. veç kësaj, po asiston 
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edhe në krijimin e kushteve të përshtatshme për regjimin e inflacionit 
të shënjestruar në ukrainë, si dhe Bankën kombëtare të kroacisë në 
zhvillimin e një modeli dge (model i ekuilibrit të përgjithshëm 
dinamik) me sistemin financiar. z. vavra i ka dhënë asistencë shumë 
bankave qendrore në botë, në momentet e tranzicionit drejt kursit 
fleksibël të këmbimit dhe inflacionit të shënjestruar, si dhe modelimit 
dhe parashikimit makroekonomik. më parë, z. vavra ka qenë drejtues 
i Sektorit të modelimit dhe parashikimit makroekonomik, pranë 
Bankës kombëtare të çekisë, ku ka luajtur një rol kyç në zbatimin e 
parashikimeve dhe analizave të sistemit, në mbështetje të vendimeve 
të politikës monetare.

z. vavra ka fituar titullin doktor në ekonomiks nga cerge-ei 
dhe interesat e tij kërkimorë shtrihen në modelimin makroekonomik, 
rritjen dhe zhvillimin ekonomik. z. vavra ka bashkëpunuar shpesh 
me projekte kërkimore për vlerësimin e perspektivave të rritjes 
afatgjatë në vendet e evropës qendrore dhe lindore, përfshirë 
këtu edhe vlerësimet e Fondeve Strukturore të Be dhe programet 
ekonomike të paraanëtarësimit. 

ilir ViKA 
Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë
ilir vika mban një diplomë universitare në ekonomi dhe një 

diplomë masteri në Studime ekonomike evropiane nga universiteti 
i tiranës, në bashkëpunim me Bamberg university, gjermani. ai 
iu bashkua bankës qendrore në vitin 2002. në vitin 2004, z. vika u 
emërua përgjegjës i Sektorit të ekonomisë reale në departamentin e 
politikës monetare dhe më pas kaloi në departamentin e kërkimeve 
për të mbikëqyrur punën e Sektorit të modelimit ekonomik.

diana sHtYllA
Departamenti i Politikës Monetare, Banka e Shqipërisë
diana Shtylla u diplomua në vitin 2000 nga american university 

në Bullgari, në degën administrim Biznesi, nëndega matematikë 
dhe ekonomi. në vitin 2007 mori diplomën e nivelit master për 
degën ekonomi për analizë Biznesi në universitetin Staffordshire 
në angli. zj. Shtylla ka punuar në Bankën e Shqipërisë që nga viti 
2000. ajo ka punuar si specialiste në departamentin e kërkimeve 
dhe më pas, për një vit ka punuar si përgjegjëse e Sektorit të Bilancit 
të pagesave dhe vrojtimeve pranë departamentit të Statistikës dhe 
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teknologjisë së informacionit.
aktualisht është përgjegjëse e Sektorit të analizave ekonomike 

në departamentin e politikës monetare. zj. Shtylla ka punuar për 
një projekt mbi liberalizimin e llogarisë kapitale në Shqipëri. ajo 
është e përfshirë në procesin e modelimit dhe parashikimit të Bankës 
së Shqipërisë, si dhe koordinon raportet e politikës monetare, të 
përgatitura nga departamenti i politikës monetare. zj. Shtylla mbulon 
sekretariatin e komitetit për zbatimin e politikës monetare dhe 
është përgjegjëse për përmbledhjen e raportit të politikës monetare 
dhe për mbajtjen e procesverbalit të takimit.

Hilda sHiJAKu
Departamenti i Stabilitetit Financiar, Banka e Shqipërisë
hilda Shijaku ka kryer studimet universitare dhe aktualisht, është 

duke ndjekur ato pasuniversitare për doktoraturë në ekonomi, pranë 
university of Staffordshire, mbretëri e Bashkuar. veç kësaj ajo ka 
marrë diploma në metodat e kërkimit nga university of Staffordshire, 
mbretëri e Bashkuar, dhe në ekonometri të zbatuar nga Banka e 
Shqipërisë.

zj. Shijaku filloi punë në Bankën e Shqipërisë në vitin 2001, 
duke punuar si specialiste e statistikave monetare dhe financiare për 
3 vjet. u emërua përgjegjëse e Sektorit të Statistikave Financiare 
në vitin 2004, dhe së fundmi është emëruar përgjegjëse e Sektorit 
të vlerësimit të rrezikut makroprudencial, në departamentin 
e Stabilitetit Financiar. Fushat e interesit dhe të ekspertizës së zj. 
Shijaku janë makroekonomia, statistikat, statistikat monetare dhe 
financiare dhe ekonometria e serive kohore.

Kerstin Mitlid
Këshilltare e Bordit Ekzekutiv, Banka e Suedisë
kerstin mitlid është këshilltare e guvernatorëve dhe redaktore e 

raportit ekonomik të Bankës së Suedisë. më parë, ka qenë përgjegjëse 
për analizat financiare të Bankës së Suedisë, në departamentin e 
politikës monetare dhe të kursit të këmbimit. gjatë pjesës së dytë 
të viteve ’90, ka qenë e përfshirë në përgatitjet për anëtarësimin e 
mundshëm në Bashkimin monetar evropian. për disa vite, zj. mitlid 
ka qenë përgjegjëse për parashikimet afatshkurtra të Bankës së 
Suedisë.
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ardian Fullani*
Fjala përShëndetëSe

të nderuar kolegë dhe pjesëmarrës,

është një kënaqësi e madhe për mua të hap punimet e konferencës 
së shtatë të Bankës së Shqipërisë. përfitoj nga ky rast që në emër 
të saj dhe në emrin tim t’ju uroj mirëseardhjen. Siç është bërë 
traditë, kam besimin që dy ditët në vazhdim do të karakterizohen 
nga opinione dhe debate të frytshme për çështje të rëndësishme të 
bankës qendrore. 

këtë rradhë kemi vendosur që tema kryesore të jetë e lidhur me 
funksionin klasik të bankës qendrore: “politikën monetare”, kuadrin 
institucional, vendimet e saj dhe efektivitetin e transmetimit të tyre. 
po kështu, besoj se tregjet financiare, gjendja dhe roli i tyre, stabiliteti 
makroekonomik dhe ai financiar, janë argumente që do të zënë vend 
në kumtesat dhe diskutimet e folësve të nderuar.

Shpreh bindjen se të gjithë panelistët tanë janë ekspertë të 
njohur dhe në emër të institucionit që unë drejtoj, dua t’i falenderoj 
përzemërsisht që pranuan të ndajnë vlerësimet dhe konkluzionet e 
tyre me ne. 

duke shpresuar se gjatë punimeve të kësaj konference do të trajtohen 
gjerësisht modelet teorike dhe eksperiencat e ndryshme të vendeve të 
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ngjashme me Shqipërinë, do të doja të ndalesha në evolucionin që ka 
karakterizuar institucionin tonë këto tre vitet e fundit. 

dua të theksoj se është fakt i pranuar gjerësisht përmirësimi i 
kapaciteteve analizuese dhe krijuese të institucioneve shqiptare, duke 
bërë që të rritet ndjeshëm pronësia jonë në programet afatmesme, 
që kemi hartuar për zhvillimin ekonomik dhe financiar të vendit. 
nga fillimi i periudhës së tranzicionit, për pjesën dërrmuese të kohës, 
këto programe janë formuluar dhe zbatuar si pjesë e marrëveshjeve 
mbështetëse të Fmn-së. nën një të tillë po operojmë dhe aktualisht. 
ne besojmë se ky do të jetë programi i fundit që gëzon mbështetjen 
financiare të Fmn-së, fakt që tregon se ekonomia është maturuar 
dhe se Shqipëria është në rrugën e duhur. 

e thënë ndryshe, për herë të parë pas shumë vitesh të vështira 
tranzicioni, autoritetet shqiptare duhet të kenë pronësi të plotë mbi 
programet afatmesme të zhvillimit të vendit. është kjo arsyeja që 
Banka e Shqipërisë, prej kohësh është e angazhuar në një proces të 
gjithanshëm të studimit dhe të përzgjedhjes së alternativave më të 
mira. në këtë kontekst, viti që po mbyllet shënoi një kapitull tjetër 
në këtë drejtim. gjatë këtij viti, Banka e Shqipërisë është thelluar 
më tepër në hulumtimin e kujdesshëm të të gjitha elementeve që 
karakterizojnë të tashmen dhe të ardhmen e politikës monetare. 
prej kohësh kemi bërë publike përpjekjet tona për të vlerësuar me 
objektivitet dhe profesionalizëm, të ardhmen e politikës monetare në 
Bankën e Shqipërisë. këto përpjekje nuk kanë qenë sporadike por 
pjesë e një procesi të ideuar tre vjet më parë me të vetmin objektiv, 
gjetjen e përgjigjeve për pyetjet e mëposhtme:

a duhet të kemi një regjim tjetër të politikës monetare? cili do të 
ishte regjimi më i përshtatshëm?

Besoj se ndani të njëjtin mendim me mua që formulimi i përgjigjeve 
për pyetjet e mësipërme nuk është i lehtë. nuk bëhet fjalë për një 
veprim të thjeshtë mekanik.

Banka e Shqipërisë këto tre vitet e fundit është përfshirë në një 
proces intensiv vlerësimi, analize dhe konkluzionesh për të ardhmen 
e politikës monetare. në këtë proces nuk kemi qenë të vetëm. 
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Së bashku me institucionet e tjera të vendit – më së pari me 
autoritetet fiskale, me ndihmën e sinqertë të bankave qendrore 
evropiane dhe atyre të rajonit, të organizatave të tjera financiare 
ndërkombëtare dhe bashkëpunimit me rrethe të akademikëve vendas 
dhe të huaj, jemi përpjekur të kuptojmë se cili do të ishte regjimi më i 
përshtatshëm i politikës monetare.

gjatë këtyre tre viteve, kemi shkëmbyer ide dhe kemi studiuar në 
imtësi tipare të regjimit të inflacionit të shënjestruar. mbështetur në 
nivelin aktual dhe të pritshëm të zhvillimit të tregjeve financiare, jemi 
të bindur se inflacioni i shënjestruar është një alternativë optimale 
për të ardhmen.

inflacioni nën kontroll për një periudhë të gjatë, shëndoshja 
e vazhdueshme makroekonomike, stabiliteti dhe gjendja e mirë 
financiare e sistemit bankar, kursi fleksibël i këmbimit, kuadri 
institucional, konsolidimi fiskal janë faktorë që na bëjnë të besojmë 
në një sukses të mundshëm të këtij regjimi. megjithatë, jemi të 
ndërgjegjshëm se mbetet ende shumë punë për t’u bërë në këtë 
drejtim dhe veçanërisht, prioritet mbetet mekanizmi i transmetimit 
dhe eficienca e tregut financiar.

për më tepër, jemi të bindur se në kushtet e zhvillimit relativisht 
të shpejtë të ekonomisë, avantazhet që sigurohen nga të pasurit e një 
kuadri të plotë, të pavarur të politikës monetare të bankës qendrore, 
janë më të mëdha se disavantazhet. për këtë arsye, bordi i monedhës, 
nuk është konsideruar në asnjë rast si një alternativë e mundshme e 
së ardhmes.

nga ana tjetër, objektivat sasiorë lidhur me mjetet neto të Bankës 
së Shqipërisë dhe ato të sistemit bankar, ose të ashtuquajturat kritere 
të performancës, të cilat janë pjesë e vendimmarrjes sot, nuk do të 
jenë më efektive pas përfundimit të marrëveshjes me Fmn-në, në 
vitin 2008. këta objektiva të ndërmjetëm mund të zëvendësohen me 
një objektiv konkret dhe transparent sikurse është norma e inflacionit, 
duke siguruar një komunikim të drejtpërdrejtë të vendimeve të 
politikës monetare në ekonomi, në funksion të arritjes së objektivit 
kryesor të Bankës së Shqipërisë. 
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për rrjedhim, duke bërë një përmbledhje të asaj çka thashë më 
sipër, më duhet të evidentoj edhe një herë preferencën tonë në drejtim 
të regjimit të inflacionit të shënjestruar në krahasim me dy regjimet 
e tjera: atë të bordit të monedhës dhe atë të shënjestrimit të parasë. 
një argument më shumë në këtë drejtim është edhe konstatimi i 
shumë autorëve vendas dhe të huaj, të cilët kuadrin aktual të politikës 
monetare e konsiderojnë si një formë të nënkuptuar të regjimit të 
inflacionit të shënjestruar.

ne besojmë se ky regjim do të sigurojë një platformë më të mirë për 
harmonizimin e politikës monetare me atë fiskale, duke nënkuptuar 
se nuk do të mungojë një angazhim serioz nga ana e autoritetit 
fiskal në mbështetje të regjimit të propozuar. për këtë qëllim, ne 
do t’i sugjerojmë ekzekutivit shqiptar arritjen e një dakordësie për 
objektivat bazë të të dyja politikave, asaj monetare me atë fiskale, 
duke pasur si objektiv strategjik kriteret e konvergjencës.

Suksesi në këtë iniciativë kërkon ndërmjet të tjerash që Shqipëria 
jo vetëm të vazhdojë adoptimin e politikave të shëndetshme 
makroekonomike, por t’i thellojë ato më tej. kjo nënkupton një 
politikë monetare të përqendruar në stabilitetin e çmimeve dhe një 
politikë fiskale të kujdesshme, në terma të raporteve të treguesve 
fiskalë ndaj pBB-së. kjo do ta bënte Shqipërinë tërheqëse në sytë 
e investitorëve të huaj. e thënë ndryshe, zbatimi i politikave të 
përgjegjshme monetare dhe fiskale, do të çojë në uljen e rrezikut të 
vendit. në analizë të fundit e përfituar është e gjithë ekonomia. 

më lejoni ta mbështes idenë që sapo thashë me një lajm të mirë. 
dje Shqipëria për herë të parë arriti t’i shiste një institucioni financiar 
ndërkombëtar shumë të rëndësishëm, një obligacion shtatëvjeçar të 
nominuar në lekë. kjo nënkupton se borxhi publik i emetuar në lekë 
tashmë është i tregtueshëm në tregjet ndërkombëtare. kjo arritje nuk 
është e rastësishme, një çështje fati, por një pasqyrim i besimit të 
rritur ndërkombëtar mbi ekonominë shqiptare dhe politikat makro. 
ky besim duhet rritur më tej në vitet 2008, 2009 dhe në vazhdim. 

pavarësisht regjimit të politikës monetare, duhet theksuar se 
shanset për të qenë të suksesshëm rriten ndjeshëm kur kemi një treg 
financiar të zhvilluar, i cili kupton drejt sinjalet e politikës monetare 
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dhe i përcjell ato në mënyrën e duhur në ekonomi. efektiviteti i 
politikës monetare nënkupton efektivitetin e tregut financiar.

e kam prekur edhe herë të tjera këtë temë, por megjithatë dua 
të theksoj se vetëm kohët e fundit kemi ndërmarrë hapa konkretë, 
të cilët do të sjellin përmirësime në segmente të caktuara të tregut 
financiar.

aktualisht, jemi munduar të adoptojmë një grup masash, të cilat 
do ta bëjnë të prekshëm reformimin e tregut financiar duke çuar në 
thellimin dhe zgjerimin real të tij. më konkretisht, theksi është vënë 
në tregun e letrave me vlerë të qeverisë si dhe në atë ndërbankar.

pas konsultimeve me të gjithë aktorët e interesuar, për të krijuar 
stimuj, për të minimizuar rreziqet, për të modernizuar dhe për të 
rritur transparencën në tregun financiar shqiptar, kemi vendosur që 
gjatë vitit 2008 të identifikojmë si drejtime prioritare:

• Shtimin e bazës së pjesëmarrësve në tregun e letrave me vlerë të 
qeverisë.

duke filluar që nga janari i vitit 2008, do të rritet baza e investitorëve, 
të cilët do të kenë mundësi të investojnë drejtpërdrejt në obligacionet 
e qeverisë. ne besojmë që nëpërmjet këtij veprimi krijohen premisa 
për konkurrencë më të madhe, ndërkohë që deri në këtë moment kjo 
alternativë ka qenë privilegj i sistemit bankar.

• minimizimin e rrezikut në tregun ndërbankar.

deri në këtë moment, sistemi bankar ka aplikuar kufizime në 
shumat që mund të ofrojë hua në tregun ndërbankar. për këtë qëllim, 
po punohet për prezantimin e një ligji të ri “mbi marrëveshjet e 
riblerjes”, i cili do të mundësojë shkëmbimin pa rrezik të fondeve 
midis bankave tregtare.

• krijimin e sistemit të lëvrimit kundrejt pagesës.

me qëllim minimizimin e rrezikut të shlyerjes së pagesës dhe për 
të ndihmuar ndërmjetësimin në të gjitha llojet e transaksioneve, 
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të tilla si kreditë e kolateralizuara, marrëveshjet e riblerjes dhe 
shitjet me të drejta të plota, po punohet për ndërtimin e sistemit të 
lartpërmendur.

• rritjen e efektivitetit të tregut ndërbankar.

në bashkëpunim me ministrinë e Financave, kemi rënë dakord 
për uljen e shpeshtësisë së ankandeve për emetimin e letrave me 
vlerë të qeverisë. ky rrallim do të shoqërohet me rritjen e shumës së 
emetuar në çdo ankand. nëpërmjet uljes së shpeshtësisë së ankandeve 
synohet rritja e numrit të transaksioneve në tregun ndërbankar, në 
periudhën midis dy ankandeve, përderisa bankat do të mundohen të 
ulin kostot e mbajtjes së likuiditetit. nga ana tjetër, për bankat do 
të jetë e vështirë që të sigurojnë likuiditet nëpërmjet maturimit të 
bonove të thesarit e për rrjedhim, do të synohen alternativa të tjera 
si për shembull, tregu ndërbankar.

• prezantimin e përqindjeve orientuese bazë.

duke qenë të bindur se politika monetare është derivat i 
transparencës, ne synojmë që në pjesën e parë të vitit 2008, të 
prezantojmë të ashtuquajturën përqindje bazë, për të krijuar kështu 
një orientim për përqindjet e tjera që përdoren nga bankat tregtare.

pavarësisht hapave të planifikuar prej nesh, dëshiroj të theksoj 
se në këtë sfidë duhet të ndiqemi edhe nga segmentet e tjera të 
tregut financiar. për hir të së vërtetës, duhet thënë se roli dhe pesha 
e ndihmësve dhe e ndërmjetësve të tjerë të specializuar financiarë 
është e vogël, pa ndonjë ndikim në ndërmjetësim dhe në rialokimin e 
fondeve financiare në ekonomi. mendoj se realiteti i tanishëm krijon 
hapësira për një tentativë riaktivizimi të tregut të kapitaleve. Sipas 
vlerësimeve tona, numri i kompanive serioze dhe të certifikuara nga 
auditorë të njohur ndërkombëtarë sa vjen e rritet. 

në vazhdim të fjalës time, do të doja të ndalesha pak edhe në 
një prioritet tjetër të Bankës së Shqipërisë, stabilitetin financiar. 
është e vërtetë se stabiliteti makroekonomik është themelor 
dhe një pararendës i të gjitha zhvillimeve të tjera të rëndësishme 
ekonomiko-financiare. pa stabilitet makroekonomik nuk ka rritje, 
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nuk ka investime të huaja, nuk ka rishpërndarje e për rrjedhim, nuk 
ka zhvillim në përgjithësi.

megjithatë, stabiliteti makroekonomik pa stabilitetin financiar do 
të ishte një ide utopike, një urë me këmbë prej letre. është kjo arsyeja 
që gjatë gjithë vitit 2007, i kemi kushtuar kujdes të jashtëzakonshëm 
stabilitetit financiar. zhvillimet e fundit në kreditë hipotekore sub–
prime, janë një shembull klasik i surprizave të pakëndshme që herë 
pas here tronditin stabilitetin e tregut financiar. për më tepër, ky 
episod edhe një herë nxjerr në pah domosdoshmërinë për më shumë 
harmoni midis politikës monetare dhe stabilitetit financiar. dëshiroj 
të theksoj se stabiliteti financiar nuk mund të interpretohet thjesht 
dhe vetëm, si mungesë e krizave financiare. Stabiliteti financiar, para 
së gjithash, nënkupton një sistem financiar funksional dhe eficient, 
në rolin e tij të ndërmjetësimit.

personalisht, besoj tek ideja se një kuadër shumë strikt rregullativ, 
me të vërtetë që minimizon të gjitha rreziqet por nga ana tjetër, ai nuk 
është mbështetës për rritjen e qëndrueshme të ekonomisë. prandaj, 
mendoj se sfida e vërtetë është gjetja e një balance optimale midis 
derregullimit, i cili promovon forcat e tregut dhe shpikjet financiare, 
dhe pasojave negative që shoqërojnë dështime të mundshme të 
tregut dhe krizat financiare. Sigurisht, që në praktikën e përditshme, 
kjo balancë optimale është e vështirë të materializohet. prandaj, për 
këtë qëllim, nevojitet më shumë punë empirike dhe besoj se kjo do të 
jetë dhe një nga prioritetet kryesore të departamentit, të sapokrijuar, 
të Stabilitetit Financiar.

megjithatë, dëshiroj të theksoj se ne si autoritet mbikëqyrës kemi 
qenë shumë të kujdesshëm gjatë vitit që po lëmë, duke marrë shkas 
ndër të tjera dhe nga rritja e shpejtë e portofolit të kredive këto dy-tre 
vitet e fundit. përfitoj nga rasti që të vë në dijeni sistemin bankar dhe 
publikun në përgjithësi, se duke filluar nga muaji janar ‘08 do të jetë 
operativ regjistri i kredive.

theks i veçantë i është vënë forcimit të mbikëqyrjes bankare, 
veçanërisht vlerësimit në mënyrë konservatore të pjesës që lidhet me 
administrimin e bankës tregtare. po kështu, kemi rritur trysninë mbi 
sistemin bankar për të qenë më transparent dhe më i përgjegjshëm në 
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raport me klientelën. një shqetësim konstant i Bankës së Shqipërisë 
ka qenë përmirësimi i vazhdueshëm i kapaciteteve që merren me 
kontrollin e brendshëm dhe me administrimin e rrezikut. duke u 
ndalur në këtë të fundit, dua të theksoj se tashmë ne kemi identifikuar 
tre rreziqet më të mëdha, materializimi i të cilave do të ishte me 
pasoja të rënda për stabilitetin financiar. më duhet të theksoj se ky 
grup rreziqesh karakterizon gjithë rajonin e për rrjedhim, mendoj se 
hapësirat për bashkëpunim janë shumë të mëdha në këtë drejtim.

1 – rreziku i kredisë. 

ky rrezik është i lidhur drejtpërsëdrejti me boom-in e madh të 
kredisë për ekonominë, këto vitet e fundit. megjithëse statistikat 
tregojnë se ende përqindjet e kredive të këqija janë të ulëta, përsëri 
është e domosdoshme një lloj prudence, në këtë drejtim. të gjithë 
e dimë se metodat e klasifikimit dhe riklasifikimit mund të jenë 
një instrument në duart e bankave për të fshehur realitetin. hyrja 
e grupeve të mëdha bankare ka rritur presionet tek operatorët e 
tjerë për më shumë përpjekje në drejtim të zënies së tregut. Shpesh 
herë kjo bëhet në dëm të cilësisë së portofolit. po kështu, të mos 
harrojmë se edhe bilancet e kompanive nuk janë të sinqerta, duke 
shtuar një problem më shumë në këtë drejtim. në përfundim, do të 
thoja se edhe zhvillimet aktuale në tregun e pasurive të paluajtshme 
kanë një potencial negativ në këtë drejtim. rritja e madhe e çmimeve 
në kushtet kur pasuritë e paluajtshme përbëjnë rreth 80 për qind të 
kolateralit, mbart një potencial negativ në rast të materializimit të 
rënies së menjëhershme të çmimeve në tregun e aseteve fikse.

2 – rreziku i kursit të këmbimit.

kur jemi vetëm një muaj para përfundimit të vitit 2007, teprica e 
kredisë është e ndarë në raportin, 70 për qind kredi në monedhë të 
huaj dhe 30 për qind kredi në monedhë vendase. kam përshtypjen 
se raportet janë të ngjashme përmes tërë rajonit. akordimi i 
kredive në valutë, në kushtet kur huamarrësit i kanë të ardhurat e 
tyre në monedhë vendase, përbën një problem, veçanërisht po të 
ballafaqohemi me një zhvlerësim të shpejtë të monedhës, që do të 
kërcënonte aftësinë e tyre për të shlyer.
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3 – rreziku i kontaminimit nga prania e operatorëve të mëdhenj 
dhe të njëjtë në të gjithë rajonin.

aktualisht, jemi dëshmitarë të penetrimit në shkallë të madhe të disa 
operatorëve të mëdhenj ndërkombëtarë në rajonin tonë. Sigurisht që 
ky zhvillim ka qenë i mirëpritur dhe ka sjellë zhvillime interesante në 
rajon, duke bërë një mobilizim dhe alokim më eficient të fondeve të 
lira në ekonomi. megjithatë, mendoj edhe në këtë drejtim ka nevojë 
për më shumë kujdes. një problem i mëmës apo një shqetësim i njërës 
prej degëve të saj në rajon, mund të krijojë turbullira për vetë faktin që 
këta operatorë kanë përqindje të larta të tregut. për më tepër, mendoj 
se problemet që lidhen me mbikëqyrjen host-host nuk janë të mbuluara 
nga standardet e Baselit, duke shtuar paqartësitë në këtë drejtim.

në përfundim dëshiroj të theksoj se filozofia që ka mbizotëruar 
në punën tonë ka qenë e thjeshtë por bashkëkohore. ajo ka synuar: 

-  krijimin e strukturave të shëndosha dhe funksionale; 
-  kompletimin dhe përmirësimin e bazës ligjore dhe asaj 

rregullatore; si dhe
-  thithjen e burimeve njerëzore të kualifikuara e të afta 

profesionalisht për t’u ballafaquar me sfidat e së ardhmes.
 

Shpreh bindjen time se Banka e Shqipërisë është një institucion 
tërësisht i aftë për të marrë mbi shpatullat e veta pronësinë e plotë të 
ideimit dhe të zbatimit të politikës monetare. 

 
të nderuar pjesëmarrës, 

u përpoqa të bëja një paraqitje të shkurtër të punës tonë në këto 
vitet e fundit. jam i bindur se prezantimet dhe diskutimet e folësve 
në këtë konferencë do të jenë një vlerë e shtuar në drejtim të kuptimit 
më të mirë të shumë prej pikëpyetjeve që janë rrotull nesh.

unë sinqerisht shpresoj se të gjithë pjesëmarrësit do të jenë 
aktivë duke sjellë elemente të reja, eksperienca të ndryshme dhe 
këndvështrime alternative nga ato tonat.

ju uroj punime të mbara!

*ardian Fullani, guvernator, Banka e Shqipërisë.
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Peter Grasmann*

komBinimi i politikave të 
qëndrueShme në vendet kandidate 
dhe vendet e mundShme kandidate 

për në Be

Zoti Guvernator, Zonja dhe Zotërinj,

ju falenderoj për ftesën në këtë konferencë të nderuar. ndjehem 
i kënaqur që do të ndaj me ju mendimet e mia mbi alternativat e 
politikave të vendeve të Ballkanit perëndimor, nga pikëpamja e 
integrimit të tyre në Bashkimin evropian.

Bashkimi evropian ka qenë dhe mbetet një partner aktiv për 
vendet e rajonit. gjithashtu, Be vlerëson progresin e bërë nga 
vendet kandidate dhe ato të mundshme kandidate. Bashkëpunimi 
i ngushtë dhe gjithëpërfshirës ka rezultuar në shumë marrëveshje 
politike, duke treguar në këtë mënyrë progresin domethënës të këtyre 
vendeve drejt anëtarësimit në Be.

angazhimi i autoriteteve kombëtare për integrimin në Be ka 
nxitur reforma, që janë të nevojshme për ndërtimin e shteteve 
demokratike dhe për funksionimin e ekonomive të tregut. politikat 
e qarta mbi anëtarësimin në Be kanë rritur ndërgjegjësimin në 
rajon, kanë stabilizuar ekonomitë, si dhe kanë rritur besueshmërinë 
ndërkombëtare.

ne jemi shumë të vetëdijshëm për rëndësinë e stabilitetit ekonomik 
dhe politik në zhvillimin e rajonit. prirjet e fundit ekonomike kanë 
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qenë premtuese dhe janë pasqyruar në rritje ekonomike relativisht të 
fortë dhe në ulje domethënëse të inflacionit. administrimi i financave 
publike po përmirësohet dhe sistemet financiare janë në zhvillim. 
zgjedhjet e politikave nga autoritetet kombëtare kanë mundësuar 
një fillim të mirë për ristrukturimin. aktualisht, politikat duhet të 
fokusohen në ruajtjen dhe përparimin e progresit të deritanishëm.

1. roli i politikëS monetare

më lejoni të filloj shkurtimisht me rolin që politika monetare luan 
në arritjen dhe mbajtjen e stabilitetit makroekonomik.

ne jemi dëshmitarë të suksesit të madh në uljen e inflacionit të 
të gjitha vendeve të rajonit, ulje e arritur nën regjime të ndryshme 
të kursit të këmbimit. ky progres është thelbësor, pasi stabiliteti i 
çmimeve është një nga kushtet kyçe për të kthyer besimin e publikut 
tek ekonomia dhe tek strukturat shtetërore. duke arritur një rritje 
më të moderuar të çmimeve, zgjedhjet e strategjive monetare të 
autoriteteve kanë qenë heterogjene në vende të ndryshme. regjimet 
aktuale të kursit të këmbimit në rajon radhiten nga luhatje e pavarur 
në përdorimin e euros si monedhë me kurs ligjor.

pas trazirave dhe pasigurive në rajon në vitet 1990, zgjedhja e 
fiksimit të vlerës së monedhës kundrejt euros ishte rezultat i 
pranimit të preferencave të aktorëve ekonomikë. deri tani, euro 
është monedha ligjore në mal të zi dhe kosovë, ndërsa në Bosnje 
hercegovinë është në fuqi marrëveshja e bordit të monedhës me 
vlerë të fiksuar kundrejt euros. kroacia dhe ish-republika jugosllave 
e maqedonisë kanë një kurs këmbimi me luhatje të administruar 
ngushtësisht kundrejt euros.

zgjedhja e euros si ankorë e jashtme nominale korrespondoi edhe 
me përdorimin e gjerë të euros në ekonomi. ndonëse hapja e tregtisë 
së vendeve është relativisht e ulët, veçanërisht lidhur me eksportet, 
përdorimi i euros si monedhë faturimi në tregti është dominuese në 
vendet me një kurs të fiksuar. përdorimi i euros si monedhë financiare 
është i rëndësishëm në këto vende, duke pasqyruar pjesërisht procesin 
e thellimit financiar dhe integrimit ndërmjet rajonit dhe eurozonës. 
duke u mbështetur kryesisht në kursin e këmbimit të vendit, sot pjesa 
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që zënë depozitat në euro varion nga 20% në gati 100% në Ballkanin 
perëndimor. kreditë në euro tejkalojnë 40% të totalit të kredive në të 
gjitha vendet. ky është rezultat edhe i rritjes së integrimit financiar, 
me bankat e eurozonës që po bëhen më aktive në rajon. euro si 
ankorë nominale e jashtme, ka qenë një instrument i rëndësishëm në 
stabilizimin dhe rritjen ekonomike të këtyre vendeve.

Shqipëria dhe Serbia kanë zgjedhur të përdorin përparësitë e 
instrumenteve aktive të politikës monetare. Shqipëria dhe Serbia kanë 
zgjedhur regjime të luhatshme, me nivele të ndryshme administrimi 
dhe një lloj inflacioni të shënjestruar. deri në këtë moment, rezultatet 
në arritjen e stabilitetit të çmimeve duken premtuese. politika monetare 
efektive kërkon një mekanizëm përgjegjës të transmetimit të politikës 
monetare, i cili ka nevojë për zhvillim të vazhdueshëm, veçanërisht në 
ato ekonomi që po kalojnë një proces ristrukturimi të thellë.

kriteret për hyrjen në Be nuk preferojnë ndonjë strategji të 
politikës monetare mbi të tjerat. vendet mund të futen në Be dhe 
më pas në erm ii me regjime të ndryshme, për sa kohë që nuk janë 
të ankoruara me një monedhë të ndryshme nga ajo e Be ose shkojnë 
në euroizim të njëanshëm. përvoja ndërkombëtare dhe legjislacioni 
i Be-së tregojnë se një sistem monetar i qëndrueshëm ka nevojë 
për një bankë qendrore të pavarur, të besueshme, të përgjegjshme 
dhe transparente. kriteri kryesor për përzgjedhjen e strategjisë së 
politikës monetare duhet të jetë zgjedhja më e favorshme për arritjen 
e stabilitetit të çmimeve.

2. rëndëSia e pajtueShmëriSë Së politikave

zhvillimi i një vendi ndikohet dukshëm nga të gjitha politikat e 
zbatuara. për rrjedhojë, duhet garantuar përputhshmëria e këtyre 
politikave. çdo objektiv i politikës monetare apo stabiliteti i çmimeve 
mund të arrihet vetëm nëse politikat fiskale dhe strukturore janë 
mbështetëse të kësaj përqasjeje. veçanërisht politikat e tjera nuk 
duhet të minojnë besueshmërinë e politikës monetare, si dhe nuk 
duhet ta mbingarkojë atë duke ndjekur objektiva kontradiktorë. në 
mënyrë që zhvillimi të jetë i qëndrueshëm, kombinimi i politikave 
fiskale, strukturore dhe monetare duhet të jetë konsekuent dhe i 
përshtatshëm.
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politika fiskale është instrumenti makroekonomik afatshkurtër 
kryesor për vendet me çekuilibra të jashtëm të lartë dhe ekonomi 
të udhëhequra nga kërkesa e brendshme. politika monetare e humb 
efektivitetin e saj nëse kuadri makroekonomik mbështetës është i 
dobët dhe i paqëndrueshëm. Stimujt fiskalë të çlirët ose prociklikë 
mund të rrezikojnë stabilitetin makroekonomik. për më tepër, borxhi 
publik i lartë dhe në rritje mund të jetë tregues i një politike fiskale 
të paqëndrueshme dhe mund të rritë cënueshmërinë e ekonomisë. 
gjithashtu, politika fiskale duhet të jetë elastike, e aftë për të reaguar 
ndaj ndryshimeve të ambientit ekonomik. planifikimi fiskal afatmesëm 
është një udhëzues që duhet përshtatur sipas goditjeve ekonomike 
dhe nuk mund të shihet si burim ngurtësish për financat publike. 
me qëllim që të jetë në gjendje të përballet me zhvillime (negative) 
të papritura, qeveria, si çdo agjent ekonomik tjetër, duhet të ndërtojë 
amortizatorë gjatë periudhave më pak të tensionuara. gjithashtu, në 
vendet me politikë monetare aktive, politika monetare nuk mund të 
mbishfrytëzohet si e vetmja politikë për frenimin e inflacionit.

zgjerimi financiar priret të përshpejtojë si kërkesën vendase 
ashtu edhe atë për import, duke prishur në këtë mënyrë stabilitetin 
makroekonomik. kërkesa vendase në ekonomitë në tranzicion është 
shpesh e zotëruar nga konsumi dhe investimet private në sektorët jo 
të orientuar drejt eksportit që mund të rrezikojnë qëndrueshmërinë 
afatgjatë. paralelisht, edhe struktura e importeve mund të tregojë 
një zhvendosje drejt mallrave të orientuar nga sektori i jo-eksportit, 
një proces i cili nuk duhet të përforcohet me shpenzime të larta 
qeveritare. Financa publike duhet të përqendrohet në kontrollin e 
shpenzimeve dhe në mbledhjen efektive të taksave. pagat e sektorit 
publik duhet të shmangin presionin mbi pagat e sektorit privat, të 
pasqyrojnë objektivat e qëndrueshmërisë fiskale dhe të përmirësojnë 
efektivitetin dhe cilësinë e sektorit publik. këta objektiva nuk janë 
kontradiktorë. Sidoqoftë, ata kërkojnë një rishikim sistematik më të 
shpeshtë të pagesës së përgjithshme dhe të strukturës së incentivave 
në sektorin publik. indeksimi i pagave dhe i pensioneve duhet të jetë 
i kufizuar, në mënyrë që të shmangen presione të mëtejshme mbi 
çmimet. paralelisht, mbledhja e taksave duhet përmirësuar, përfshirë 
këtu mbledhjen e tarifave të shërbimeve qeveritare, për të arritur në 
një buxhet të balancuar.
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në mënyrë që të rritet konkurrenca, duhet përshpejtuar 
ristrukturimi në fushën e politikave strukturore. në ekonomitë në 
tranzicion, ristrukturimi dhe reformimi i sektorit shtetëror mbetet 
një sfidë e rëndësishme për ndërtimin e një ekonomie tregu të 
qëndrueshme. privatizimi duhet bërë në rastin e ndërmarrjeve që 
mund të administrohen në mënyrë më efektive nën pronësinë private. 
nëse është e nevojshme, kompanitë që dalin me humbje duhet të 
likuidohen.

për rritjen afatgjatë, një klimë biznesi tërheqëse mbetet sfida kryesore 
për ekonomitë në tranzicion dhe ato në zhvillim. duke pranuar progresin 
e tanishëm, klima e biznesit ka ende nevojë për përmirësime madhore. 
aktualisht, incentivat e investimeve dekurajohen nga infrastruktura e 
dobët (përfshirë dhe furnizimin me energji në Shqipëri), sistemet e 
ndërlikuara të taksave ose taksat e larta, bashkë me mospërputhjen 
midis aftësive profesionale ekzistuese dhe atyre të kërkuara. paralelisht, 
forca e ligjit duhet forcuar; po kështu edhe funksionimi i duhur i 
tregjeve. krijimi i një klime biznesi të përshtatshme është thelbësore 
për zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm dhe për rritjen e investimeve 
vendase dhe të huaja, e për pasojë, edhe për rritjen e punësimit. 
aktualisht, aktiviteti i ulët i bizneseve pasqyrohet edhe në deficitin e 
lartë të llogarisë korente, me eksportet që mbeten larg kërkesës për 
importe. në fazën e përafrimit të zhvillimit, çekuilibrat e jashtëm do 
të jenë të pashmangshëm, por politikat duhet të krijojnë bazën për të 
shkuar drejt një strukture ekonomike më të qëndrueshme.

3. roli i BaShkimit evropian

Bashkimi evropian mbështet procesin e tranzicionit, zhvillimit 
dhe përafrimit me Be për të gjitha vendet kandidate dhe kandidate 
të mundshme. ne kemi përvojën e paçmuar të procesit të hyrjes 
së vendeve të reja anëtare: pjesa më e madhe e tyre kanë kaluar së 
fundmi një proces ristrukturimi të ngjashëm me atë të vendeve të 
Ballkanit perëndimor. ne kemi bindjen se mund të ndihmojmë 
autoritetet e Ballkanit perëndimor për të krijuar shtete demokratike 
dhe ekonomi tregu që funksionojnë mirë.

procesi i Stabilizim asocimit ofron një kuadër të provuar 
udhëzuesish për reformat rregullatore dhe institucionale, si edhe 



�6

asistencë teknike dhe financiare. Bashkimi evropian i ka përshtatur 
rekomandimet dhe kërkesat e tij në bazë të acquis communautaire, 
modelit rregullator dhe institucional të zbatuar në Be. kriteret e 
kopenhagenit për politikat politike, ekonomike dhe legjislative kanë 
rezultuar të jenë udhëzues të fortë, operacionalë dhe të qëndrueshëm 
për ristrukturimin e ekonomive.

partneriteti ndërmjet Be-së dhe vendeve të Ballkanit perëndimor 
ka qenë i suksesshëm dhe është një element më shumë për stabilizim 
dhe reforma. tashmë, mjaft vende kanë nënshkruar marrëveshje 
Stabilizim asocimi me Be-në; të tjerat janë pranë përfundimit të 
negocimeve. me bashkëpunimin e ngushtë të institucioneve financiare 
ndërkombëtare, në veçanti të Fmn-së dhe të Bankës Botërore, 
Bashkimi evropian do të mbetet një partner aktiv në procesin e 
rindërtimit të ekonomive të Ballkanit perëndimor. është në interesin 
e të gjitha palëve që rajoni të bëhet globalisht konkurrues dhe një 
partner i barabartë për ekonomitë e maturuara të tregut.

për sa i përket kooperimit ekonomik me vendet e rajonit, ne jemi 
të vetëdijshëm që Be mund të luajë një rol më të madh në sigurimin 
e një ankore të jashtme për politikën ekonomike. ne kemi filluar 
të shtrijmë mbikëqyrjen ekonomike dhe fiskale të periudhës para 
hyrjes në Be edhe mbi vendet e mundshme kandidate. programet 
ekonomike të para-hyrjes (peps) të vendeve kandidate dhe 
programet ekonomike dhe Fiskale (eFps) të vendeve kandidate 
të mundshme, duhet të ndihmojnë autoritetet të mësohen me 
standardet evropiane të planifikimit të qëndrueshëm të financave 
publike. ushtrimi i rregullt, me feedback nga komisioni evropian 
mund të konsiderohet si një ankorë e jashtme, që ndihmon në 
krijimin e aftësive planifikuese ekonomike vendase dhe të politikave 
të qëndrueshme. programet ekonomike janë gjithashtu, një nga 
burimet kryesore për kapitullin e kritereve ekonomike të raporteve 
të progresit. ky i fundit shërben si bazë për vlerësimin e progresit të 
vendeve në kuadrin e partneritetit evropian.

partneritetet evropiane, që përmbajnë përparësitë afatshkurtra 
dhe afatmesme janë krijuar si një mënyrë për të realizuar perspektivën 
evropiane në vendet e Ballkanit perëndimor. autoritetet kombëtare 
ftohen të përgatisin plane specifike me afate dhe masa, me qëllim 
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arritjen e përparësive. progresi në zbatimin e përparësive monitorohet 
rregullisht, për të identifikuar në kohë dobësitë e mundshme 
dhe për të bërë rregullimet e nevojshme në planet e reformave. 
përparësitë e partneriteteve evropiane përbëjnë gjithashtu bazën për 
asistencën financiare, të dhënë me anë të instrumenteve financiare 
të përshtatshme. kohët e fundit, është krijuar instrumenti për 
asistencën e para-hyrjes (ipa), duke përforcuar kuadrin e financimit 
të projekteve të ndryshme. ai duhet të sjellë progres në eficiencën 
dhe racionalizmin e asistencës në projektet tona.

4. reFormimi i BaShkimit evropian

roli i Be si një ankorë e jashtme për rajonin kërkon që vetë 
Bashkimi të qëndrojë i fortë dhe dinamik. Bashkimi evropian është 
një bashkim ekonomish të suksesshme. por megjithatë, ai është nën 
presion të vazhdueshëm dhe të shumëfishtë për t’u përmirësuar, 
për shkak të sfidave madhore të globalizimit, ecurisë së mirë të 
tregjeve aziatike dhe plakjes së shoqërive të tij. prandaj, Bashkimi 
evropian duhet të përqendrohet me kujdes në përmirësimin e 
konkurrueshmërisë së tij ekonomike dhe në rritjen e produktivitetit.

Shumë theks është vënë mbi reformat e tregut të punës në 
Bashkimin evropian. pothuaj të gjitha shtetet anëtare kanë rishikuar 
rregulloret e tyre mbi kontratat e përkohshme ose mbi punën me orar 
të shkurtuar, taksimin e punës ose tregun aktiv të punës. rëndësia 
e reformave pasqyrohet në adoptimin e axhendës së lisbonës në 
nivelin e Be-së. zbatimi i axhendës së lisbonës (Strategjia për 
rritjen dhe punësimin) ndiqet ngushtë në nivel komuniteti, me 
qëllim përmbushjen e objektivave ambiciozë të ekonomive evropiane 
për konkurrencën e lartë. reforma të suksesshme kanë mbështetur 
rritjen e punësimit dhe kanë forcuar rritjen e produktivitetit të punës 
në Bashkimin evropian. ende mbeten sfida: ngurtësitë e tregut 
të punës mund të reduktohen edhe më shumë, veçanërisht duke 
përshtatur mbrojtjen e punësimit, duke favorizuar lëvizjen e fuqisë 
punëtore dhe duke tërhequr njerëzit joaktivë në punë. rritja e pagave 
duhet të bëhet në përputhje me rritjen e produktivitetit për të mbetur 
konkurrues.

paralelisht, reformat në tregut e mallrave janë përqendruar në 
konkurrencën e ndershme dhe në nxitjen e risive. Shpërndarja më 
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eficiente e burimeve mund të ndodhë vetëm në rastin e mundësive 
të barabarta për pjesëmarrësit në treg; shtrembërimet e ndërhyrjeve 
publike duhen minimizuar. tregjet e reja, të shoqëruara nga një 
numër në rritje prodhuesish, kanë rritur rëndësinë e risive. Si mund 
të mbetemi (globalisht) konkurrues, ndërkohë që ka ekonomi të 
mëdha me kosto pune shumë më të ulta në azi? Shtetet anëtare 
të Bashkimit evropian e konsiderojnë inovacionin si forcë lëvizëse 
për rritjen ekonomike. investime të shumta janë bërë në fushat e 
arsimimit dhe të kërkimit: për shembull duke përmirësuar cilësinë 
e arsimit të përgjithshëm dhe duke ngritur qendra për specialistët 
e talentuar. ekonomia e bazuar në njohuri është bërë rruga më e 
preferuar e zhvillimit në shtetet anëtare.

një tjetër fushë e rëndësishme reformash është tregu unik ose 
tregu i Brendshëm evropian, një koncept ky i njohur prej disa 
dekadash. me qëllim heqjen e pengesave për tregtinë dhe investimet 
ndërmjet shteteve anëtare të Be, koncepti i tregut unik ka shërbyer 
si bazë për politikat përkatëse në nivel komunitar. ndonëse vëllimet 
e tregtisë dhe të investimeve janë rritur ndjeshëm ndërmjet shteteve 
anëtare, integrimi mund të shkojë edhe më tej. vëmendje e veçantë po 
i kushtohet aktualisht reformave integruese të tregut të shërbimeve 
dhe atij financiar. duke pakësuar pengesat në kufijtë kombëtarë, ne 
mund të rrisim konkurrencën, të ulim sjelljen monopolistike dhe të 
rrisim presionet për ulje çmimesh. në nivel vendi, shërbimet në rrjet 
si energjia ose telekomunikimi, ofrohen vetëm nga pak kompani. 
konkurrenca e kufizuar ose inekzistente në këto tregje, në përgjithësi 
pengon eficiencën dhe risitë (në cilësi). duke lejuar hyrjen e lirë 
të kompanive të huaja (dhe vendase) në këto tregje mund të rritet 
konkurrenca në cilësi, çmime dhe në gamën e produkteve.

të gjitha këto reforma të tregjeve duhet të mbështeten nga stabiliteti 
makroekonomik. politikat monetare, fiskale dhe strukturore duhet të 
jenë në një linjë, në mënyrë që të frenojnë presionet mbi çmimet. Futja 
në përdorim e euros ka eliminuar rreziqet e luhatshmërisë së kursit 
të këmbimit brenda eurozonës. politika monetare konservatore 
garanton një rritje të moderuar të çmimeve mesatare. meqenëse 
ndryshimet e çmimeve në vendet e ndryshme nuk mund të drejtohen 
nga politika monetare në eurozonë, politikat e tjera duhet të jenë 
mjaft elastike. vendet anëtare të Be i bashkërendojnë politikat e tyre 
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fiskale; është krijuar një sistem raportues periodik tek institucionet e 
komunitetit. kuadri buxhetor i rishikuar i Be, procedura e deficitit 
të tepërt dhe pakti i Stabilitetit dhe rritjes ndihmojnë financat e 
qëndrueshme publike në Be dhe në zonën e euros, në mënyrë që 
të arrihet objektivi i përmirësimit të cilësisë së financave publike për 
të mbështetur objektivat më të gjerë të axhendës së lisbonës. për 
më tepër, institucionet komunitare nxisin fuqishëm shtetet anëtare 
të krijojnë amortizatorë të mëdhenj gjatë fazës së rritjes të ciklit 
ekonomik. duke përballuar ciklet ekonomike, qeveritë e vendeve 
anëtare duhet të përgatiten edhe për ndryshime të rëndësishme 
demografike dhe për plakjen e popullsisë. Financat publike kërkojnë 
reforma strukturore për të garantuar pagesat e pensioneve për vitet 
në vijim, duke qenë se numri përkatës i taksapaguesve (në krahasim 
me pensionistët) është në ulje.

prandaj mund të themi se edhe Bashkimi evropian është në 
tranzicion. rregullimi i politikave, si përgjigje ndaj ndryshimeve të 
ambientit global dhe të brendshëm është i rëndësishëm për të gjitha 
vendet.

5. përFundime

në mbyllje të fjalës time, më lejoni të theksoj idetë e mëposhtme:

1. Bashkimi evropian e mirëpret progresin e arritur nga vendet 
kandidate dhe të mundshme kandidate, në stabilizimin dhe 
ristrukturimin e ekonomive të tyre. tani, progresi jo vetëm që 
nuk duhet të kthehet mbrapa, por duhet të përparojë akoma më 
tej.

2. arritjet e deritanishme nuk mund të quhen të sigurta; 
stabiliteti makroekonomik duhet siguruar përditë. Stabiliteti i 
vazhdueshëm dhe kombinimi i politikave të orientuara drejt 
rritjes, me theks në bashkërendimin e politikave monetare, 
fiskale dhe strukturore, mbetet një sfidë për të gjitha vendet. 
aktualisht, reformat strukturore janë bërë hapi më themelor 
drejt zhvillimit. duhet përshpejtuar ristrukturimi i sektorit 
shtetëror dhe krijimi i një klime tërheqëse për biznesin.

3. Be i ofron autoriteteve kombëtare ekspertizë në ndërtimin e 
shteteve demokratike dhe në mirëfunksionimin e ekonomive 
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*peter grasmann, përgjegjës Sektori, drejtoria për çështjet ekonomike dhe Financiare, 
komisioni evropian.
pikëpamjet e shprehura në këtë fjalë janë vetëm të folësit dhe jo domosdoshmërisht 
të komisionit evropian.

të tregut. procesi i stabilizim asocimit siguron një kuadër të 
qartë për reformat dhe zbatimin e tyre. në varësi të progresit të 
arritur për përmbushjen e kritereve politike dhe ekonomike të 
Be-së, të gjitha vendet kandidate dhe të mundshme kandidate 
kanë potencialin për t’u bërë anëtare me të drejta të plota të 
Bashkimit evropian.

4. reformimi dhe përshtatja e politikave i përket të gjitha vendeve, 
jo vetëm ekonomive në transformim ose në zhvillim. Shtetet 
anëtare të Bashkimit evropian janë duke reformuar produktet 
dhe tregjet e tyre të punës, për të qenë konkurruese në procesin 
e globalizimit. në të njëjtën kohë, përputhshmëria e politikave 
fiskale me politikën monetare monitorohet nga afër për të 
garantuar stabilitetin makroekonomik të përgjithshëm.

ju falenderoj sërish që më ftuat të marr pjesë në konferencën 
vjetore të Bankës së Shqipërisë. 

Faleminderit për vëmendjen tuaj!
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Giorgio Gomel*

vendet Fqinje: Si të ecim në 
korSinë e Shpejtë?

hyrje

evropa qendrore dhe lindore është tashmë një nga zonat me 
rritje ekonomike më të shpejtë në të gjithë botën.

me aspiratën e anëtarësimit aktual ose të ardhshëm në Bashkimin 
evropian dhe në Bashkimin monetar evropian, vendet e kësaj zone 
kanë tërhequr flukse të larta kapitale, të cilat janë favorizuar edhe nga 
shkalla e lartë e kthimit të kapitalit, nivelet e larta të kapitalit njerëzor 
dhe procesi i përafrimit. megjithatë, sinjale mbinxehjeje të ekonomisë 
kanë filluar të ngrenë shqetësime mbi qëndrueshmërinë, veçanërisht 
në ato vende me një regjim fiks ose rreptësisht të kontrolluar të kursit 
të këmbimit.

do të bëj një dallim midis vendeve me kurs këmbimi fiks (letoni, 
estoni, lituani, Bullgari, kroaci dhe Bosnje) dhe vendeve me kurs 
këmbimi të luhatshëm (poloni, republika çeke, hungari, republika 
Sllovake, maqedoni, Serbi dhe Shqipëri). megjithëse, jo gjithmonë 
i përshtatshëm për ekonomi disi të ndryshme, ky klasifikim mund 
të ofrojë disa shpjegime të vlefshme në lidhje me zhvillimet më të 
fundit dhe njëkohësisht, të ndihmojë në hartimin e politikave sa më të 
përshtatshme për qëndrueshmërinë e procesit të rritjes ekonomike.
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ndërsa “kufijtë e shpejtësisë” të rritjes potenciale dhe të flukseve 
hyrëse të kapitalit janë pothuajse të panjohur1, pasojat e një rënieje 
të papritur të këtyre ekonomive do të ishin mjaft të dhimbshme për 
të gjithë zonën. për të siguruar një “lëvizje të sigurt në korsinë e 
shpejtë”, politikëbërësit duhet të pakësojnë dobësitë e sistemit, duke 
ofruar në këtë mënyrë një hapësirë sigurie kundrejt ndryshimeve të 
papritura në ndjesitë e tregut.

një aspekt po aq i rëndësishëm, ende shpesh i anashkaluar është 
fakti që në termat afatmesëm do të ketë një riorientim tërësor të 
ekonomive të përfshira në këtë proces. çekuilibrat e zgjatur të 
llogarisë korente do të duhet të ndryshojnë kursin dhe burimet do të 
duhet të kthehen në investime produktive, veçanërisht në sektorin e 
mallrave të tregtueshëm; përndryshe, mund të pasojë një ndëshkim i 
befasishëm ose një periudhë e dhimbshme e ngadalësimit ekonomik. 
në këtë rast, tregjet fleksibël dhe sistemet e forta financiare do të 
jenë më përcaktuese.

zhvillimet e Fundit makroekonomike

rritja në evropën qendrore dhe lindore ka vijuar me shpejtësi 
gjatë viteve 2006 dhe 2007, veçanërisht në Shtetet Baltike. kontributi 
kryesor në rritjen e pBB-së, ka ardhur nga kërkesa e brendshme, 
mbështetur nga rritja e të ardhurave të diponueshme dhe kreditimi 
i bollshëm. në vendet me një regjim të luhatshëm të kursit të 
këmbimit, kontributet kanë ardhur edhe si pasojë e eksporteve neto, 
në sajë të reduktimit të ndjeshëm të aktivitetit ekonomik në evropën 
perëndimore.

rritja e kërkesës së brendshme, rritja e çmimeve të naftës dhe 
ushqimeve, rritjet në çmimet e administruara dhe në shumë vende, 
shtrëngimi i tregjeve të punës, kontribuan në rritjen e inflacionit gjatë 
vitit 2006.

Falë performancës së tyre të mirë ekonomike, këto vende u 
ndikuan më pak nga trazirat e fundit financiare, nga kriza e kredive që 
gjeneruan tregjet sub-prime të Shteteve të Bashkuara, në krahasim me 
tregjet e reja në zhvillim. zgjerimi i spread-it të obligacioneve përfshiu 
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të gjitha tregjet në zhvillim që nga fillimi i gushtit dhe veçanërisht 
preku azinë dhe amerikën latine më shumë se evropën; lëvizjet 
e monedhës ishin gjithashtu më pak të theksuara. Si përfundim, 
humbjet në tregjet e aksioneve ishin shumë më të kufizuara se në 
vendet e tjera të eme-s (established market economy) (përveç 
hungarisë, polonisë dhe rumanisë).

jo të gjitha vendet kanë përfituar nga rritja e tyre e qëndrueshme 
për të përmirësuar pozitën fiskale. gjatë viteve të fundit, këto 
vende e kanë përdorur rritjen e shpejtë të pBB-së kryesisht për të 
rritur shpenzimet publike, në vend të vendosjes së një bilanci më 
të mirë ndërmjet sektorit publik dhe atij privat në ekonomi, si dhe 
të vijimësisë së axhendës së reformave strukturore. në vitin 2006, 
vetëm Bullgaria dhe estonia shtrënguan ndjeshëm pozicionin e tyre 
fiskal2.

megjithatë, nëse krahasojmë pozitat fiskale në regjimet me kurs 
këmbimi të luhatshëm dhe fiks, këto të fundit shfaqin në vijimësi një 
deficit më të ulët fiskal dhe një borxh qeveritar më të ulët (shih tabelën 
1). më tej, në rast se raportet e deficitit dhe të borxhit në vendet 
me regjim të luhatshëm të kursit të këmbimit mbeten pothuajse 
gjithmonë të pandryshueshme përgjatë kohës, të dhënat për vendet 
me regjim fiks të kursit të këmbimit tregojnë për një përmirësim të 
situatës3.

Shkaqet e ShqetëSimit dhe SFidat 

ekziston një shqetësim në rritje, për sa i përket rritjes së shpejtë 
të kërkesës së brendshme, të cilës nuk i përgjigjet një zgjerim i 
kapaciteteve prodhuese, rritje e cila ka detyruar disa nga ekonomitë 
e rajonit, veçanërisht ato me regjim fiks të kursit të këmbimit, të 
ndjekin një rrugë të paqëndrueshme. Shenjat e mbinxehjes së këtyre 
ekonomive, shfaqen në rritjen e ndjeshme të normës së inflacionit 
gjatë dy viteve të fundit si dhe në zgjerimin e deficiteve të llogarisë 
korente.

ndonëse e mbështetur nga pritshmëritë e një perspektive të mirë 
ekonomike dhe të rritjes së të ardhurave, rritja optimale e kërkesës së 
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brendshme është gjithashtu, rezultat i rritjes jashtëzakonisht të shpejtë 
të kreditimit të sektorit privat. pjesërisht, kreditimi i sektorit privat 
është rrjedhojë e thellimit strukturor të sistemeve financiare të këtyre 
vendeve. ndërmjetësimi bankar në disa vende është ende mjaft poshtë 
niveleve të përcaktuara në përputhje me fazën e zhvillimit ekonomik, 
si dhe me karakteristikat strukturore të sektorëve bankarë vendas. për 
më tepër, privatizimi i sektorit bankar dhe hyrja e bankave të huaja 
në tregjet e brendshme kanë sjellë rritjen e ofertës së kredisë dhe 
lehtësimin e aksesit në fondet e huaja, të cilat vijnë kryesisht nëpërmjet 
bankës mëmë. gjithashtu, zgjerimi i huasë është udhëhequr nga rritja 
e konkurrencës dhe reduktimi i vazhdueshëm i marzhit të fitimit. nga 
ana tjetër, veçanërisht në vendet me regjim fiks të kursit të këmbimit, 
rritja e shpejtë e kredisë mund të ketë ardhur pjesërisht nga zgjerimi 
i kushteve monetare. megjithëse është e vështirë të përcaktohet se 
në çfarë shkalle rritja e nivelit aktual të kreditit reflekton një proces 
ekuilibri, lëvizja e shpejtë e regjistruar në kreditë hipotekore ka nxitur 
një rritje të ndjeshme në çmimet e banesave.

gjatë vitit 2006, deficitet në llogarinë korente u thelluan në të 
gjitha vendet dhe vlerësimet flasin për një përkeqësim të mëtejshëm 
gjatë këtij viti. vendet me regjim fiks të kursit të këmbimit, përfshirë 
rumaninë dhe Serbinë, regjistruan deficite dyshifrore dhe përjetuan 
një nga përkeqësimet më dramatike. ndërkohë që deficiti i vendeve 
me kurs këmbimi të luhatshëm u financua kryesisht nga investimet e 
huaja direkte (ihd-të), nuk mund të thuhet e njëjta gjë për vendet me 
kurs këmbimi fiks, ku pjesa kryesore e llogarisë financiare përbëhej 
nga huatë dhe operacione të tjera të sistemit bankar (shih tabelën 2, 
kolona 4).

në krahun e brendshëm, shenjat e rritjes së çekuilibrave vërehen 
në përhapjen e gjerë të rritjes së normave të inflacionit. në njëfarë 
shkalle, normat e larta të inflacionit në ekonomitë në tranzicion 
mund të konsiderohen si një fenomen ekuilibrues, i cili lidhet 
me procesin e konvergjencës reale. për shkak të efektit Balassa-
Samuelson, rritja më e lartë e produktivitetit në sektorin e mallrave 
të tregtueshëm krahasuar me atë të mallrave të patregtueshëm, do të 
çonte drejt një vlerësimi real të monedhave. një vlerësim i tillë mund 
të arrihet nëpërmjet vlerësimit nominal ose me rritjen e inflacionit të 
partnerëve tregtarë, nëse fleksibiliteti i kursit nominal të këmbimit 
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është i kufizuar. megjithatë, rëndësia e këtyre efekteve nuk duhet 
mbivlerësuar. në disa vende të rajonit presionet inflacioniste janë 
rritur në dy vitet e fundit për shkak të shtimit të rritjes së kërkesës, 
prodhimit mbi potencialin e mundshëm dhe shtrëngimit të tregjeve 
të punës. kjo është një e vërtetë, veçanërisht për vendet me kurs 
këmbimi të fiksuar. ndërkohë që pas vitit 2004, inflacioni në këto 
vende konsiderohej shumë më i ulët në krahasim me vendet me kurs 
këmbimi të luhatshëm, që nga ajo periudhë situata ka ndryshuar. 
vlerësimi i fortë në kursin e këmbimit në këto vende vjen si rrjedhojë 
e themeleve solide dhe hyrjeve të kapitalit, të cilat ndihmuan në 
lehtësimin e presionit mbi çmimet nëpërmjet importeve më të lira; 
më tej, ashtu si në rastin e polonisë dhe republikës çeke, politika 
monetare mund të përdoret në mënyrë të pavarur për frenimin e 
inflacionit. mbi të gjitha, përmbushja e kritereve mbi inflacionin të 
vendosura në traktatin e maastrihtit mbetet një sfidë thelbësore për 
rajonin, por veçanërisht për vendet me kurs këmbimi fiks.

ndërmjet shkaqeve që kanë ndikuar në rritjen e inflacionit mund 
të përmendim shtrëngimin e kushteve në tregjet e punës. megjithë 
rritjen e punësimit, të shoqëruar me një rritje të fortë ekonomike dhe 
reagim pozitiv të ofertës së punës, gjatë 2-3 viteve të fundit shumica 
e këtyre vendeve përjetuan një ndryshim rrënjësor, duke kaluar nga 
një mungesë e vendeve të punës, në një mungesë kualifikimi dhe 
fuqie punëtore. menjëherë pas hyrjes në Be, migracioni nga polonia, 
Sllovakia dhe Shtetet Baltike dhe më së fundi edhe nga rumania e 
Bullgaria, ndihmuan në uljen e papunësisë, por tashmë ky fenomen 
po sjell mungesën e fuqisë punëtore, veçanërisht në sektorët me një 
zhvillim dinamik si: ndërtimi dhe ndërmjetësimi financiar. kushtet 
e mësipërme kanë sjellë si pasojë rritjen e pagave reale, me një ritëm 
më të shpejtë se produktiviteti i punës.

kërkesa mjaft e lartë ka tejkaluar zgjerimin e ofertës dhe të gjitha 
ekonomitë po shkojnë drejt kufizimit të kapaciteteve, pavarësisht 
investimeve të brendshme të larta dhe hyrjes së ihd-ve. Siç paraqitet 
në tabelën 3, rritja mbi potencialin është më e theksuar në vendet 
me kurs këmbimi fiks. ndërkohë që këto vende, kanë regjistruar një 
nivel më të lartë të investimeve fikse në krahasim me vendet me kurs 
këmbimi të luhatshëm (me përjashtim të Bosnje-hercegovinës) dhe 
mesatarisht një stock më të lartë të ihd-ve në raport me pBB-në. 
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kapërcimi i kufizimeve në krahun e ofertës është një sfidë kyçe për 
një periudhë afatmesme, e cila mund të ndihmojë evropën qendrore 
dhe lindore të përfitojë nga integrimi me Be dhe njëkohësisht, të 
nxisë një perspektivë më të mirë rritjeje. ndërsa disa nga vendet e reja 
anëtare të Be shfaqin një përqendrim të lartë të ihd-ve në industritë 
me kapital të lartë të makinave dhe makinerive elektrike (hungaria, 
polonia dhe republika çeke), shërbimet (pasuritë e paluajtshme, 
ndërmjetësimi financiar, tregtia) kanë thithur pjesën dërrmuese të 
ihd-ve në vendet me regjim fiks. përbërja sektoriale e ihd-ve në 
dy grupet e vendeve të mësipërme mund të shpjegohet pjesërisht 
nga regjimet e ndryshme të kursit të këmbimit valutor. mbajtja e 
pandryshuar e kursit të këmbimit detyron prodhuesit e mallrave të 
tregtueshëm t’i mbajnë çmimet të pandryshueshme meqenëse janë 
subjekte të ligjit të çmimeve të administruara. ndërkohë që prodhuesit 
e mallrave jo të tregtueshëm nuk përballen me konkurrencën 
ndërkombëtare, çmimet e mallrave të patregtueshëm ndaj atyre të 
tregtueshëm rriten. ky efekt mund të amplifikohet nga hyrjet e larta 
të kapitalit, të cilat rrisin kërkesën finale, që nga ana e saj, rrit çmimin 
e mallrave të patregueshëm ndaj atyre të mallrave të tregtueshëm. 
rezultati përfundimtar mund të jetë një rritje “e shpërpjesëtuar” e 
investimeve në sektorët e mallrave të patregueshëm. 

alternativat e politikëS

le të tentojmë tani disa rekomandime në lidhje me politikat 
ekonomike. 

në frontin strukturor, duket qartë se politikat e tregut të punës 
synojnë uljen e mospërputhjeve, të cilat aktualisht kanë sjellë rritje 
të pagave dhe kostove të punës; në të njëjtën mënyrë si politikat, 
të cilat synojnë përmirësimin e akumulimit të kapitalit njerëzor për 
të kapërcyer mospërputhjet në lidhje me kualifikimin e punëtorëve. 
masa të përshtatshme duhen ndërmarrë për të parandaluar rritjen 
e pagave përtej përmirësimeve të prodhimit dhe për të siguruar që 
mekanizmi i formimit të pagës, si në sektorin privat ashtu edhe në 
atë publik, të planifikohet qartë për të ankoruar pritjet inflacioniste.

investimet janë gjithashtu të rëndësishme për rritjen potenciale. 
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rritja e stokut të kapitalit ndihmon në nxitjen e produktivitetit 
nëpërmjet risive dhe adoptimit të teknologjive të reja. politikat duhet 
të bëjnë përpjekje të mëtejshme për përmirësimin e atraktivitetit të 
klimës së biznesit vendas, në mënyrë që të promovojnë një akumulim 
të qëndrueshëm të kapitalit prodhues, përfshirë ihd-të.

në terma më afatshkurtër, sfidat e rëndësishme të politikës lidhen 
me administrimin e kërkesës së brendshme, veçanërisht në vendet 
me regjim fiks të kursit të këmbimit. në fakt, vëllime të larta fondesh 
portofoli, të tërhequra nga normat e larta të interesit, perspektivat e 
shëndetshme, si dhe ndjenja e qëndrueshmërisë e ardhur nga regjimi 
fiks i kursit të këmbimit, kanë lulëzuar në këto vende dhe kanë 
ndihmuar nxitjen e kreditimit dhe rritjen e konsumit4. Si rrjedhim, 
regjimet fikse shpesh shoqërohen me një ulje të mëtejshme në 
perceptimin e rrezikut të kursit të këmbimit. kjo sjell një rritje në 
kërkesën për huadhënie në monedhë të huaj, duke thelluar kështu 
prirjen e mospërputhjes së monedhës, e cila nga ana e saj mund të 
paraqesë rreziqe serioze për sistemin bankar. ashtu siç paraqitet në 
tabelën 2, në vendet të cilat kanë ankoruar monedhën e tyre ndaj 
euros, raporti i kredisë së dhënë sektorit privat ndaj totalit të kredisë, 
të shprehur në monedhë të huaj është mjaft i lartë, si në terma 
absolutë ashtu edhe në krahasim me vendet, të cilat kanë adoptuar 
regjime më fleksibël të kursit të këmbimit. problemi i mospërputhjes 
së monedhës është një moment mjaft i rëndësishëm, për këtë arsye 
do ta analizojmë sërish më poshtë. 

Shumë prej vendeve në zhvillim eksperimentuan regjime të 
shtrënguara të kursit të këmbimit gjatë dhjetëvjeçarëve të fundit, por 
pas krizës u arrit në përfundimin se i vetmi regjim fiks, plotësisht 
i besueshëm është ai në të cilin autoriteti kombëtar dorëzon 
monedhën kombëtare dhe adopton një monedhë të tretë, në mënyrë 
të njëanshme ose brenda një bashkimi monetar. madje edhe rasti 
i një marrëveshjeje ekstreme, si ajo e bordit të monedhës, mund 
të shikohet më mirë si një rregullim i përkohshëm, i cili duhet të 
përmbushë një sërë kushtesh, disa prej të cilave, në shumë raste, 
mund të duken disi kufizuese5.

një pikë e cila mund të jetë veçanërisht kritike në momentin aktual 
është ajo e strategjisë së daljes. mungesa e një date të mundshme 
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për adoptimin e euros, së bashku me rritjen e çekuilibrave dhe me 
vështirësitë në drejtim të përmbushjes së kritereve të konvergjencës, 
mund të kthehen në një kërcënim jo vetëm për vendet me një bord 
monetar, por në përgjithësi për të gjitha vendet me kurs këmbimi 
të përcaktuar, në rajon. Shenjat që tregjet po bëhen gjithnjë e më të 
parehatshme shfaqen fillimisht, në fillim të vitit në letoni, ku kursi i 
këmbimit është mbajtur afër pikës fundore të intervalit simetrik prej 
1 për qind rreth paritetit qendror, primi njëvjeçar forward ka pësuar 
rritje nga nën 1 për qind, në pothuajse 8 për qind. primi njëvjeçar 
forward gjithashtu është rritur, megjithëse me një shkallë më të ulët, 
për kronën estoneze; mesatarja e primit regjistroi 0.13 për qind që 
nga fundi i marsit 2004, koha kur disponojmë të dhëna, deri në mes 
të muajit korrik të këtij viti, dhe që nga ajo kohë është rritur në masën 
0.51 për qind.

ngjarjet e fundit përfshirë krizën e mekanizmit të kursit të 
këmbimit (erm) në fillim të viteve ‘90, na mësojnë se çdo nivel i 
fiksuar i kursit të këmbimit që nuk është i pakthyeshëm mund të 
kërcënohet nga tregjet dhe se cënueshmëria e vendit rritet së tepërmi 
nga momenti i hyrjes në zonën gri, ku themelet janë as shumë të 
mira dhe as shumë të këqija. Sistemi bankar shpesh ka luajtur një rol 
vendimtar në kanalizimin e fondeve nga jashtë, nëpërmjet shtrirjes 
së kreditimit vendas dhe njëkohësisht, duke u vetëkthyer në një 
burim dobësie kur bollëku i fondeve me çmim të ulët, nxit uljen e 
standardit të kredive dhe mospërputhjet e monedhës. një pyetje e 
cila lidhet direkt me këtë aspekt është: a janë të pranishme dobësitë 
e përmendura më sipër në vendet e evropës juglindore dhe në çfarë 
shkalle janë ato të ekspozuara ndaj rrezikut të një krize monetare dhe 
financiare?

Si duhet të veprojnë politikëBërëSit në raSte 
të tilla ëShtë një çëShtje e vëShtirë.

Sugjerohet që vendet duhet të lëvizin drejt një regjimi më të 
luhatshëm të kursit këmbimit, në mënyrë që ekonomitë e këtyre 
vendeve të rifitojnë qetësinë dhe të ridrejtojnë objektivin e politikës së 
tyre drejt stabilitetit të çmimeve. a është ky një opsion i mundshëm? 
cilat janë rreziqet e një lëvizjeje të tillë? dalja duhet të projektohet 
për një kohë të favorshme, veçanërisht kur hyrjet e kapitalit të 
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jenë të bollshme, kushtet e jashtme të favorshme dhe themelet e 
brendshme veçanërisht situata fiskale, të jenë të qëndrueshme. ky 
është pikërisht qëndrimi i mbajtur nga Fmn6. dalja ka më shumë 
mundësi të jetë e suksesshme, në rast se koordinohet gjatë një situate 
të favorshme, kur mbizotërojnë prirjet vlerësuese të monedhës 
vendase dhe besueshmëria e politikave të brendshme ekonomike 
mbetet e pandikuar. në rrethanat aktuale, hyrjet kapitale në vendet 
e evropës juglindore sigurisht janë të bollshme, por a do të jenë ato 
të qëndrueshme në rast se braktiset fiksimi i monedhës? vështirësitë 
e sipërpërmendura, të regjistruara në latin letonez në shkurt të vitit 
të kaluar dhe primi forward më i lartë, në vazhdimësi në kurset e 
këmbimit të letonisë dhe estonisë kundrejt euros, tregojnë se janë 
forcat nënçmuese të cilat eventualisht mund të mbizotërojnë, dhe jo 
ato vlerësuese. në këtë pikë, duhet shtuar fakti se pjesa më e madhe 
e kredisë të dhënë për sektorin privat është në monedhë të huaj. në 
këto kushte, luhatshmëria e parregullt në kursin e këmbimit mund të 
nxisë krizën financiare.

edhe në rast se i lëmë mënjanë këto rreziqe, nuk duhet të 
mbivlerësohen avantazhet e pavarësisë së politikës monetare. tregjet 
e kredive, të depozitave dhe të huadhënies ende të pazhvilluara 
plotësisht, përfshirë praninë e një pjese të konsiderueshme të 
kredisë në monedhë të tretë, ngrenë dyshime rreth efektivitetit të 
mekanizmit të transmetimit monetar në këto vende. analizat e 
përgatitura në Bankën e italisë tregojnë se një goditje tkurrëse në 
politikën monetare ka efekte më të dobëta mbi inflacionin dhe 
aktivitetin në republikën çeke, hungari dhe poloni krahasuar me 
gjermaninë, italinë dhe Francën. ky ndryshim mund t’i dedikohet 
një thellimi më të vogël financiar7. ndërsa në vendet e Baltikut dhe 
Bullgari, që natyrisht janë më afër me grupin e parë në termat e 
thellimit financiar, efektet e shtrëngimit të politikës monetare duhet 
të jenë relativisht të përmbajtura; për rrjedhojë, për të shkaktuar një 
ngadalësim të ndjeshëm të aktivitetit dhe çmimeve, do të kërkohej 
një rritje jorealiste e normave të interesit.

me një politikë monetare të padisponueshme, politika fiskale 
mbetet i vetmi mjet efektiv për ngadalësimin e kërkesës së brendshme. 
për sa i përket efektivitetit të saj, nuk ka asnjë dyshim tashmë se 
shtrëngimi fiskal përbën një instrument të vlefshëm. Sipas të dhënave 
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të disponueshme në vendet e evropës jugore, përfshirë italinë, në 
kohë të ndryshme, gjatë viteve ‘80 dhe fillimit të viteve ’90, disiplina 
fiskale ka kufizuar ndikimin negativ të prurjeve të larta kapitale mbi 
kostot e punës dhe në këtë mënyrë, edhe mbi konkurrueshmërinë8. 
ndërkohë, përpjekjet drejt konsolidimit nuk janë mjaftueshmërisht 
ambicioze, sidomos në disa prej vendeve të evropës juglindore. 
kështu që, përsëri ka hapësirë që politikat fiskale të arrijnë të 
mënjanojnë presionet e mbinxehjes. nga ana tjetër, vendet me kurs 
këmbimi fiks, me përjashtim të kroacisë, po përballen me tepricë të 
konsiderueshme buxhetore dhe mund të hasin vështirësi politike, për 
të motivuar imponimin e një buxheti më strikt, edhe ngaqë financimi 
i projekteve të ristrukturimit dhe investimit është domosdoshmëri, 
me qëllim kapërcimin e kufizimeve të kapaciteteve. megjithatë, 
masat fiskale mund të luajnë një rol kyç në lehtësimin e presioneve 
inflacioniste në tregun e banesave dhe të kredisë hipotekore. në 
shumë vende, incentivat fiskale duket se po shtrembërojnë tregun 
e banesave nëpërmjet skemave të uljes së taksave dhe taksës mbi 
të ardhurat kapitale. për këtë shkak, përpjekjet për të mënjanuar 
incentivat shtrembëruese mund të kenë një ndikim më të madh në 
zvogëlimin e mbinxehjes.

përfundimisht, është thelbësore që autoritetet respektive të bëjnë 
të gjitha përpjekjet e mundshme për të ruajtur sistemet e tyre elastike 
bankare dhe financiare. në të njëjtën kohë, kufizimi i rritjes së 
kreditimit të brendshëm mund të jetë i rëndësishëm në kontrollin e 
kërkesës së brendshme, ndoshta akoma edhe më i rëndësishëm për 
parandalimin e rritjes së çekuilibrave mikroekonomikë, të cilët mund 
të kërcënojnë stabilitetin e sistemeve bankare. lloji i monedhës në 
të cilën jepen kreditë e brendshme paraqitet si një çështje kritike, 
veçanërisht në rast se marrim në konsideratë mundësinë e zhvlerësimit 
që mund të ndodhë në kursin e këmbimit. për këtë arsye, duhen 
ndërmarrë masa me qëllim mbrojtjen nga krijimi i mospërputhjeve të 
monedhës. përgjithësisht, që nga momenti kur zgjerimi i kreditimit të 
brendshëm po shkakton një boom në çmimet e pasurive të paluajtshme, 
është mjaft i rëndësishëm monitorimi i ekspozimit të sistemit bankar 
ndaj këtij tregu. rreziku i korrektimit në tregjet e banesave mund të 
materializohet dramatikisht në rastin e një ndryshimi drejt një regjimi 
më fleksibël, shoqëruar kjo me nënçmimin e monedhës, presionet 
me tendencë në rënie të çmimeve të banesave që vijnë si nga kërkesa 
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më e ulët, ashtu edhe nga mospërmbushja e detyrimeve të larta 
financiare nga ana e debitorëve.

konkluzione

vendet e evropës qendrore dhe lindore kanë hyrë tashmë në një 
fazë të vështirë, në të cilën garantimi i një rritjeje të qëndrueshme, duke 
vazhduar reformat strukturore me qëllim eliminimin e kufizimeve në 
krahun e ofertës, kërkon një ngadalësim të kërkesës së brendshme. ky 
aspekt është veçanërisht kritik për vendet me regjim fiks, ku deficitet 
në bilanc janë rritur dhe alternativat e politikës janë më të kufizuara. 
ndërkohë që, ndryshimi drejt një regjimi më të luhatshëm të kursit 
të këmbimit mund të rivendoste autonominë në politikën e tyre 
monetare, duhen peshuar me kujdes si rreziqet që ky opsion mund 
të sjellë aktualisht, ashtu edhe përfitimet që e shoqërojnë, duke ditur 
pasiguritë që lidhen me efektivitetin e mekanizmit të transmetimit 
të politikës monetare në këto ekonomi. megjithë pozicionin e tyre 
buxhetor dhe debitor të qëndrueshëm, kufizimet buxhetore mund të 
rezultojnë politikisht të vështira për t’u realizuar, megjithëse mbeten 
alternativa kryesore. natyrisht kjo mund të përforcohet nëpërmjet 
vendosjes së masave që veprojnë mbi sistemin e taksës mbi fitimin, 
mbi pagat në sektorin publik dhe në strukturën e shpenzimeve 
qeveritare për një përdorim sa më produktiv. kufizimi fiskal është 
gjithashtu një objektiv parësor në regjimet e luhatshme, të cilat janë 
më pak të ndjeshme ndaj ndikimeve të jashtme, por në të njëjtën 
kohë gjenden në pozicione buxhetore më pak të kujdesshme.
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tabelë 1. treguesit kryesorë ekonomikë për vitin 2006.

vendet
rritja 

reale e 
pBB-së 

inflacioni
Bilanci i 

përgjithshëm 
i Shtetit (1)

Fluksi 
hyrës i 

ihd-ve

llogaria 
korente 

(1)
vendet me kurs 
këmbimi fiks

8.0 5.3 1.3 8.9 -13.5

Bullgari 6.1 7.4 3.3 17.2 -15.8
estoni 11.2 4.5 3.8 10.1 -14.8
letoni 11.9 6.6 0.4 8.1 -21.1
lituani 7.5 3.8 -0.3 6.1 -10.8
kroaci 4.8 3.2 -2.2 7.9 -7.6
Bosnje & hercegovina 6.2 6.1 2.9 3.7 -10.7

vendet me kurs 
këmbimi të luhatshëm

5.8 4.9 -2.9 7.3 -6.3

poloni 6.1 3.6 -3.9 4.3 -2.9
republika çeke 6.4 2.1 -2.9 4.2 -4.2
rumani 7.7 6.6 -1.9 9.3 -10.4
Sllovaki 8.3 4.3 -3.4 7.6 -7.8
hungari 3.9 4.0 -9.2 6.3 -5.6
Shqipëri 5.0 2.4 -3.2 3.6 -7.5
Serbi 5.7 12.7 1.6 17.4 -11.5
maqedoni 3.0 3.2 -0.6 5.7 -0.4

memorandum
Slloveni: 5.7 2.5 -1.4 1.0 -2.5

Burimi: eurostat, komisioni evropian, Fmn.
(1) Si përqindje ndaj pBB-së.
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tabelë 2. Financimi vendas dhe i huaj për vitin 2006.

vendet
kredi ndaj sektorit privat normat 

reale të 
interesit (3)

kapitali 
bankar: 

flukset neto(1)

Borxhi i 
jashtëm 

(1)
ndryshimi 

në përqindje
në valutë 

(2)
vendet me kurs 
këmbimi fiks

36.7 66.9 -1.5 12.5 82.8

Bullgari 23.6 45.1 -3.7 3.8 73.6
estoni 34.0 78.1 -1.3 21.3 96.6
letoni 61.1 74.4 -2.2 22.4 117.9
lituani 55.2 55.6 -0.7 11.2 63.5
kroaci 23.0 77.2 1.3 8.9 89.6
Bosnje & 
hercegovina

23.3 71.0 -2.4 7.1 55.5

vendet me 
kurs këmbimi 
të luhatshëm

30.5 39.9 1.7 2.1 50.8

poloni 20.5 27.3 0.6 1.7 49.3
republika çeke 19.4 10.3 0.2 -0.1 40.9
rumani 55.0 46.9 1.5 7.0 42.4
Sllovaki 21.9 19.6 0.0 -7.5 58.9
hungari 24.8 51.9 3.2 1.1 92.2
Shqipëri 57.2 71.9 3.1 2.5 18.7
Serbi 17.4 73.1 0.8 12.9 61.3
maqedoni 27.7 51.1 3.2 -0.9 42.5

memorandum:
Slloveni: 26.6 57.4 1.1 5.4 76.5

Burimi: eurostat, komisioni evropian, Fmn.
(1) Si përqindje ndaj pBB-së.
(2) huatë në monedhë të huaj dhe të indeksuara, në përqindje ndaj totalit.
(3) normat e interesit tremujore përshtatur me inflacionin e içk.
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tabelë 3. hendeku i prodhimit, kostot e punës për njësi, stoku i 
ihd.

vendet
hendeku i 

prodhimit (1)
kostot e punës 

për njësi (2)
hyrja e 

ihd (3)
2005 2006 2005 2006 2006

vendet me kurs këmbimi fiks 0.3 1.1 0.0 0.8 53.7
Bullgari 0.5 0.1 -1.3 -3.4 65.8
estoni 0.2 2.0 -3.4 1.7 77.2
letoni 0.0 1.8 4.6 2.7 37.5
lituani 1.9 2.4 0.2 2.1 36.7
kroaci (4) 0.0 0.5 …. …. 63.5
Bosnje & hercegovina -0.6 0.0 …. …. 41.7

vendet me kurs këmbimi 
të luhatshëm

-1.2 0.2 -1.0 -1.9 41.6

poloni -0.4 0.5 -2.3 -2.7 30.6
republika çeke -0.8 -0.1 -0.4 0.1 54.8
rumani 0.2 2.1 0.5 33.6
Sllovaki -2.2 0.9 -1.8 -0.9 55.0
hungari -2.8 -2.1 0.8 -3.9 73.0
Shqipëri …. …. …. …. 14.6
Serbi (6) …. 0.0 …. …. 32.0
maqedoni …. …. -2.5 …. 39.0

memorandum:
Slloveni: …. …. -0.3 -1.0 20.0

Burimi: komisioni evropian, raporti Botëror i investimeve.
(1) në përqindje ndaj pBB-së potenciale.
(2) ndryshimet në përqindje.
(3) në përqindje ndaj pBB-së.
(4) vlerësimi ynë, bazuar në art iv 2007 të Fmn-së.
(5) Fmn.
(6) vlerësimi ynë, mbështetur në të dhënat e Bankës qendrore të Serbisë.



��

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Grafik 1. Rritja e PBB.
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Grafik 2. Inflacioni.
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Shënime

* giorgio gomel, drejtor, departamenti i analizave dhe marrëdhënieve ekonomike 
ndërkombëtare, Banka e italisë. i jam mirënjohës e. cocozza, a. Finicelli dhe p. piseli 
për versionin e parë dhe për diskutimet e frytshme.
1 rudolf  B. and p. Schellekens (2007), “Finance and convergence: What’s ahead For 
emerging europe”, imF Working paper n. 07/244.
2 megjithatë, gjatë vitit 2007, disa qeveri (hungaria, estonia, polonia, Sllovakia dhe 
letonia) kanë treguar një vendosmëri të lartë për të trajtuar çështjen e presioneve 
mbinxehëse. 
3 rezultatet më të mira të vendeve me kurs këmbimi fiks pasqyrojnë kryesisht politika 
fiskale më të kujdesshme. megjithatë, kohët e fundit ato lidhen edhe me rritjet e 
fuqishme të të ardhurave, duke marrë parasysh rritjen e madhe ekonomike dhe deri 
diku edhe fitimet e papritura, të shoqëruara me boom-in në tregjet e banesave dhe të 
aktiveve të tjera.
4 vitet e fundit, rritja e fortë e kreditimit në evropën qendrore dhe atë lindore është 
drejtuar në pjesën më të madhe, drejt financimit të boom-eve të konsiderueshme në 
prona të patundshme, me rritje të çmimeve të ndërtesave për banim nga 60 deri në 
180 për qind, gjatë viteve 2004 dhe 2006.
5 Së pari, një dalje duhet planifikuar jo shumë larg në të ardhmen. Së dyti, nuk duhet 
të ketë asnjë nevojë të parashikueshme për ndërhyrjen e një huadhënësi të fundit, 
duke qenë se përjashtohet zgjerimi i kredisë së brendshme nga autoriteti monetar. 
kjo, lë të kuptohet se sistemi bankar (dhe më në përgjithësi sistemi financiar) duhet 
të jetë (super) likuid dhe i fuqishëm. Së treti, regjimi duhet shoqëruar me një kuadër 
buxhetor të qëndrueshëm. Së katërti, fiksimi i monedhës duhet përcaktuar sipas 
partnerëve kryesorë tregtarë, i ponderuar në mënyrë të përshtatshme mbi bazën e 
rëndësisë relative në tregti.
6 eichengreen B. et al (1998), “exit strategies: policy options for countries seeking 
exchange rate flexibility”, imF occasional paper n. 168
7 anzuini, a. and levy, a. (2007), “monetary policy shocks in the new eu members: 
a var approach”, applied economics vol. 39, pg. 1147-1162.
8 Begg et al. (2002) “Sustainable regimes of  capital movements in accession countries”, 
cepr policy paper no. 10, dec.



�7

eurozona dhe vendet Fqinje: 
çFarë të preSim?

komente mBi tre prezantime
Marko Škreb*

para së gjithash, jam shumë i gëzuar që mund të marr pjesë në 
konferencën e 7-të të Bankës së Shqipërisë. për më tepër, më bëhet 
qejfi që do të komentoj mbi temën e eurozonës dhe të vendeve 
fqinje. me rënien e murit të Berlinit në fund të shekullit XX, 
personalisht kam bindjen se rruga për t’u bashkuar me Be dhe euron, 
është pa dyshim faktori i vetëm më i rëndësishëm, që i ka dhënë 
formë panoramës ekonomike dhe politike të vendeve të rajonit në 
fillimshekullin XXi (ndoshta të paktën për dy dekadat e para). disa 
mund të argumentojnë se tranzicioni i kësaj pjese të botës pas vitit 
1989 është transformimi ekonomik më i madh i të gjithë historisë për 
një periudhë kaq të shkurtër. pavarësisht nëse ky pohim është apo jo i 
saktë, gjithçka që ka lidhje me Be dhe euron, është diçka mbi të cilën 
të gjithë ne duhet të përqendrohemi. me gjithë kufizimet e kohës, do 
të jap komentet e mia mbi kumtesat sipas rradhës së prezantimit të 
tyre. kam zgjedhur të bëj dy komente për çdo kumtesë dhe të jap 
disa përfundime të shkurtra mbi çfarë lexova në këto kumtesa.

i. peter graSmann: “komBinimi i politikave të 
qëndrueShme në vendet që Synojnë të hyjnë 
në Be”

mesazhi kryesor, nga sa unë kuptova nga prezantimi i z. 
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grasmann, është që së pari ka progres në rrugën drejt bashkimit 
me Be, megjithatë reformat duhen përshpejtuar. Së dyti, stabiliteti 
makro është i rëndësishëm, por reformat strukturore janë “emri i 
lojës” për progres të mëtejshëm dhe së treti, jo vetëm vendet që 
synojnë t’i bashkohen Be kanë nevojë për reforma, por edhe vendet 
anëtare. dy komentet e mia për këtë prezantim janë:

1. politika monetare e qëndrueshme është një kusht i nevojshëm, 
por jo i mjaftueshëm për t’u bashkuar në mënyrë të suksesshme 
me Be dhe euro. kjo është konferenca e një banke qendrore dhe 
titullohet: Strategjitë e politikës monetare për ekonomitë e vogla. 
politika monetare është e rëndësishme, megjithatë gjithmonë e më 
pak. urtësia mbizotëruese sot thotë që stabiliteti i çmimeve është 
një kusht i nevojshëm, por shumë larg kushtit të mjaftueshëm për 
transformimin e suksesshëm të një vendi. në njëfarë mënyre është 
viktimë e suksesit të vet. me gjithë konsensusin e gjerë që qëllimi i 
saj kryesor duhet të jetë arritja dhe mbajtja e stabilitetit të çmimeve, 
ka diçka për të kundërshtuar. Finishi i suksesit është koordinimi me 
politikën fiskale dhe sigurisht me reformat strukturore. dhe reformat 
duhet të jenë të shpejta, të thella dhe të përhershme de facto. procesi 
nuk përfundon me hyrjen në Be (ose në euro). anëtarësimi në Be/
euro nuk duhet parë nga vendet tona si dasëm (ngjarje njëditore), 
por si një martesë e përjetshme, me shpresë e lumtur. nëse reformat 
sjellin përfitime në mirëqenie, atëherë pse ato janë të ngadalshme, 
fragmentare dhe të shtyra? kjo më çon në komentin mbi pengesat 
e reformave, të cilat unë mendoj se minohen jo vetëm në vendet e 
përfshira, por veçanërisht në Be.

2. meqenëse nevojitet një spektër i gjerë reformash dhe ato janë të 
ngadalshme, hapi i parë është të flasim hapur për pengesat e reformave 
dhe të zgjedhim një përqasje më moderne të reformave “që shiten”. 
unë do të argumentoja, si grasmann, që evropa e vjetër, vendet e 
reja në Be dhe vendet kandidate/të mundshme kandidate nuk po 
reformohen mjaftueshëm shpejt. për shembull, edhe anëtarët e rinj, 
të cilët u anëtarësuan më shumë se dy vjet përpara, kanë ndaluar 
së bëri reformat aq të nevojshme. edhe vendet kandidate dhe të 
mundshme kandidate nuk po lëvizin mjaftueshëm shpejt. ne duhet 
të kuptojmë se nuk është fjala vetëm për t’u bashkuar me Be, por 
për të mbijetuar në një lojë globale.
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do të ndalem vetëm në tre prej tyre, të cilat nga përvoja ime e 
mëparshme i konsideroj të rëndësishme. ato janë: a) sindroma 
e kundërshtimit; b) sjellja përçarje-kërkuese; dhe c) mungesë 
mbështetjeje politike për reformat, si rezultat i informacionit të 
pamjaftueshëm (reklamë e keqe).

a) Sindroma e kundërshtimit. Si politikanët ashtu edhe populli janë 
shpesh kundër. Sistemet e pensionit në shumicën e vendeve të 
Be, kujdesi shëndetësor dhe shumë lëvizje sociale të tjera nuk 
janë më të përballueshme për shkak të demografisë etj.. të gjithë 
ne kemi tendencën t’i shtyjmë zgjidhjet e vështira, por problemet 
nuk do të largohen. hapi i parë dhe i nevojshëm për të zgjidhur 
çdo problem është ta kuptojmë se kemi një problem.

b) “përçarjekërkuesit” dhe rezistenca e tyre ndaj ndryshimit. çdo 
masë e politikës ekonomike do të lërë dikë më keq. dhe askush 
nuk do që të jetë më keq në të ardhmen. por nëse dikush i 
reziston ndryshimit që duhet të ndodhë, ky quhet si një kërkim 
përçarjeje. dhe nëse të ardhurat private nga grabitja janë më 
të larta se të ardhurat private nga prodhimi, kjo do t’iu japë 
njerëzve stimuj të gabuar dhe shoqëria nuk do të zhvillohet në 
drejtimin e dëshiruar. prandaj, ne duhet të përpiqemi me të gjitha 
mënyrat të krijojmë stimujt e duhur. kjo nuk është një detyrë e 
thjeshtë. në të gjitha vendet evropiane janë shfaqur (nga burime 
të ndryshme) interesa vetjakë dhe është e kuptueshme që çdo 
grup socioekonomik do të luftojë për të mbajtur status quo-n e 
vet ose do të përpiqet “të rrëmbejë” edhe më shumë. problemi 
rëndohet edhe më shumë nëse mentaliteti mbizotërues në 
shoqërinë si një e tërë është një filozofi “të marrim” dhe “jo 
të bëjmë”. në përgjithësi njerëzit i bëjnë rezistencë ndryshimit. 
duke iu referuar tranzicionit, unë e kam quajtur këtë ligjin 
niutonian të tranzicionit, që do të thotë: “çdo veprim krijon një 
kundërveprim.”. kjo rezistencë ndaj reformave (ndryshimeve) 
ka mundësi të jetë “e varur nga koha” dhe lidhet në mënyrë 
të drejtë me kohën e kaluar në tranzicion. në fazat e para, 
reformat janë më të përgjithshme (stabilizimi makroekonomik) 
dhe gëzojnë më shumë mbështetje. çdo ndryshim ka lodhjet e 
veta. pra, ishim mësuar të flisnim për “lodhje tranzicioni”, tani 
në Be flitet për “lodhje zgjerimi”, në përgjithësi njerëzit janë të 
kushtëzuar nga “lodhja nga reformat”.
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c) mungesë mbështetjeje publike për politikat si rezultat i informimit 
të papërshtatshëm dhe reklamimit. Së fundmi, ekonomia e 
qëndrueshme është edhe politikë e qëndrueshme. por problemi 
qëndron në faktin se masat ekonomike mund të duan kohë për të 
sjellë rezultate, dhe kostot e reformave janë të menjëhershme. me 
fjalë të tjera, zakonisht reformat kanë kosto në afatin e shkurtër 
dhe përfitimet janë (ndonjëherë) të largëta. dhe zgjedhjet janë 
në mes. një tjetër problem është që kostot janë shpesh të 
përqendruara në grupe relativisht të vogla personash dhe për ta 
janë të larta, ndërsa përfitimet janë të shpërndara në një popullsi 
të gjerë. kështu, ata që përkeqësohen priren të ngrenë zërin dhe 
të lobojnë kundër tyre fuqishëm (nxitje të fuqishme). ndërsa ata 
që përfitojnë, nuk janë as të vetëdijshëm për përfitimet.

një shembull i mirë është globalizimi. një studim i shkëlqyer i 
kohëve të fundit i komisionit evropian mbi globalizimin (material 
diskutimi ekonomik nr. 254) ka nxjerrë shumë argumente. një 
është (faqe 9) që mundësitë e shfrytëzuara të globalizimit mund t’i 
sjellin përfitimet e euro 2000 çdo qytetari të Be çdo vit, për dekada 
me rradhë. pyes veten, sa qytetarë të Be e dinë këtë?

politika ekonomike e re (reforma) është si një produkt i ri. është 
përgjegjësia e prodhuesit – politikëbërësve – të kapërcejë asimetrinë 
e informacionit dhe të informojë konsumatorët – popullsinë 
– mbi përfitimet e këtij produkti (reforma e sistemit të pensionit, 
ose përfitimet e globalizimit) dhe ta shesë atë me sukses. nëse 
politikëbërësit duan të jenë të suksesshëm, ata duhet të jenë më 
“të orientuar drejt konsumatorit” dhe të edukojnë publikun mbi 
përfitimet nga produktet e tyre kryesore. në të kundërt, rrezikojnë një 
kërkesë të dobët për shërbimet e tyre. pa i shpjeguar qartë njerëzve 
qëllimet e reformave, politikëbërësit vënë në rrezik mbështetjen e 
nevojshme për ndryshim.

II. BorIs VujčIć: rrItja e shpejtë e kredItImIt 
dhe moSpërputhjet e monedhëS: cilat janë 
rreziqet dhe a ekziStojnë kura?

1. nevoja për të përcaktuar sasinë dhe për të folur në mënyrë më 
specifike mbi rreziqet dhe skenarët e mundshëm të sistemit. 
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është një fakt i dokumentuar mirë, që vendet tona janë shumë 
të euroizuara. ky sjell përfitime, por edhe rreziqe të reja. dhe 
ne duhet të jemi të vetëdijshëm për to. Boris me prezantimin e 
tij i shtjellon këto me hollësi. unë ndoqa me kënaqësi rezultatet 
e stress-test-ve të sistemit bankar kroat dhe u befasova me atë 
që Boris e quajti neutralitet të mjaftueshmërisë së kapitalit 
cad të vlerësimit ose zhvlerësimit të monedhës. më pas, Boris 
vazhdon me monedhën që shkakton rrezik kreditimi ose cicr. 
komenti ose dëshira ime është që ne duhet ta dimë se sa i 
madh është problemi. do të dëshiroja të dija nëse ekzistojnë 
stress-test–e për sektorin privat dhe çfarë humbjesh mund të 
presim aty. është mjaft në modë vitet e fundit të flitet mbi 
cicr, por unë mendoj se ka ardhur koha që ne ose të paktën 
bankat qendrore të zhvendosen nga diskutimet teorike dhe 
hipotetike drejt kuantifikimit të mundësive. mendoni për 
metaforën e meteorit. ne i referohemi ekonomive shtëpiake 
të pambrojtura. por, me euroizimin e pavënëre, problemi të 
paktën për ekonomitë shtëpiake mund të jetë më i vogël nga 
sa mendojmë. nëse dikush mban para cash në shtëpi ose merr 
remitanca në euro nga familjarët jashtë shtetit, personi është 
të paktën pjesërisht i mbrojtur dhe ka gjasa të mos rrezikojë 
të humbë shtëpinë. Sugjerimi im është që të gjithë ne duhet t’i 
dedikojmë më shumë kohë kryerjes së stress-test-eve në sektorin 
privat, të përcaktojmë mundësitë dhe të përpunojmë më në 
detaje masat e përshtatshme.

2. nevoja për të marrë parasysh dështimet rregullative dhe për 
t’u drejtuar reformave/ rregullave përqasjen e përfitimit neto. 
është e vërtetë që bankat qendrore kanë funksione objektive 
të ndryshme nga bankat tregtare. është e vërtetë që bankat 
tregtare dhe tregjet financiare i nënshtrohen dështimeve të 
tregut (veçanërisht asimetritë e informacionit), por pika e dytë 
që doja të nënvizoja, është diçka që u përpoqa të zbuloj gjatë 
konferencës së fundit euromoney. komenti im është që ne 
duhet të përcaktojmë faktorët në dështimet rregullatore dhe në 
ato të tregut. jo çdo dështim tregu duhet rregulluar dhe jo çdo 
rregull sjell një përfitim neto. Fjala e fundit është që marrja e 
rrezikut është normale. pa rrezik nuk do të kishte progres, dhe 
as ndërmjetësim financiar. 
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të qenurit i shqetësuar është në rregull, të përpiqesh të minimizosh 
rreziqet gjithashtu, por siç e përmendëm edhe më sipër, një dështim i 
thjeshtë tregu nuk është i mjaftueshëm “për të mbrojtur” një rregullore 
ose për të optimizuar një sistem financiar dhe për të nxjerrë maksimumin 
pre tij. unë po tregoj se kemi nevojë për një përqasje më të balancuar.

në fund të prezantimit të tij, Boris jep disa rezultate të masave të 
Bankës kombëtare të kroacisë për të frenuar rritjen e rrezikut (borxhi 
afatshkurtër po ulet, kuota e borxhit të jashtëm bruto ndaj pBB është 
stabilizuar): pa dyshim Bkk duhet të ndërhynte, është detyra e saj 
ligjore, por pyetja ime, për të cilën nuk pres përgjigje, është: me çfarë 
çmimi/kostoje arrihet ajo? a është seti i masave të ndërmarra më 
i miri? unë nuk e kam përgjigjen, por do të doja të përpiqesha të 
filloja procesin e paraqitjes së një rregulli optimal. a munden bankat 
qendrore të vetme ta paraqesin atë? Së pari, është pothuaj e pamundur 
të ecësh me ritmin e zhvillimeve të reja dhe së dyti, autoritetet nuk 
mund t’i kuptojnë plotësisht pasojat e rregullimit të industrisë (dështim 
rregullator). me fjalë të tjera, rregullimi, ndryshe nga shumë të mira 
dhe shërbime të tjera, nuk sigurohet nëpërmjet tregut, por nga pushteti 
ligjor i dhënë politikanëve të zgjedhur (për shembull nga drejtuesi) 
drejt rregulluesit (agjent në këtë model). rregullimi nënoptimal mund 
të jetë i kushtueshëm dhe kostot gjithmonë bien mbi konsumatorët 
finalë. Si pasojë, një dialog i strukturuar mirë ndërmjet sektorit publik 
dhe atij privat mbi modernizimin financiar është jo vetëm i autorizuar, 
por po bëhet një domosdoshmëri, duke u përpjekur të kapërcejë (disa 
nga) asimetritë e informacionit në procesin rregullator.

pavarësisht se ky dialog është shumë i nevojshëm, përgjegjësia 
përfundimtare për rregullimin i mbetet gjithmonë autoriteteve 
rregulluese dhe mbikëqyrëse, duke qenë se zakonisht ligji i autorizon 
ato për këtë funksion dhe ato janë përgjegjëse, në rast se ka ndonjë 
problem me rregullimin. 

iii. giorgio gomel: vendet Fqinje. Si të ecin në 
korSinë e Shpejtë?

1. a munden vërtet vendet tona ta përballojnë luhatjen?

në vendet për të cilat po flasim, ndryshimi midis atyre me regjim 
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të kursit të këmbimit fiks dhe atyre me regjim të luhatshëm mund 
të jetë më i vogël nga ç’e kap syri. ose për ta vendosur në një tjetër 
kontekst, unë nuk jam i sigurt nëse vendet e rajonit mund të kenë 
politika monetare me të vërtetë të pavarura. përse? 

Së pari, Boris shpjegoi nivelin e euroizimit në vendet tona. 
argumenti im i parë vjen nga fakti se ekonomitë e vogla të euroizuara 
nuk mund t’i përballojnë luhatjet në kursin e këmbimit. ka vlerësim 
të monedhave, por bankat qendrore po përpiqen t’i bëjnë rezistencë 
(kroacia, Serbia etj.).

zhvlerësimi është diçka që asnjë bankë qendrore nuk e do, pasi në 
strukturën ekonomike aktuale zhvlerësimi do të përkthehej shumë 
shpejt në rritje të çmimeve. 

para nja dy vjetësh calvo dhe reinhard e quajtën këtë “frikë nga 
luhatja”. dhe unë do të argumentoja që po, bankat janë të frikësuara. 
një regjim i lirë i kursit të këmbimit rrit paqëndrueshmërinë e valutës 
së huaj. kjo mund të shkaktojë probleme serioze, veçanërisht në 
ekonomitë në zhvillim. këto ekonomi kanë një sektor financiar 
me një ose më shumë nga kushtet e mëposhtme si euroizim i lartë 
i detyrimeve, brishtësi financiare dhe efekte të forta në bilanc. 
ekonomitë e vogla mund të përballen me goditje të mëdha dhe ato 
nuk janë të gatshme t’i amortizojnë këto goditje vetëm nëpërmjet 
kursit të këmbimit. “mospërfillja dashamirëse” është diçka që vendet 
e vogla të rajonit mund ta përballojnë me vështirësi. 

nëse është e vërtetë, ne jemi dakord që ato me regjime të luhatshme 
kanë frikë ose niveli i lirisë së tyre është i kufizuar dhe kjo na çon në 
një tjetër problem. problemi quhet: trinia e pamundur.

2. Faktori në “trininë e pamundur” dhe braktisja e ngadaltë e 
politikës monetare, që për vendet tona është në rrugën drejt harresës. 
trinia e pamundur do të thotë që një vend me llogari kapitale të 
hapur nuk mund të kontrollojë në të njëjtën kohë edhe kursin e 
këmbimit dhe të ketë politikë monetare të pavarur. dhe meqenëse 
shumica e vendeve për të cilat flasim janë të vogla, me llogari kapitale 
të hapur (ose kryesisht të hapur) dhe nëse kësaj i shtojmë edhe “frikën 
e luhatjes”, ato duhet të kuptojnë se ka gjasa që pavarësia e tyre 
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*marko Škreb, kryekonomist dhe strateg, privredna banka –zagreb, pjesë e grupit 
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të intesa Sanpaolo.

monetare të jetë shumë e kufizuar, për të përmendur më të paktën.

disa vende e kanë të vështirë ta kuptojnë këtë, veçanërisht kur vjen 
puna për të kufizuar rritjen e kreditimit (që është ana tjetër e bilancit 
të agregatit monetar). unë nuk kam një zgjidhje, por mesazhi im këtu 
është të kuptojmë përdorimin e kufizuar të politikës monetare. e 
gjitha kjo nuk bie në kundërshtim me mesazhin kryesor të gomelit, 
i cili është në një linjë me grasmann dhe Boris. këto më çojnë në 
pikën finale dhe do të doja të propozoja një përgjigje të mundshme 
për pyetjen e këtij paneli mbi çfarë duhet të presim:

• më shumë reforma strukturore;
• më shumë vëmendje mbi politikën fiskale të disiplinuar, për 

shembull më pak deficite fiskale; dhe
• më shumë presion për përshpejtimin e reformave.

këtyre i shtoj edhe një pikë të katërt që mund të dallohet qartë në 
të treja prezantimet:

• më pak besim mbi politikën monetare në të ardhmen, me 
zhdukjen e saj përfundimtare (si rezultat i nivelit të lartë të 
euroizimit dhe frikës së luhatjes, më pas erm ii dhe së fundmi 
vdekja e politikës monetare të pavarur për një shtet të veçantë: 
euro).

përfundimisht, mesazhi im i fundit mbi çfarë të presim nga martesa 
pas dasmës (dhe kthjellimit pas pijes) është parafrazimi i një thënieje 
të vjetër të Winston churchill të vitit 1942:

“anëtarësimi në Be dhe në eurozonë nuk është fundi i reformave. 
madje nuk është as fillimi i fundit të reformave. por, ndoshta, është 
fundi i fillimit të reformave serioze në një botë globale.”

ju faleminderit shumë për vëmendjen tuaj.
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Strategjitë e politikëS monetare: 
diSa dëShmi nga vendet anëtare 

të Be-Së në rrugën drejt BaShkimit 
ekonomik dhe monetar

theodoros Papaspyrou*

1. hyrje

qëllimi i këtij konspekti është të analizojë elementet kryesore 
të strategjisë monetare të ndjekur nga shtetet anëtare të Be, në 
rrugën e tyre drejt Bashkimit ekonomik dhe monetar dhe të nxjerrë 
mësime për vendet e reja anëtare dhe ato kandidate, në formulimin 
e strategjive monetare të tyre, të konvergjencës. punimi fillon me 
një pasqyrë të shkurtër të prirjeve ndërkombëtare në strategjitë e 
politikës monetare, duke qenë se ato ndikojnë zgjedhjen e regjimeve 
monetare dhe të kursit të këmbimit të vendeve të veçanta.

gjetjet kryesore të punimit janë: së pari, strategjia e politikës 
monetare në rrugën drejt emu (economic and monetary union) 
duhet parë si pjesë e një strategjie konvergjence më të gjerë, që përfshin 
përpjekjet për stabilizim dhe reforma; së dyti, disa kuadro monetarë 
mund të jenë të pajtueshëm me këtë përpjekje për konvergjencë; dhe 
së treti, më i rëndësishëm se kuadri monetar zyrtar është hartimi dhe 
zbatimi i politikave të qëndrueshme dhe koherente.

2. aSpektet ndërkomBëtare

tendenca drejt politikave monetare që varen nga faktorë të 
brendshëm, këto 15 vitet e fundit është zhvilluar paralelisht me 
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largimin nga politikat monetare që varen nga faktorë të jashtëm. disa 
analistë e kanë quajtur shënjestrimin e inflacionit edhe “standardi 
i ri i artë” për bankat qendrore.1 kjo prirje mund të shihet edhe 
si një “paradoks i dukshëm” në epokën e globalizimit: me rritjen e 
nivelit të globalizimit, mund të pritet që roli i treguesve me karakter 
ndërkombëtar, si për shembull norma e kursit të këmbimit, do të 
rritet.

kjo zhvendosje drejt politikës monetare që varet nga faktorë 
të brendshëm mund t’i atribuohet faktorëve analitikë dhe 
institucionalë. 

nga një këndvështrim analitik, lëvizshmëria e madhe e kapitalit 
dhe integrimi financiar çojnë në një qarkullim masiv të fondeve 
financiare dhe rrjedhimisht, lëvizja e menjëhershme e këtyre fondeve 
në drejtim të anasjelltë e bën shumë të pafavorshëm përdorimin e 
kursit të këmbimit si ankorë të politikës monetare. krizat e tregjeve 
financiare ndërkombëtare, të njohura si krizat valutore dhe financiare 
aziatike të vitit 1997, përforcuan prirjet drejt kuadrove të politikës 
monetare, të orientuar nga faktorë të brendshëm. gjithashtu, lëvizja 
e kapitaleve e shoqëruar me risitë financiare kanë qenë në burim 
të zvogëlimit të popullaritetit të agregatëve monetarë, si objektiva 
të ndërmjetëm për politikën monetare. me të vërtetë, në periudha 
zhvillimi të vrullshëm të tregjeve financiare dhe inovacionit financiar, 
kërkesa për para bëhet e paqëndrueshme dhe lidhja ndërmjet politikës 
monetare dhe ekonomisë dobësohet.

Faktorët institucionalë, si prirja drejt bankave qendrore të pavarura 
me objektiv kryesor ose ekskluziv stabilitetin e çmimeve, ndihmuan 
ndjeshëm në popullaritetin e regjimeve të shënjestrimit të inflacionit. 
natyrisht, mund të ishte i mundur kombinimi i pavarësisë së bankës 
qendrore me ofertën e parasë ose kursin e këmbimit, si objektiva të 
ndërmjetëm. megjithatë, adoptimi i inflacionit të shënjestruar nga 
bankat e reja qendrore, të pavarura konsiderohet si përçimi i një 
mesazhi të qartë angazhimi për stabilitetin e çmimeve, krahasuar me 
objektivat e kursit të këmbimit ose të ofertës së parasë. deri tani, 
përvoja me regjimet e inflacionit të shënjestruar ka qenë pozitive, 
në terma të ruajtjes së stabilitetit të çmimeve në vendet që kanë 
adoptuar këtë regjim. 
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ndërkohë që debati akademik mbi strategjinë e duhur të politikës 
monetare vazhdon, bankierët qendrorë nuk mund të presin vendimin 
përfundimtar, pasi atyre u duhet të sigurojnë në praktikë stabilitetin 
monetar. nga disa anë, politika monetare mund të shkojë përpara 
teorisë, siç thuhet nga dikush që i ka shërbyer me nder të dyja 
disiplinave.2

3. Strategjitë e politikëS monetare në rrugën 
drejt emu

Strategjitë e politikës monetare në vendet e Be gjatë viteve ’90, 
veçanërisht pas krizës së Sistemit monetar evropian (emS- european 
monetary System) dhe adoptimit të traktatit të maastrihtit3, duhen 
parë si pjesë e strategjive të konvergjencës për anëtarësimin në 
eurozonë. kriza e viteve 1992-93 e Sistemit monetar evropian bëri 
të qarta paritetet e kurseve të këmbimit dhe intervalet ku ato duhet të 
luhateshin duhen mbështetur me politika të qëndrueshme ekonomike 
dhe monetare, dhe me një kombinim të përshtatshëm të tyre.

adoptimi i traktatit të maastrihtit siguroi një objektiv të qartë 
(bashkimi monetar), një mënyrë për ta arritur (përmbushja e kriterit 
të konvergjencës) dhe një afat për fillimin e projektit (në 1997 ose më 
e vona në1999). këto ngjarje madhore ndikuan hartimin e politikave 
dhe hapin e zbatimit të tyre. Strategjia e politikës monetare si pjesë 
e një strategjie të konvergjencës, lë të kuptohet se në praktikë, 
kombinimi i politikave dhe kontributi i politikave monetare, fiskale 
dhe strukturore janë elemente të rëndësishme për stabilizimin 
makroekonomik dhe konvergjencën.

Strategjitë e politikës monetare të vendeve anëtare në vitet ’90 nuk 
ishin të njëjta, megjithëse kursi i këmbimit ishte një element kyç i 
kuadrove monetarë, sidomos në ekonomitë e vogla. në veçanti:4 

• kishte shembuj vendesh të bazuar në ankorën e kursit të 
këmbimit (për shembull, holanda, Belgjika, austria) dhe të 
atyre që ndiqnin një shënjestrim inflacioni (për shembull, 
Finlanda dhe Spanja)5 ndër shtetet anëtare që u bashkuan me 
sukses me emu në vitin 1999 dhe në 2001.

• holanda adoptoi një politikë me kurs fiks ndaj dm, ndërsa 
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në Belgjikë politika monetare u hartua për të mbajtur frangën 
belge afër dm, me të cilën u fiksua përfundimisht në qershor 
1990.

• në greqi ishte adoptuar një politikë e “dhrahmisë së fortë”, 
nën të cilën përdorej si ankorë nominale, kursi i këmbimit. me 
rënien drastike të inflacionit, dhrahmia iu bashkua Sem me 
një kurs këmbimi që përfshinte një nënçmim prej 12.3%. një 
paketë masash mbështetëse fiskale dhe strukturore shoqëruan 
hyrjen e dhrahmisë në Sem. 

• vendet joanëtare të Sem / Sem ii (Britania e madhe, Suedia) 
kanë zgjedhur shënjestrimin e inflacionit. 

• një rast interesant është danimarka, një shtet anëtar që ka 
zgjedhur klauzolën e përjashtimit nga bashkimi monetar, por 
që ka qenë anëtare e Sem / Sem ii.

4. greqia: diSa mëSime nga Strategjia e Saj e 
konvergjencëS dhe monetare6

një element thelbësor i strategjisë drejt emu të ndjekur nga 
greqia, brenda programit të saj të konvergjencës ishte karakteri i 
saj gjithëpërfshirës. respektimi i kriterit të kursit të këmbimit stabël 
nuk ndiqej në mënyrë të izoluar, por si përbërës i një përqasjeje 
koherente, që përfshin objektivat për bilancin dhe borxhin e qeverisë, 
normën e inflacionit dhe normat e interesit (elementet kryesore të 
strategjisë monetare të greqisë parashtrohen në aneks). politikat 
makroekonomike, monetare dhe financiare mbështeteshin nga 
reformat strukturore në tregjet e punës, të mallrave dhe ato kapitale. 
megjithatë, zbatimi i politikave dhe reformave jo gjithmonë ishte i 
kënaqshëm dhe në shumë raste nevojiteshin përshtatje, veçanërisht 
nëpërmjet përforcimit të masave rregulluese, me qëllim ruajtjen e 
vrullit të konvergjencës.

përpjekja e greqisë për konvergjencë është me interes të veçantë, 
pasi ajo ishte tentativa e parë e suksesshme e një shteti anëtar për t’iu 
bashkuar eurozonës, pas valës së parë prej 11 shtetesh themeluese. 
një orvatje e tillë e veçantë përfshinte vështirësi të mëdha për 
administrimin e procesit të konvergjencës, sepse “distanca” që greqia 
duhej të mbulonte për të arritur  kriterin e konvergjencës ishte më e 
madhe nga ajo e pjesës më të madhe të shteteve të tjera anëtare, por 
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gjithashtu, sepse në rastin e njëmbëdhjetë shteteve anëtare të valës së 
parë, rreziqet e përfshira në funksionimin e konvergjencës ishin “të 
grumbulluara” nën përpjekjet e përbashkëta7.

në paragrafët në vijim përmblidhen disa mësime që mund të 
nxirren nga strategjia e suksesshme e konvergjencës dhe monetare e 
greqisë, për bashkimin me eurozonën nga 1 janari 2001:

(i) Përcaktimi i saktë i përparësive për arritjen e konvergjencës nominale, 
duke marrë parasysh situatën lidhur me kriterin e konvergjencës, 
instrumentet e politikës në dispozicion për të arritur objektivat e 
përcaktuar dhe horizontin kohor për konvergjencën e planifikuar. 
për shembull, në vitin 1995, kur greqia i dha një shtysë të re 
përpjekjes për konvergjencën, u vendos që disinflacioni i ekonomisë 
të ishte objektiv kryesor ndaj përpjekjes së konvergjencës. inflacioni 
ishte i lartë, rreth 11% në vitin 1994, dhe rënia e tij e vazhdueshme 
kushtëzoi progresin në arritjen e kritereve të tjera të konvergjencës, 
veçanërisht kriterin e stabilitetit të kursit të këmbimit dhe kriterin e 
deficitit të qeverisë, nisur nga norma e lartë e borxhit të qeverisë dhe 
si pasojë, pagesat me interesa të lartë. “politika e dhrahmisë së fortë” 
ishte në qendër të veprimit të disinflacionit dhe inflacioni ra nga një 
numër dyshifror në vitin 1994, në nivelin e kualifikimit për në euro 
në vitin 1999.

(ii) gjatë uljes së normave të interesit, u ruajt një hapësirë sigurie për 
të mbajtur yield-in e aktiveve të shprehura në dhrahmi, tërheqës për 
investitorët e huaj dhe vendas dhe për të garantuar një konvergjencë 
të qetë drejt normave të interesit të eurozonës. një politikë e tillë 
e kujdesshme, rezultoi e përshtatshme në kufizimin e rrjedhjes së 
flukseve të kapitalit në kushtet e liberalizimit të llogarisë kapitale. 
këto ndryshime të papritura të ecurisë së çmimeve në treg, në rastet 
kur kanë ndodhur në vende të tjera në botë, kanë treguar të jenë 
shumë shkatërruese për besimin në politikat ekonomike.

(iii) liberalizimi i lëvizjeve të kapitalit u zbatua paralelisht me 
forcimin e sistemit financiar, me anë të reformave dhe rregullimeve 
të kuadrit legjislativ dhe rregullator, në përputhje me legjislacionin e 
komunitetit dhe me përmirësimin e mbikëqyrjes së tregjeve bankare 
dhe kapitale.
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(iv) nuk kishte ekspozim të konsiderueshëm në valutë të huaj, të 
pambuluar të sektorit shtetëror ose të atij shtëpiak, megjithë rritjen e 
konsiderueshme të huamarrjes në valutë të huaj. kjo, sepse huamarrja 
në valutë të huaj mbulohej në pjesën më të madhe nga një “mbrojtje 
natyrale”, për shembull nga faturat në valutë të huaj, kryesisht të 
shoqërive të përfshira në veprimtari turizmi, transporti mallrash dhe 
import-eksporti.

(v) një aspekt vendimtar i përpjekjeve të konvergjencës së 
greqisë ishte fakti se aktiviteti ekonomik qëndroi relativisht i lartë, duke 
i dhënë mundësinë autoriteteve të ruajnë politikën e “dhrahmisë së 
fortë” dhe të mbajnë norma interesi të larta për të mbështetur këtë 
politikë, pa efekte të kundërta serioze mbi ekonominë. ky zhvillim 
ishte kryesisht rezultat i besueshmërisë së politikave, që mundësuan 
ulje në normat e interesit nominale dhe reale (pavarësisht ngritjeve të 
rastësishme të normave afatshkurtra), dhe i mbajtjes së një ambienti 
ekonomik të qëndrueshëm dhe të perspektivave pozitive të zhvillimit. 
gjithashtu, me rëndësi ishte kontributi i fondeve të komunitetit për 
rritjen reale të pBB.

(vi) Besueshmëria e objektivit të konvergjencës dhe vendosmëria 
për anëtarësimin në euro, u pasqyruan në nivelin e pagave në sektorin 
privat,8 një fenomen i njohur edhe në vendet e tjera të Be në 
rrugën e tyre drejt emu. ky zhvillim mund t’i  atribuohet dëshirës 
së partnerëve socialë, për të ruajtur konkurrencën dhe punësimin 
në Bashkimin monetar evropian, duke kuptuar që alternativa e 
zhvlerësimit nuk do të jetë më e disponueshme.

(vii) duhet theksuar se dhrahmia greke hyri në mekanizmin 
evropian të kursit të këmbimit (erm), pasi arriti një progres të 
konsiderueshëm drejt konvergjencës nominale. anëtarësimi në erm 
u realizua me një normë bazë që përfshinte një zhvlerësim 12.3% të 
dhrahmisë kundrejt ecu, një zhvillim që mundësoi rigjenerimin e 
humbjeve të konkurrueshmërisë për shkak të politikës së dhrahmisë 
së fortë. për më tepër, greqia pranoi se përpjekjet për stabilizim 
dhe reforma strukturore duhen shtuar, në mënyrë që të frenojnë 
ndikimin inflacionist të zhvlerësimit dhe të plotësojnë distancën e 
mbetur për arritjen e kriterit të konvergjencës.9 me të vërtetë, hyrja 
e dhrahmisë në erm, në mars 1998, u shoqërua me një program të 
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miratuar nga qeveria greke, që përfshinte përforcimin e përpjekjeve 
rregulluese në financat publike, si edhe në reformat strukturore, për 
të përmirësuar ecurinë e ekonomisë. 

(viii) Mbështetja politike e gjerë për projektin emu ishte e rëndësishme. 
mbështetja e shumicës së gjerë të partive politike greke dhe e 
opinionit politik ishte faktor i rëndësishëm pozitiv për stabilizimin 
e pritshmërive dhe frenimin e spekulimit në kohë të vështira. duhet 
theksuar se në të kaluarën, pikëpamjet komplet të kundërta të partive 
politike kryesore mbi projektin emu, ishin një faktor destabilizues për 
monedhën në disa vende anëtare. në përgjithësi, mbështetja e fortë 
politike për projektin – bazuar në mbështetjen e gjerë të opinionit 
publik – ka qenë vendimtare në shmangien e sulmeve spekulative 
ose në mbrojtjen ndaj këtyre sulmeve, pasi kanë ndodhur.

5. Strategjitë monetare në vendet e reja 
anëtare: SFidat kryeSore

zgjedhja e strategjisë së duhur monetare dhe e kursit të këmbimit 
është një çështje e rëndësishme, duke qenë se do të ndikojë në 
rezultatet e përpjekjeve për përmbushjen e kriterit të konvergjencës 
së maastrihtit, kryesisht ato që lidhen me stabilitetin e çmimeve dhe 
të kursit të këmbimit. kjo zgjedhje do të përcaktojë veçanërisht 
afatet e hyrjes në erm ii, meqenëse pjesëmarrja në mekanizëm 
sjell detyrime specifike lidhur me kurset e këmbimit. për rrjedhojë, 
strategjitë monetare dhe të kursit të këmbimit duhen hartuar në 
mënyrë të përbashkët, duke marrë parasysh kushtet ekonomike 
dhe perspektivat, dhe kohëzgjatjen e përpjekjeve të planifikuara për 
konvergjencën.

traditat dhe strukturat ekonomike të ndryshme, kanë bërë që 
shtetet e reja anëtare të adoptojnë kuadro të ndryshëm të politikës 
monetare, si regjime të bazuara në kursin e këmbimit (përfshirë 
bordet e monedhës) dhe regjime të shënjestrimit të inflacionit. 
Shtetet e reja anëtare kanë bërë një progres të konsiderueshëm drejt 
konvergjencës nominale dhe reale: tre shtete të reja anëtare, që u 
bazuan kryesisht në një ankorë të kursit të këmbimit, janë bashkuar 
suksesshëm (Sllovenia) ose janë në prag të bashkimit (qipro, malta) 
me eurozonën. 
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megjithëse një diskutim teorik mbi regjimet dhe strategjitë 
optimale të politikës monetare gëzon një joshje intelektuale të 
dukshme, mund të jetë më e dobishme të përqendrojmë vëmendjen 
mbi kushtet, nën të cilat regjimet monetare aktuale të shteteve të reja 
anëtare mund të mbështesin përpjekjet e tyre për stabilitet monetar 
dhe konvergjencë. 

në rastin e strategjive monetare të bazuara në kursin e këmbimit, 
çështja kryesore është qëndrueshmëria e strategjisë së zgjedhur 
dhe prandaj, normalisht përpjekja përqendrohet në përforcimin e 
elementeve, tek të cilat mbështetet kjo strategji. në rastin e sistemeve 
të shënjestrimit të inflacionit, pyetja kryesore është nën çfarë kushtesh 
këto sisteme mund të përfshijnë detyrimet e erm ii për stabilitetin 
e kursit të këmbimit brenda intervalit të paracaktuar, duke ruajtur në 
të njëjtën kohë objektivin bazë të sistemit për ruajtjen e stabilitetit 
të çmimeve.

në paragrafët në vijim, do të shqyrtohen strategjitë monetare të 
bazuara në kuadro të shënjestrimit të inflacionit dhe të bordit të 
monedhës, meqenëse ato përfaqësojnë sistemet monetare dhe të 
kursit të këmbimit, të ndjekura nga pjesa më e madhe e vendeve të 
reja anëtare (me përjashtim të tre shteteve anëtare që kanë arritur 
tashmë të hyjnë në eurozonë).

inflacioni i shënjestruar

a munden regjimet e shënjestrimit të inflacionit, të jenë në 
praktikë, të pajtueshme me rregullat e erm ii?10 përgjigjja është po! 
arsyet kryesore janë si më poshtë:

• Studimet analitike sugjerojnë që regjimet e inflacionit të 
shënjestruar, të cilat janë eficiente në reduktimin e inflacionit dhe 
në ruajtjen e stabilitetit të çmimeve, çojnë në paqëndrueshmëri 
të pakët të kursit të këmbimit.11

• kërkimi ka treguar se regjimet e inflacionit të shënjestruar, të 
shoqëruara me pavarësinë e bankave qendrore (një nga kërkesat 
për anëtarësimin në euro), çojnë gjithashtu, në paqëndrueshmëri 
më të pakët të kursit të këmbimit, se sa në mungesë të kësaj 
pavarësie.
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• Siç e pamë edhe më sipër, në vitet ’90, anëtarët me kuadër monetar 
të bazuar mbi inflacionin e shënjestruar e plotësuan me sukses 
kriterin e konvergjencës dhe u bashkuan me eurozonën.12  

• dallimi ndërmjet shënjestrimit të inflacionit dhe shënjestrimit të 
kursit të këmbimit mund të mos jetë aq i dukshëm në praktikë, 
duke qenë se ka një kalim nga kursi i këmbimit nominal tek 
inflacioni vendas, në ekonomitë e vogla të hapura.13

Sa më sipër duket se zbuten shqetësimet lidhur me papajtueshmëri 
të mundshme ndërmjet inflacionit të shënjestruar (dhe regjimeve 
monetare të tjera të pabazuara në kursin e këmbimit) dhe kërkesave 
për stabilitet të kursit të këmbimit. Sidoqoftë, shtetet anëtare të 
interesuara duhet të hartojnë me kujdes politikat e tyre monetare dhe 
të kursit të këmbimit, me synimin për të shmangur situata dhe strategji 
kontradiktore. duhet përmendur se fakti që disa regjime monetare i 
kanë shërbyer mirë objektivave të politikës monetare në disa vende, 
nuk nënkupton domosdoshmërisht që do të jetë kështu edhe në të 
ardhmen, duke marrë parasysh edhe kërkesat e stabilitetit të kursit të 
këmbimit. me fjalë të tjera, megjithëse mund të ekzistojë pajtueshmëria 
siç u tha më sipër, mund të jenë të nevojshme përshtatje për të 
garantuar një rrugë të qetë drejt Bashkimit ekonomik monetar.

përvoja na tregon se rreziku kryesor për vendet me regjim inflacioni 
të shënjestruar dhe kurs këmbimi të luhatshëm është shtyrja e 
rregullimeve të nevojshme, veçanërisht atyre fiskale dhe të reformës 
në mungesë të disiplinës së erm ii. Si pasojë, është e rëndësishme 
që shtetet anëtare të përfshira të shprehin një angazhim të fortë për 
rregullime dhe reforma, të ndërthurura me plane specifike, përfshirë 
skemën e afateve, për bashkimin me erm ii dhe me eurozonën. kjo 
do t’u jepte sinjale të qarta aksionerëve, përfshirë tregjet financiare, 
me efekte pozitive mbi pritshmëritë dhe sjelljen e tregut. në këtë 
kontekst, erm ii duhet parë si një aleat i çmuar në rrugën drejt 
emu, me kusht që të jenë të pranishme politika të qëndrueshme dhe 
një angazhim i fortë.

regjimet e bordit të monedhës

është e njohur që regjimet e bordit të monedhës kanë qenë shpesh 
shumë eficiente në arritjen e disinflacioneve të shpejta, por kërkojnë 



7�

administrimin e kujdesshëm në pjesën më të madhe të kohës. 
është thelbësore një analizë rigoroze e situatës dhe e alternativave 
të politikës. elementet në vijim konsiderohen si të rëndësishme në 
vlerësimin e situatës dhe të alternativave të politikës në dispozicion:

• në rast deficitesh të larta të llogarisë korente, siç është rasti 
aktual i shteteve të reja anëtare që ndjekin regjime të bordit të 
monedhës ose më gjerësisht regjime të kursit fiks të këmbimit, 
nevojitet një analizë rigoroze e situatës së konkurrueshmërisë 
dhe e qëndrueshmërisë së regjimeve të bordit të monedhës.  
kjo do të mundësonte vlerësimin e natyrës së çekuilibrave 
të jashtëm. nëse për shembull, deficitet e llogarisë korente 
shkaktohen kryesisht nga teprica e kërkesës së brendshme dhe 
jo nga humbja e konkurrueshmërisë, situata mund të trajtohet 
me politikat e duhura.  në rast se një humbje e rëndësishme e 
konkurrueshmërisë është burimi i çekuilibrave, atëherë janë të 
nevojshme masa më të thella dhe nuk përjashtohet një rregullim 
i kursit të këmbimit. megjithatë, alternativa e fundit duhet parë 
me shumë kujdes.

• edhe në rast humbjeje të konkurrueshmërisë, braktisja e regjimit 
të bordit të monedhës ose e sistemit të kursit fiks të këmbimit 
duhet të jetë mjeti i fundit. duhet të kujtojmë se rregullimet 
e kursit të këmbimit të vetme nuk mjaftojnë për të rregulluar 
situatën, por kërkohen gjithmonë masa shoqëruese. Si pasojë, 
duhen bërë të gjitha përpjekjet për të marrë në çdo rast masat 
e nevojshme. palët e interesuara duhet të kujtojnë se braktisja 
e një regjimi të caktuar monetar dhe të kursit të këmbimit ka 
gjithashtu pasoja sistemike, që mund të mos jenë të lehta për t’u 
parashikuar dhe për t’u përballuar.

• duhet të jetë e qartë se vendet që kanë adoptuar kurse këmbimi 
fikse, veçanërisht regjime të bordit të monedhës ose kuadro 
të ngjashëm monetarë, duhet të jenë “më  të virtytshme” se 
të tjerat! me të vërtetë, pamundësia për të përdorur disa 
instrumente të politikës monetare nën këto regjime, tregon 
një nevojë për një zbatim akoma dhe më rigoroz të të gjitha 
instrumenteve të politikave fiskale, të pagave dhe strukturore. 
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• megjithatë, një qëndrim kaq “i virtytshëm” nuk duhet perceptuar 
si i çuar dëm. ai duhet të përfaqësojë një investim të mirë për 
një përpjekje të suksesshme për konvergjencën dhe –në fund të 
fundit- anëtarësim në eurozonë.

• është e rëndësishme të përmendet se asnjë instrument i 
politikës nuk duhet neglizhuar në përpjekje për të ndrequr 
situatën dhe për të rivendosur një gjendje konkurrueshmërie, 
duke u mbështetur në mendimin se kontributi i tij mund të jetë 
i vogël ose i pasigurt.14 mobilizimi i të gjitha instrumenteve në 
dispozicion është thelbësor, duke qenë se ai përçon mesazhin 
mbi angazhimin dhe vendosmërinë e autoriteteve, për të arritur 
objektivat e përcaktuar.

6. Shënime përmByllëSe

nga analiza e këtij konspekti del se strategjia e politikës monetare 
në rrugën drejt emu duhet parë si pjesë e një strategjie konvergjence 
më të gjerë, që përfshin stabilizimin makroekonomik dhe reformat 
strukturore. disa kuadro monetarë mund të jenë të pajtueshëm me 
këtë përpjekje për konvergjencën, përfshirë regjimet që bazohen 
mbi kursin e këmbimit dhe ato me bazë shënjestrimin e inflacionit. 
një shqyrtim i kujdesshëm i fakteve duket se sugjeron që politikat 
e shëndosha dhe të qëndrueshme, brenda një kuadri institucional 
dhe politik të besueshëm të Be janë më vendimtare për suksesin e 
procesit të konvergjencës sesa kuadri specifik i politikës monetare. për 
rrjedhojë, vendet e interesuara duhet të hartojnë me kujdes politikat 
e tyre monetare dhe të kursit të këmbimit, brenda përpjekjeve më 
të gjera për konvergjencën, me synimin për të shmangur situatat 
dhe strategjitë kontradiktore. në këtë kontekst, duhen përdor në 
mënyrë optimale për çdo rast të gjitha instrumentet e politikës. 
vendosmëria e angazhimit për rregullime dhe reforma, dhe për 
objektivin e emu janë elemente thelbësore për të përmbushur 
kriterin e konvergjencës, për të stabilizuar pritshmëritë dhe për të 
mënjanuar sulmet spekulative. 
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anekS: greqia: kuadri monetar Si pjeSë e 
StrategjiSë Së konvergjencëS15

megjithëse, që nga viti 1990 greqia ka bërë progres drejt stabilizimit 
ekonomik dhe reformave, mbetet ende një rrugë e gjatë për arritjen e 
konvergjencës nominale dhe për përmirësimin e ecurisë ekonomike. 
në vitin 1994, ka ndodhur një shtrëngim i rëndësishëm i politikës 
monetare, si pjesë e një riorientimi të politikave ekonomike dhe 
monetare, të specifikuara në programin e rishikuar të konvergjencës 
të greqisë, 1994-99. 

duke filluar nga viti 1995, për të përqendruar pritshmëritë, Banka 
e greqisë adoptoi një “politikë të dhrahmisë së fortë”, nën të cilën 
kursi i këmbimit u përdor si ankorë nominale dhe u shpall për herë 
të parë një objektiv specifik i kursit të këmbimit. Banka, bëri të ditur 
që objektivi kryesor i politikës monetare do të ishte të ndihmonte në 
një frenim të mëtejshëm të inflacionit, ndërkohë që do të mbështeste 
rritjen e parashikuar në aktivitetin ekonomik. për të plotësuar këtë 
objektiv, Banka caktoi dy objektiva të ndërmjetëm (i) të kufizojë 
nënçmimin e përvitshëm të dhrahmisë kundrejt ecu në 3 për qind, 
një normë që nuk do të balancojë plotësisht diferencën në inflacion 
ndërmjet greqisë dhe partnerëve të saj të Be, dhe (ii) të frenojë 
ekspansionin monetar në 7-9 për qind, të matur me normën e rritjes 
së m3. Banka synonte të ulte inflacionin në 8 për qind në vitin 1995, 
nga 10.8 për qind në vitin 1994. për këtë qëllim, objektivi i kursit 
të këmbimit u caktua si përparësi. gjithashtu, Banka monitoronte 
ecurinë e treguesve plotësues, përfshirë m4 dhe totalin e kredisë së 
brendshme. në atë rast, m3 u rrit me 10.3 për qind në vitin 1995, 
ndërsa objektivi i kursit të këmbimit dhe treguesit plotësues, u arritën.  
inflacioni, në 8.9 për qind, ishte pak mbi objektivin e Bankës.

objektiva të ngjashëm u fiksuan për vitet 1996 dhe 1997. për 
rrjedhim, gjatë tre viteve të para të politikës së dhrahmisë së fortë, 
inflacioni më shumë se u përgjysmua. Si rezultat i shtrëngimit të 
politikës monetare dhe i deficiteve të larta buxhetore, por në rënie 
(si përqindje e pBB) në tre vitet deri në 1997, normat nominale 
dhe reale të interesit mbetën në nivele shumë të larta. përkatësisht, 
kursi i këmbimit real efektiv (matur mbi bazën e kostos së punës 
për njësi përkatëse) u mbiçmua me 17 për qind, gjë që mund të ketë 
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ulur kompetitivitetin. megjithëse inflacioni ra dukshëm, rritja reale 
u përshpejtua. rritja reale e pBB-së shënoi një vlerë mesatare prej 
rreth 2.8 për qind gjatë 1995-’97, krahasuar me 1 për qind gjatë 1991-
’94.

asnjë objektiv specifik inflacioni nuk u caktua për vitin 1998, 
për shkak të vonesave me të cilat politika monetare ndikon mbi 
inflacionin dhe të ndikimit të dyshimtë të zhvlerësimit të dhrahmisë, 
me hyrjen në mkk, mbi inflacionin. Banka deklaroi se do të përpiqej 
të arrinte stabilitetin e çmimeve në fund të vitit 1999. objektivi i saj i 
ndërmjetëm do të ishte mbajtja e një kursi këmbimi të qëndrueshëm, 
të përkufizuar si një normë mesatare vjetore e këmbimit brenda 2.5 për 
qind të normës bazë. në gjetjen e një ekuilibri ndërmjet objektivave 
të disinflacionit dhe qëndrueshmërisë së kursit të këmbimit, Banka 
pohoi qartë se përparësi në zbatimin e politikës do t’i jepej arritjes së 
objektivit të inflacionit dhe si pasojë, dhrahmia mund të mbiçmohej 
jashtë kufijve të ngushtë të luhatjes.
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monetar (megjithatë, diskutohet se në mënyrë indirekte Bundesbank  shënjestronte 
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7 në të vërtetë, nuk pati raste të dukshme sulmesh spekulative kundër monedhave 
të njëmbëdhjetë vendeve gjatë periudhës dyvjeçare para adoptimit të euros, më 
01.01.1999. kjo mund t’i atribuohet si progresit të arritur në plotësimin e kriterit të 
konvergjencës në mënyrë të qëndrueshme, ashtu edhe angazhimit të madh politik për 
projektin emu, një situatë që mbajti larg spekulatorët nga sulmi ndaj monedhave të 
vendeve të valës së parë.
8 zhvillimi i pagave në sektorin privat u ndikua edhe nga niveli i pagave në sektorin 
publik, duke qenë se politika e të ardhurave shërbeu si shembull për marrëveshjet mbi 
pagat në sektorin privat.
9 më pas, zhvlerësimi u përmbys pjesërisht, me forcimin e dhrahmisë në tregjet e 
huaja valutore.
10 Fokusi është mbi situatën në praktikë, pasi de jure regjimet e shënjestrimit të inflacionit 
janë të pajtueshme me rregullat e erm ii, me kusht që të mos jenë të shoqëruara 
me kurse këmbimi të luhatshme (shiko dokumentin Bqe: “policy position of  the 
governing council of  the ecB on exchange rate issues relating to the acceding 
countries”, publikuar më 18.12.2003. ky pozicion duket të jetë i njëjtë me ato të 
komisionit dhe të këshillit ecofin, mbi këtë çështje).
11 Shiko kuttner dhe posen (2001).
12 Shiko genberg (2004).
13 Shiko coricelli (2003).
14 për shembull, ndonjëherë argumentohet se ndërhyrja në tregjet valutore mund të 
mos jetë e efektshme ose se masat e matura nuk mund të përballojnë tepricën e rritjes 
së kredisë etj.. ndonëse kjo mund të jetë pjesërisht e vërtetë për çdo masë të veçantë, 
nuk është domosdoshmërisht e vërtetë nëse merret parasysh efekti i tyre i përbashkët. 



�0

për më tepër, ato mund të sigurojnë kohën e nevojshme për një përshtatje të thellë të 
kombinimit të politikave. përfundimisht, siç është përmendur në material, ato i përçojnë 
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postuar drejt një drejtimi të caktuar.
15 ky seksion mbështetet mbi garganas n. dhe tavlas g. (2001).
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politika e kurSit të këmBimit në 
evropën juglindore: a ka rëndëSi?

Fabrizio Coricelli, Peter Sanfey, Marko atanasovsky*

i. hyrje

evropa juglindore përbën një laborator interesant për të analizuar 
regjimet e kursit të këmbimit si dhe ndikimet e tyre në ekonominë 
reale. në këtë rajon gjendet spektri i plotë i të gjitha regjimeve, nga 
euroizimi i njëanshëm në malin e zi, duke vazhduar me bordet e 
monedhës në Bosnje - hercegovinë dhe Bullgari, kurs këmbimi të 
fiksuar në ish - republikën jugosllave të maqedonisë dhe më pas, 
nivele të ndryshme luhatjeje në Shqipëri, kroaci, rumani dhe Serbi 
(shiko tabelën 1). 

tabelë �. Klasifikimi de facto i regjimeve të këmbimit valutor dhe kuadrot e politikës 
monetare, në vendet e Evropës Juglindore. 

vendi regjimi i kursit të 
këmbimit kuadri i politikës monetare 

Shqipëri luhatje lirisht e 
administruar 

Shënjestrim joformal i inflacionit 
nëpërmjet shënjestrimit të rritjes 
së parasë 

Bosnje Bord i monedhës kursi i këmbimit i fiksuar 
kundrejt euros 

kroaci luhatje fort e 
administruar 

administrim i ngushtë i kursit 
të këmbimit me euron 

ish-republika 
jugosllave e maqedonisë 

ankorim de facto 
kundrejt euros

ankorim i kursit nominal të 
këmbimit kundrejt euros
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mali i zi adoptim i njëanshëm 
i euros 

euro, e vetmja monedhë me 
kurs ligjor 

Serbi luhatje lirisht e 
administruar

kuadër i shënjestrimit të 
inflacionit 

Bullgari Bord monedhe me 
ankorim kundrejt euros

kurs i këmbimit i fiksuar ndaj 
euros 

rumani luhatje lirisht e 
administruar

kuadër i shënjestrimit të 
inflacionit 

Burimi: Fondi monetar ndërkombëtar.

në mënyrë logjike shtrohet pyetja nëse zgjedhja e regjimit ndikon 
zhvillimin e ekonomisë reale. pyetja tjetër është nëse një lloj regjimi 
është “më i mirë” se një tjetër. përgjigjet mund të kenë pasoja të 
rëndësishme për ecurinë e politikës monetare dhe të kursit të 
këmbimit valutor, veçanërisht kur secili prej këtyre vendeve ecën 
drejt qëllimit final të anëtarësimit në eurozonë. 

tre çështje kryesore diskutohen në këtë material. Së pari, të 
dhënat makroekonomike japin pak ose aspak dëshmi në mbështetje 
të epërsisë së një regjimi ndaj një tjetri. megjithëse, ka disa fakte që 
dëshmojnë se regjimet me kurs këmbimi të fiksuar ndihmojnë në 
mbajtjen e një inflacioni të ulët dhe deficite të ulta fiskale. kjo tregon 
se ka faktorë të tjerë, më themelorë, të cilët ndikojnë në ecurinë e 
regjimit të kursit të këmbimit. ndërmjet këtyre faktorëve, zhvillimi i 
sektorit financiar luan rol kryesor.

Së dyti, zgjedhja e regjimit të kursit të këmbimit, ndikon në 
lehtësinë e reagimit ndaj trazirave të tregut, të ngjashme me ato që 
përjetuan tregjet globale gjatë gjashtë muajve të kaluar. në rast të 
një shtrëngimi të ashpër të kushteve të huadhënies në monedhë të 
huaj për ekonominë, fenomen që njihet si “ndërprerje e papritur” 
(sudden stop), do të ishte e vështirë të shmangej një shënjestrim i kursit 
të këmbimit, pasi një zhvlerësim i madh mund të kishte efekte të 
kundërta të rënda në ekonominë reale dhe në sektorin financiar. kjo 
nënkupton se vendet që përvetësojnë regjime të luhatshme të kursit 
të këmbimit në situata normale, duhet t’i përdorin këto periudha të 
favorshme për të krijuar masa mbrojtëse, në veçanti për krijimin e 
një niveli të mjaftueshëm rezervash valutore, për t’u përdorur në 
kohë të vështira. kjo, sigurisht është akoma dhe më e rëndësishme 
për vendet me kurs këmbimi të fiksuar.
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Së treti, politika e kursit të këmbimit ka rëndësi kur vendet i 
afrohen adoptimit të euros. në veçanti, vendet që adoptuan një 
regjim të fiksuar të kursit të këmbimit në fazën e parë të procesit 
të tranzicionit të tyre, mund ta shohin këtë këmishë force, si tejet të 
papërshtatshme me rritjen e ekonomisë dhe sofistikimin e sektorit 
financiar.

Struktura e prezantimit është si vijon. në rubrikën ii jepet një 
përmbledhje e përgjithshme për zgjedhjen e regjimit të kursit të 
këmbimit dhe analizohen kufizimet e politikës monetare në vendet 
e evropës juglindore. rubrika iii përmban një hulumtim të lidhjes 
midis ecurisë makroekonomike dhe zgjedhjes së regjimit të kursit të 
këmbimit. në rubrikën iv shqyrtohet kombinimi i politikave dhe 
instrumentet e përdorura nga bankat qendrore, për të pasur një ecuri 
ekonomike të suksesshme; dhe përfundojmë në rubrikën v me një 
diskutim për çështjet kyçe më afatgjata. 

ii. inFormacion i përgjithShëm

zgjedhja e regjimit të kursit të këmbimit në vendet e evropës 
juglindore, pasqyron fillimin e procesit të tranzicionit të çdo 
vendi. Bordet e monedhës në Bosnje-hercegovinë dhe Bullgari u 
prezantuan si përgjigje ndaj krizave dhe si një mënyrë për të siguruar 
një shkëputje përfundimtare nga e kaluara. ish-republika jugosllave 
e maqedonisë përkrahu shumë hapur një kurs këmbimi valutor të 
fiksuar, si përgjigje ndaj krizave financiare që vendi kaloi në fillim të 
viteve 1990. në të tre rastet, vendet kishin rezerva të mjaftueshme 
për t’i dhënë besueshmëri politikës së shpallur dhe që të tre vendet 
tashmë gëzojnë një historik stabiliteti, që zgjat prej më shumë se 10 
vjetësh. në rastin e Shqipërisë dhe Serbisë, në fillim të periudhës 
së tranzicionit, rezervat ishin të pamjaftueshme për të lejuar 
zbatimin e një kursi këmbimi valutor fiks, kështu që një politikë e 
kursit të këmbimit të luhatshëm u pa si alternativa e vetme reale e 
përshtatshme për këto vende. kroacia dhe rumania kishin pak më 
shumë alternativa, por zgjodhën një regjim të luhatshëm, madje në 
rastin e kroacisë, me elemente të fuqishme administrimi. mali i zi 
rezultoi me zgjedhjen më origjinale. Fillimisht adoptoi monedhën 
gjermane (dm), si monedhë paralele ndaj dinarit jugosllav në vitin 
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1999 dhe një vit më vonë shpalli markën gjermane si monedhën e 
vetme me kurs ligjor (të zëvendësuar nga monedha euro në vitin 
2002), megjithëse zyrtarisht mali i zi, në atë periudhë ishte ende 
pjesë e republikës Federale të jugosllavisë. me gjithë ekzistencën e 
argumenteve të forta ekonomike për ndërmarrjen e një hapi të tillë 
drastik, është e qartë se motivimi ishte politik, si pjesë e procesit për 
të distancuar malin e zi nga simotra e tij republikë, Serbia.1

për ato vende që fiksojnë monedhat e tyre, ankora e kursit të 
këmbimit është mekanizmi kryesor i drejtimit të politikës monetare, 
megjithëse edhe instrumentet e tjera, të tilla si kërkesat e rezervës dhe 
kufiri i kredisë, luajnë rol të rëndësishëm. vendet e rajonit me regjim 
të luhatshëm kanë adoptuar deri diku një lloj regjimi të inflacionit 
të shënjestruar. zakonisht kjo nënkupton një objektiv “interval” 
për inflacionin, por pa sanksione (përveç humbjes së mundshme të 
besueshmërisë), nëse objektivi nuk arrihet. disa banka qendrore, të 
tilla si Banka kombëtare e Serbisë, në mënyrë të qartë bëjnë dallimin 
midis inflacionit “total” dhe atij “bazë”. por, ky dallim nuk kuptohet 
mirë nga publiku i gjerë.

drejtimi i politikës monetare kufizohet në një shkallë të lartë nga 
një numër faktorësh në të gjithë rajonin. Së pari, të gjitha ekonomitë 
janë të euroizuara në një shkallë të konsiderueshme; kursi i këmbimit 
valutor kundrejt monedhës euro kontrollohet nga afër dhe është 
mjaft i dukshëm, pasi euro është monedha referencë kryesore 
për pjesën më të madhe të transaksioneve që kryhen. Shkalla e 
euroizimit ilustrohet gjithashtu edhe nga raporti i depozitave në 
valutë të huaj ndaj totalit të depozitave (shiko grafikun 1). nga 
grafiku rezulton se ky raport në vitin 2006 luhatej nga 37 për qind 
në Shqipëri, deri në rreth 70 për qind në Serbi. raporti i kredive 
të dhëna në valutë të huaj ndaj totalit të kredive është gjithashtu, 
një tregues i rëndësishëm. ky tregues ka një ndryshueshmëri më të 
lartë nga njëri vend në tjetrin, në krahasim me atë të depozitave. ai 
luhatet nga 10 për qind në 2006 në kroaci dhe Bosnje hercegovinë 
deri në 70 për qind në Shqipëri (shiko grafikun 2). megjithatë, këto 
shifra mund të çojnë në përfundime të gabuara, pasi shumë kredi 
në monedhë vendase në fakt, janë të lidhura me kursin e këmbimit 
dhe për pasojë, i ekspozojnë huamarrësit ndaj rrezikut të kursit të 
këmbimit.
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Shkalla relativisht e ulët e ndërmjetësimit financiar është faktori 
i dytë, i cili në mënyrë negative, influencon aftësinë e hartuesve të 
politikës monetare për të ndikuar në ekonomi. Sektori financiar 
dhe veçanërisht sektori bankar, në të gjitha vendet, ka pësuar 
transformime gjatë 10-15 viteve të fundit. megjithatë, shkalla e 
ndërmjetësimit financiar, e matur si raport i kredisë së brendshme 
ndaj pBB, është ende e ulët krahasuar me vende të tjera, me nivele 
të ngjashme të ardhurash (shiko grafikun 3), veçanërisht në vende si 
Shqipëria dhe Serbia, ku rezultoi rreth 20 për qind e pBB-së në vitin 
2006. ndërkohë, ai vazhdoi të rritej me shpejtësi në të gjitha vendet, 
në vitin 2007. kombinimi i rritjes së shpejtë me mundësinë për një 
rritje të mëtejshme, krijon probleme më të mëdha për hartuesit e 
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Grafik 1. Depozitat në monedhë të huaj ndaj totalit të depozitave.

Burimi: Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.
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Grafik 2. Huatë në monedhë të huaj ndaj totalit të huave.

Burimi: Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.
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politikës monetare - si ta kontrollojnë rritjen e shpejtë të kreditimit, 
duke lejuar njëkohësisht ndërmjetësit financiarë të kryejnë punën e 
tyre, duke kanalizuar në mënyrë eficiente kreditimin e ekonomisë. 

iii. modelet e vendeve të ndryShme në 
variaBlat makroekonomikë 

në terma ekonomikë, evropa juglindore ofron një histori të 
suksesshme që nga fillimi i kësaj dekade. viti 2004, rezultoi të ishte 
një pik i lartë, me një mesatare rritjeje ekonomike prej 7 për qind, 
ndërsa dy vitet e kaluara kanë patur një rritje prej përkatësisht 6.4 
dhe 6.1 për qind. e gjitha kjo ka qenë e shoqëruar, në të shumtën e 
rasteve, me inflacion të ulët, prudencë fiskale dhe flukse vazhdimisht 
në rritje nga investimet e huaja direkte. për më tepër, të gjitha vendet 
kanë arritur zhvillime të rëndësishme gjatë periudhës së tranzicionit, 
si dhe drejt integrimit më të madh në strukturat e Bashkimit evropian, 
të nxjerra në pah nga suksesi i Bullgarisë dhe rumanisë me arritjen e 
anëtarësimit të plotë në janar 2007.

Si ka ndikuar zgjedhja e regjimit të këmbimit valutor te këto 
zhvillime? nga të dhënat makroekonomike, është e vështirë të 
dallohet ndonjë ndikim i fortë në një drejtim apo në një tjetër. le të 
shikojmë për shembull, shifrat e rritjes ekonomike të vendeve me kurs 
këmbimi të fiksuar kundrejt vendeve me kurs këmbimi të luhatshëm 
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Grafik 3. Kredia e brendshme ndaj PBB.

Burimi: Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.
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(shiko grafikun 4). rritja mesatare është më e lartë disa vite në grupin e 
vendeve me kurs këmbimi të fiksuar dhe disa vite të tjera në vendet me 
kurs këmbimi të luhatshëm. treguesi nuk përkrah asnjë përfundim të 
fuqishëm për epërsinë e një regjimi ndaj një tjetri, për të nxitur rritjen 
ekonomike. deficitet e llogarisë korente të të dyja grupeve janë prirur 
të konvergojnë me kalimin e kohës, siç tregohet në grafikun 5.

në rastin e treguesve të stabilitetit makroekonomik - inflacionit 
dhe bilancit fiskal - ka një ndryshim midis vendeve të rajonit me kurs 
këmbimi të fiksuar dhe atyre me kurs të luhatshëm. për sa i përket 
inflacionit (shiko grafikun 6), dy vende të rajonit, rumania dhe Serbia 
kanë hasur vështirësi gjatë viteve në përballimin e këtij problemi, 

Grafik 4. Rritja reale e PBB (në %), krahasim i kurseve
të fiksuara të këmbimit ndaj atyre të luhatshme.

Burimi: Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.
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Grafik 5. Deficitet e llogarisë rrjedhëse (% e PBB), krahasim
i kurseve të fiksuara të këmbimit ndaj atyre të luhatshme. 

Burimi: Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.
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dhe kjo qëndron përtej mesatares relativisht të lartë të vendeve me 
regjim të luhatshëm, në fillim të dekadës. në mënyrë të ngjashme, 
vendet me regjim të luhatshëm janë prirur të kenë deficite fiskale 
të vazhdueshme gjatë viteve të fundit, ndërsa vendet me kurs të 
fiksuar shpesh kanë rezultuar me suficit. por, vendet me kurs fiks të 
këmbimit valutor, si Bullgaria nuk janë të përjashtuara nga presionet 
fiskale dhe inflacioniste. me të vërtetë, në ekonomitë me zhvillim të 
shpejtë të drejtuara nga rritja e produktivitetit në sektorin e tregtisë, 
mund të priten presione të forta drejt mbiçmimit real dhe për pasojë, 
inflacion më i lartë në vendet me kurs të fiksuar, sepse ndryshe nga 
rasti i vendeve me kurs të luhatshëm, mbiçmimi nominal i monedhës 
do të përjashtohej. kjo balancohet nga ankorimi i fortë psikologjik i 
të pasurit një monedhë të lidhur me euron. 

Grafik 6. Inflacioni mesatar vjetor (në %), krahasim i kurseve
të fiksuara të këmbimit ndaj atyre të luhatshme.

Burimi: Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.
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Grafik 7. Bilanci i përgjithshëm (si % e PBB), krahasim
i kurseve të fiksuara të këmbimit ndaj atyre të luhatshme. 

Burimi: Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.
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iv. kurSet e këmBimit valutor dhe 
komBinimi i politikave

zgjedhja e politikës së kursit të këmbimit dhe efektet e saj në 
ekonominë reale nuk mund të analizohen të veçuara nga politikat e tjera 
makroekonomike. Suksesi ose dështimi i zhvillimit ekonomik varet nga 
një numër i madh faktorësh, shumë prej të cilëve janë jashtë kontrollit 
të autoriteteve dhe regjimi i këmbimit valutor është thjesht pjesë e 
kombinimit. reformat strukturore dhe kushtet fillestare janë gjithashtu 
shumë të rëndësishme. Faktorët e normave të rritjes ekonomike në rajonet 
në tranzicion, përfshirë evropën juglindore, janë studiuar gjerësisht 
kohët e fundit dhe përfundimi është se kombinimi i një pozicioni fillestar 
të mirë, me politika të shëndosha makroekonomike dhe me angazhimin 
për reforma, përforcon ecuritë më të mira në rajon.

ndërkohë që rritja ekonomike afatgjatë varet pjesërisht nga një 
kombinim faktorësh, përfshirë politika të hartuara në mënyrën e 
duhur dhe një fat të mirë, zgjedhja e regjimit të kursit të këmbimit 
mund të ndikojë mënyrën e reagimit të një ekonomie ndaj tronditjeve 
dhe surprizave të pakëndshme afatshkurtra. në mjedisin e pasigurt 
aktual global, politikëbërësve mund t’i nevojitet një fleksibilitet që 
normalisht nuk do të kërkohej në kohë më të mira. ky është një 
përfundim veçanërisht i rëndësishëm për vendet me kurs këmbimi të 
fiksuar dhe sidomos për ato që administrojnë një bord të monedhës. 
Sipas rregullave të një bordi të monedhës, banka qendrore nuk e 
ka rolin e huadhënësit të fundit; nëse bankat hasin në vështirësi 
likuiditeti, atëherë ato nuk mund të kthejnë sytë nga banka qendrore 
për t’i ndihmuar të dalin nga situata. kjo nxjerr në pah në mënyrë të 
padiskutueshme rëndësinë e aspektit rregullator për sektorin bankar 
dhe përforcimin e politikave të matura të huadhënies.

vitet e fundit, rritja e kreditimit ka qenë e shpejtë, madje disa do 
ta quanin edhe të tepruar, në të gjitha vendet e rajonit. cilat janë 
instrumentet e tjera, që bankat qendrore mund të përdorin për t’u 
siguruar se ky zgjerim i kreditimit nuk kërcënon stabilitetin dhe 
rritjen ekonomike? arsenali në dispozicion të bankave në rajon 
është i kufizuar. një instrument që mund të përdoret është rezerva 
e detyruar. në tabelën 2 jepen nivelet aktuale të rezervës së detyruar 
në të gjithë rajonin.
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tabelë �. Pamje e përgjithshme e rezervës së detyruar në rajonin e Evropës Juglindore.

vendi Baza e rezervës së detyruar 
në monedhë vendase

Baza e rezervës së detyruar 
në monedhë të huaj

Shqipëri 10% 10%
Bosnje 18% 18%
Bullgari 12% 12%
kroaci 30% 13%
ish republika jugosllave 
e maqedonisë 10% 10%

mali i zi 19%/5% 19%/5%
rumani 15% 40%
Serbi 10% 45%

Shënim: mali i zi ka dy nivele të rezervës së detyruar, me normë që varet nga maturimi 
i rezervave.
Burimi: Faqet zyrtare të internetit të bankave qendrore. 

nga tabela 2 dalin dy përfundime. i pari është ndryshimi i madh 
i rezervave valutore në valutë të huaj të vendeve të ndryshme, duke 
u luhatur nga 10 për qind në Shqipëri dhe ish-republikën jugosllave 
të maqedonisë, deri në 45 për qind në Serbi. kjo është e habitshme 
duke patur parasysh ngjashmëritë e shumta në variablat e tillë si: 
inflacioni dhe rritja e kreditimit. pika e dytë me interes është fakti se 
rezervat e detyruara priren të jenë më të larta në vendet me regjim 
të luhatshëm të kursit të këmbimit. nuk është e qartë pse duhet të 
ndodhë kështu. Sidoqoftë, mendohet që bankat qendrore janë më të 
kujdesshme në kërkesat për rezervën e detyruar, në vendet me regjim 
të fiksuar të kursit të këmbimit. 
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Grafik 8. Rezervat e huaja valutore ndaj importeve dhe
rezervat e huaja valutore ndaj parasë së gjerë.

Burimi: Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.
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një mundësi është që vendet me kurse të luhatshme këmbimi 
kanë pasur më shumë sukses në tërheqjen e rezervave të huaja 
valutore. në përgjithësi, të gjitha vendet e rajonit zotërojnë nivele 
të kënaqshme të rezervës valutore, qoftë të matura si raport ndaj 
importeve ose ndaj parasë së gjerë (shiko grafikun 8). 

ky grafik tregon tërheqjen e shumave të konsiderueshme të 
kapitalit ndër vite, kryesisht në formën e investimeve të huaja direkte 
dhe të kredive afatmesme dhe afatgjata. në rastin e dy regjimeve të 
bordit të monedhës, në Bosnje-hercegovinë dhe Bullgari, rezervat e 
tejkalojnë bazën monetare me përkatësisht 50 dhe 52 për qind. një 
analizë më nga afër e të dhënave tregon se vendet që kanë përjetuar 
rritje më të shpejtë të rezervave - rumania dhe Serbia - janë gjithashtu 
ato me kërkesa më të larta për rezerva.

v. me vëShtrim nga e ardhmja 

politika monetare e një evrope juglindore në ndryshim, nuk 
është një çështje e thjeshtë. të gjitha ekonomitë e rajonit po pësojnë 
ndryshime thelbësore dhe që të gjitha kanë si objektiv përfundimtar 
bashkimin me eurozonën dhe braktisjen e monedhave vendase. por, 
për disa vende ky objektiv është ende shumë larg. madje, edhe dy 
vendet e rajonit anëtare të Be - Bullgaria dhe rumania - hasin në 
paqartësi të shumta lidhur me afatet e tyre kohore për adoptimin 
e euros. përballë kësaj pasigurie, bankat qendrore nuk mund t’ia 
lejojnë vetes të jenë të kënaqura. politika e gabuar e këmbimit valutor 
mund të shkaktojë pasoja të rënda negative. por, siç dhe e kemi parë, 
nuk është e qartë se cila mund të jetë politika “e duhur” për kursin e 
këmbimit. Siç u diskutua më sipër, regjime të ndryshme kanë pasur 
efekte të ngjashme në ekonominë reale. 

nisur nga shkalla e lartë e euroizimit që tashmë ekziston në të 
gjithë rajonin, mund të lindë pyetja se përse më shumë vende nuk 
marrin parasysh mundësinë e adoptimit të njëanshëm të euros, ashtu 
siç ka bërë mali i zi? nga një perspektivë krejtësisht teorike, kjo 
politikë është shumë joshëse, dhe sigurisht duket se “ka funksionuar” 
për malin e zi, në terma stabiliteti dhe inflacioni të ulët, gjithashtu 
duke i kursyer turistëve nga eurozona bezdisjen e këmbimit 
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valutor. megjithatë, kjo përqasje është ndaluar me vendosmëri nga 
komisioni evropian dhe Banka qendrore evropiane për vendet 
e tjera. asnjërit prej këtyre institucioneve nuk u vjen mirë, kur një 
vend thjesht anashkalon të gjitha strukturat e detajuara të kritereve 
të maastrihtit, por ato nuk kanë shumë në dorë, përveç se të mbyllin 
derën përfundimit ndaj çdo vendi tjetër që mund të ndërmarrë një 
hap të tillë.

Bankierët qendrorë duhet ta pranojnë se një politikë e cila 
funksionon në fillim të periudhës së tranzicionit, mund të mos jetë e 
përshtatshme në një fazë të mëvonshme. ky mësim është veçanërisht 
i përshtatshëm për ato vende që kanë zgjedhur një kurs të fiksuar 
të këmbimit valutor: Bosnje-hercegovina dhe Bullgaria, me bordet 
e tyre të monedhave dhe ish-republika jugosllave e maqedonisë, 
me kurs këmbimi fiks. në të gjitha rastet, kursi i fiksuar i këmbimit 
valutor ka rezultuar tejet i suksesshëm për arritjen e shpejtë të 
objektivave kryesorë të tij - pranim i monedhës vendase dhe inflacion 
i ulët. megjithatë, me vazhdimin e kësaj politike lidhen tre rreziqe 
kryesore. këto rreziqe vlejnë për të treja vendet, por janë veçanërisht 
me interes për Bosnje -hercegovinën dhe ish-republikën jugosllave 
të maqedonisë, të cilave iu duhen shumë vite përpara anëtarësimit 
në eurozonë. 

rreziku i parë konsiston në atë që rritja e lartë ekonomike në këto 
vende do të shoqërohet me inflacion të lartë, shumë larg niveleve 
të eurozonës. efekti i mirënjohur i “Balassa-Samuelson” thotë se 
vendet me produktivitet në rritje të shpejtë në sektorin e tregtisë do 
të priren të shohin kursin e tyre real të këmbimit të mbiçmohet, dhe 
nëse monedha është e fiksuar, ky mbiçmim duhet të kalojë nëpërmjet 
çmimeve. ky efekt është tashmë i ndjeshëm në shumë vende të 
Bashkimit evropian me borde të monedhës, të tilla si estonia dhe 
vetë Bullgaria. kjo do të ndërlikonte objektivin e uljes së inflacionit 
brenda kufirit të specifikuar sipas kritereve të maastrihtit. 

rreziku i dytë po afrohet gjithnjë e më shumë, me krizat financiare 
globale aktuale. disa banka mund të kenë vështirësi afatshkurtra 
likuiditeti, veçanërisht filialet e bankave perëndimore që mund të 
kenë dhe ato vetë probleme financiare në vendet e tyre të origjinës. 
politika e kursit të këmbimit të fiksuar përjashton çdo ndihmë të 
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drejtpërdrejtë nga banka qendrore. në rrethana të tilla, përkeqësohet 
rreziku i një krize të përgjithshme për sektorin bankar. do të ishte 
e gabuar që këtu të zmadhoheshin këto rreziqe - sektori bankar në 
rajon është gjerësisht i mirëkapitalizuar dhe gjithmonë e më shumë i 
mirërregulluar – megjithatë, mbetet mundësia që bankierët qendrorë 
në vendet e rajonit me kurs këmbimi të fiksuar, të pendohen për 
këmishën e forcës monetare, në të cilën ata gjenden. 

rreziku i tretë vjen nga jashtë. deficitet e larta të llogarisë korente 
janë të përhapura në rajon dhe në shumë raste, llogariten me numra 
dyshifrorë (si përqindje e pBB-së). historikisht, deficite të këtyre 
përmasave kanë qenë shpesh arsye alarmi, pasi mund të jenë një tregues 
kryesor i krizave të bilancit të pagesave. megjithatë, shumë vende në 
tranzicion në evropën qendrore, në Shtetet Baltike dhe në ato të 
evropës juglindore, kanë kaluar deficite të larta të llogarisë korente 
për shumë vite, pa parashikuar asnjë lloj krize. nuk duhet të habitemi 
nëse hasim në deficite dyshifrore të llogarisë korente në ekonomitë 
në zhvillim me rritje të shpejtë, të cilat kanë nevojë për investime 
të mëdha. por, kjo pikë shpesh nuk kuptohet mirë nga tregjet, të 
cilat nervozohen nga deficitet e vazhdueshme të larta. parashikimi se 
një krizë është gjatë rrugës, mund të jetë vetëpërmbushës. problemi 
për vendet me kurs këmbimi të fiksuar është se mund të humbasin 
rezerva të konsiderueshme, në përpjekjen për të mbrojtur monedhën, 
dhe nëse kjo mbrojtje dështon, zhvlerësimi pasues dhe kostot reale 
që do ta shoqërojnë mund të jenë shkatërrimtare.

të gjitha këto fakte lënë të kuptohet se vendet me kurs këmbimi 
valutor të fiksuar (me përjashtim të malit të zi, i cili për të folur 
hapur, nuk zbaton asnjë kurs këmbimi të fiksuar, duke qenë se nuk 
ka monedhë vendase) duhet ta mendojnë me kujdes nëse duhet të 
tregojnë më shumë fleksibilitet, para hapit të fundit të anëtarësimit në 
eurozonë. kjo është një zgjedhje shumë e vështirë. historikisht, ka 
shumë raste të dështimit të bordeve të monedhës dhe pak shembuj 
të konvertimit të suksesshëm të një bordi të monedhës në një klub 
më të gjerë monedhe. nga ana tjetër, është e vështirë të mendosh 
se si një zhvendosje drejt një fleksibiliteti më të madh, mund t’i 
shpjegohet publikut pa u dukur si një pranim i dobësisë dhe për 
pasojë, si një shfajësim për të braktisur monedhën vendase, duke 
kontribuar kështu në zhvlerësimin e shpejtë të kësaj të fundit.
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Shënime

* Fabrizio coricelli, drejtor i Studimeve politike, Banka evropiane për rindërtim 
dhe zhvillim.
peter Sanfey, kryekonomist, Banka evropiane për rindërtim dhe zhvillim.
marko atanasovsky, praktikant pranë zyrës së kryekonomistit, Banka evropiane për 
rindërtim dhe zhvillim. ky punim bazohet në një prezantim mbajtur në konferencën 
e 7-të të Bankës së Shqipërisë, tiranë, 6-7 dhjetor 2007. pikëpamjet e shprehura në 
këtë material janë të autorëve dhe jo domosdoshmërisht të Berzh.
1 ky proces arriti përfundimin e tij të pashmangshëm në qershor 2006 kur, pas 
referendumit të një muaji më parë, mali i zi u bë shtet i pavarur.
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përvojat e Fundit me regjimet e 
kurSit të këmBimit dhe politikën 

monetare në evropën juglindore 
dhe turqi, 2004-2007

Stephan Barisitz*

ky diskutim përditëson një studim të publikuar në vitin 2004. 
katër nga dhjetë vendet e marra në analizë (Bosnje dhe hercegovina, 
Bullgaria, kroacia dhe republika e maqedonisë) vazhdojnë të aplikojnë 
kurse të fiksuara të këmbimit valutor dhe ankorime nominale të 
kurseve të këmbimit kundrejt euros. katër vende të tjera (Shqipëria, 
rumania, Serbia dhe turqia) zbatojnë kurse këmbimi të luhatshme, të 
administruara dhe me përjashtim të Shqipërisë, lançuan shënjestrimin 
e inflacionit në vitet 2005-2006. njëri prej tyre (mali i zi) dhe një 
territor josovran (kosova), mbeten të euroizuara në mënyrë të 
njëanshme. megjithëse, të gjitha vendet kanë ruajtur politika monetare 
të kujdesshme, të mbështetura nga pozicione të përforcuara fiskale, 
disinflacioni është ngadalësuar vitet e fundit. rritjet më të fundit të 
inflacionit janë shkaktuar nga presionet e rritjes së pagave, nga boom-i 
i përshpejtuar i kreditimit, nga rritjet e çmimeve të ushqimit shkaktuar 
nga kushtet ekstreme të motit, dhe rritjet e çmimit të naftës, tarifat 
e shërbimeve utilitare dhe taksat jo të drejtpërdrejta. ndërkohë që, 
efektiviteti anti-inflacionist i kurseve fikse të këmbimit vazhdon të 
jetë përgjithësisht i kënaqshëm, krahasimi me përvojën e shkurtër 
të shënjestrimit të inflacionit, ka dhënë tashmë rezultate të mira në 
disa raste. për raste të tjera, mund të jetë ende herët për të gjykuar. 
ndikimi i flukseve të kapitalit në politikën monetare ka ardhur duke u 
rritur, duke krijuar sfida të reja dhe duke shkaktuar pasoja (në të dyja 
kahet) për normat e inflacionit.
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1 hyrje 

objektivi kryesor i këtij materiali është të përmbledhë, analizojë 
dhe krahasojë zhvillimin e regjimeve të kurseve të këmbimit dhe 
zhvillimet e politikës monetare në 10 vendet e evropës juglindore 
që vijojnë më poshtë1: Shqipëri, Bosnje dhe hercegovinë, Bullgari, 
kroaci, kosovë, republika e maqedonisë2, mali i zi, rumani, Serbi 
dhe turqi. artikulli, përditësim i një studimi të publikuar në vitin 
2004 (Barisitz 2004), është i strukturuar si më poshtë: rubrika 2 
jep një paraqitje përshkruese, në vija të përgjithshme të kuadrove 
të politikës monetare në rajon, gjatë periudhës nën vëzhgim (2004–
2007). rubrika 3, trajton ecurinë ekonomike të vendeve të veçanta, 
si dhe objektivat, politikat, instrumentet, problemet dhe rezultatet e 
politikës monetare dhe të kursit të këmbimit. rubrika 4, përmbledh 
dhe krahason rezultatet kryesore të rubrikave të mëparshme dhe 
nxjerr disa përfundime të përgjithshme.

2. regjimet e kurSit të këmBimit dhe 
kuadrot e politikëS monetare në 
rajon: një përmBledhje e Shkurtër e 
zhvillimeve nga 2004 deri në 2007

De jure dhe/ose de facto, monedha euro ka vazhduar të luajë një rol 
të rëndësishëm për ekonomitë dhe politikat ekonomike të vendeve të 
evropës juglindore. gjashtë nga këto 10 vende të marra në analizë, 
kanë përdorur monedhën euro si ankorë të jashtme për politikën 
monetare (shih tabelën 1). dy nga këto gjashtë vende (Bosnje dhe 
hercegovina dhe Bullgaria) kanë borde të monedhës, ndërsa dy 
të tjera (mali i zi dhe kosova) kanë adoptuar euron si monedhë 
të tyre me kurs ligjor. vendi i pestë (republika e maqedonisë) ka 
fiksuar monedhën e saj ndaj euros, ndërsa vendi i gjashtë (kroacia) 
ka zhvilluar një regjim të luhatshëm, të administruar të kursit të 
këmbimit, duke përdorur euron si monedhë referencë. 

katër vendet e tjera (Shqipëria, rumania, Serbia dhe turqia) 
kanë zbatuar kurse këmbimi të luhatshme, më shumë ose më pak të 
administruara, të shoqëruara me shënjestrimin e rritjes së parasë; vitet 
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më të fundit (në 2005 dhe 2006) të gjitha këto vende, me përjashtim 
të Shqipërisë, zgjodhën kuadro të shënjestrimit të inflacionit (shih 
tabelën 1). në fillim të vitit 2005, rumania zgjodhi të përdorë euron 
si monedhë të vetme referencë, duke zëvendësuar një shportë 
referencë, në të cilën euro kishte peshën më të madhe. në gusht 
2005, vendi vendosi për shënjestrimin e inflacionit dhe lehtësoi 
kursin e luhatshëm të këmbimit. Serbia, - pasi hoqi dorë nga regjimi 
i luhatshëm i administruar, në vitin 2003 dhe pasi kishte ndjekur 
atë që ishte karakterizuar si “ankorë e kursit real të këmbimit” e 
orientuar nga euro - lehtësoi më tej kursin e luhatshëm të saj, në 
shkurt të vitit 2006, në përgatitjen për lançimin e shënjestrimit të 
inflacionit joformal nëpërmjet “objektivave numerikë të inflacionit”, 
në shtator 2006. turqia gjithashtu, përvetësoi një regjim të inflacionit 
të shënjestruar, në janar 2006. Shqipëria vazhdoi të përqendrohet në 
objektivat e rritjes së parasë, e shoqëruar me objektiva joformalë për 
inflacionin, por planifikon të kalojë së shpejti tek shënjestrimi formal 
i inflacionit. 

tabelë �. Karakteristikat monetare të vendeve të Evropës Juglindore (që nga viti �00�).

vendi monedha 
regjimi i kursit 
të këmbimit (që 

nga); i mëparshëm

kuadri i politikës 
monetare  
(që nga); i 

mëparshëm 

Shqipëri leku shqiptar (all)
kurs këmbimi 

i luhatshëm i 
administruar 

Shënjestrim 
joformal i inflacionit 

nëpërmjet 
shënjestrimit të 
rritjes së parasë

Bosnje dhe 
hercegovina

marka e 
konvertueshme 

(Bam)

Bord i monedhës, 
i lidhur me euron 

kurs nominal i 
këmbimit i ankoruar 

me euron

Bullgari levi Bullgar (Bgn) Bord i monedhës, 
i lidhur me euron 

kurs nominal i 
këmbimit i ankoruar 

me euron 

kroaci kuna kroate (hrk) 

kurs i luhatshëm 
i administruar,  

monedha 
referencë: euro

kurs këmbimi 
nominal i ankoruar 

kosovë 
të gjitha valutat të ligjshme për 

transaksione, euro mbizotëruese, 
rsd i përdorur në disa rajone 

euro me kurs ligjor 



��

republika e 
maqedonisë 

dinari maqedonas 
(mkd)

kurs këmbimi fiks 
me euron (de facto) 

kurs nominal i 
këmbimit i ankoruar 

me euron 

mali i zi euroizim i njëanshëm / euro euro me kurs ligjor

rumania
leu rumun (ron, 

ridenominuar në 
korrik 2005)

kurs i luhatshëm 
i administruar 
(gusht 2005); 

kurs i luhatshëm 
i administruar, 

monedha referencë: 
euro (fillim 2005), 

përpara: shporta 
referencë: euro 

(75%), usd (25%) 
(fillim 2004)

inflacion i 
shënjestruar (gusht 
2005); shënjestrim 

i rritjes së parasë 

Serbia (pa 
Kosovën)

dinari serb (rSd);
më parë i quajtur 

dinar jugosllav 
(yum)

kurs i luhatshëm 
i administruar 
(shkurt 2006); 

kurs i luhatshëm 
i administruar 

inflacion i 
shënjestruar joformal 
nëpërmjet “objektiva 

inflacioni” (shtator 
2006); kurs këmbimi 

real i ankoruar 
(janar 2003)

turqia
lira turke (ytl, 

ridenominuar 
në janar 2005)

kurs i luhatshëm 
i administruar 

inflacion i 
shënjestruar (janar 
2006); shënjestrim 
i rritjes së parasë, 

inflacion i 
shënjestruar joformal 

Burimi: përpilimi i vetë autorit.

3. zhvillimet ekonomike nga 2004 
deri në 2007 dhe proBlemet aktuale të 
politikëS monetare SipaS vendeve

3.1 Shqipëri

tabloja makrostrukturore. 
në periudhën nga 2004 deri në 2007, rritja ekonomike mbetet e 

fuqishme mesatarisht rreth 5%–6% në vit, dhe varësia e ekonomisë 
nga dërgesat e emigrantëve vazhdon të jetë e fortë, me mbi 15% 
të pBB-së, në vitin 2006. përveç arritjes në zvogëlimin e barrierave 
administrative ndaj investimit dhe krijimit të ndërmarrjeve, klima 
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e biznesit vazhdon të jetë e dobët dhe autoriteti e forca e ligjit 
janë ende të pamjaftueshme. ekonomia është uzurpuar nga 
ndërprerje të dëmshme të energjisë elektrike dhe nga mangësi të 
tjera të infrastrukturës, të cilat nxisin importet dhe pengojnë rritjen 
ekonomike. ndërsa deficitet e llogarisë korente të vendit mbeten 
relativisht të larta, politikat buxhetore janë shtrënguar disi, gjatë 
viteve të fundit. Flukset hyrëse neto nga investimet e huaja direkte 
kanë mbuluar më shumë se gjysmën e çekuilibrimit të jashtëm 
(shih tabelën 2)3 dhe premtojnë të rriten në 2007-ën, me shitjen e 
albtelekom.

tabelë �. Shqipëria: treguesit kryesorë makroekonomikë dhe të politikës monetare.
2004 2005 2006 2007*

rritja reale e pBB (në %) 6.2 5.6 5.0 6.0
Bilanci i përgjithshëm i buxhetit të 
shtetit (me grantet, në % të pBB) -5.1 -3.6 -3.2 -3.9

llogaria korente (me transfertat 
zyrtare, në % të pBB) -3.9 -6.5 -5.9 -7.4

Flukset hyrëse neto të ihd (në % të pBB) 4.6 3.3 3.6 4.0
Borxhi i jashtëm bruto (fundi i vitit, në % të pBB) 20.4 20.5 19.9 19.8
rezervat bruto të bankës qendrore (përfsh. 
ari, fundi i vitit, në % të pBB) 17.1 18.1 18.7 19.2

norma repo (fundi i vitit, në %) 5.3 5.0 5.5 .
rritja e parasë gjithsej (fundi i vitit, në %) 13.5 13.9 16.3 16.3
rritja e kredisë private (fundi i vitit, në %) 36.9 73.6 57.2 43.4
inflacioni -içk (fundi i vitit, në %) 2.2 2.0 2.5 2.9
kursi mesatar vjetor i këmbimit, lek/usd 127.7 124.2 123.1 .
kursi mesatar vjetor i këmbimit, lek/euro 102.8 99.9 98.1 .

* parashikime ose projektime. 
Burimi: Statistikat kombëtare, Banka e Shqipërisë, Fmn, wiiw, Berzh, ke.

politika monetare. 
Banka e Shqipërisë ka ndjekur një politikë monetare të kujdesshme, 

duke përdorur shënjestrimin joformal të inflacionit, bazuar në 
shënjestrimin e rritjes së parasë. kjo strategji vazhdoi të jetë shumë e 
suksesshme (krahasuar me fqinjët rajonalë të Shqipërisë) në mbajtjen 
e inflacionit në nivele të ulta njëshifrore. duke kontrolluar ofertën 
e parasë m3 (objektiv i ndërmjetëm), Banka e Shqipërisë ia ka dalë 
që inflacioni i fundvitit, i matur nga indeksi i çmimeve të konsumit 
(içk), të jetë brenda një bande luhatëse prej 3% ±1%, që nga viti 
2003. kohët e fundit, rritjet e çmimeve janë prirur të jenë më afër 
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ose në kufirin e poshtëm të bandës (fundi i 2006: 2.5%, korrik 2007: 
2.1%, shih gjithashtu tabelën 2). megjithatë, tani së fundmi, në gusht 
2007, inflacioni përjetoi një ngritje të mprehtë në 4.2% (fundviti) 
– hera e parë që nga përvetësimi i bandës, që inflacioni u tejkalua. 
ndryshimi i normave të marrëveshjeve të riblerjes dhe të atyre të 
anasjellta të riblerjes, mbetet instrumenti kryesor operacional i 
politikës. gjatë presioneve inflacioniste, që u shfaqën në vitin 2006 
dhe që kanë vazhduar deri tani (të nxitura nga vëllimi i madh i kredive 
të grumbulluara, rritja e çmimeve të naftës dhe të energjisë elektrike, 
rregullimet e akcizës dhe rritja e çmimeve të ushqimeve të imponuara 
nga thatësira, të cilat ishin veçanërisht të fuqishme në verë  2007), 
autoritetet monetare rritën normën bazë të interesit katër herë, me 
25 pikë përqindjeje në secilën herë (në korrik 2006, nëntor 2006, 
qershor 2007 dhe shtator 2007). në mes të muajit tetor 2007, norma 
e marrëveshjeve të riblerjes rezultoi 6 për qind. kështu që, ndryshimi 
i normës bazë të interesit me atë të Bankës qendrore evropiane, e 
cila kishte pësuar rënie, shkoi në nivelet e mëparshme. 

për më tepër, në një përpjekje për ta mbajtur boom-in e kreditimit 
nën kontroll, në dhjetor 2006 dhe janar 2007 u përforcuan rregulloret 
e natyrës prudente dhe mbikëqyrja e bankave. në veçanti, për 
institucionet e kreditimit që zgjeruan me shpejtësi huanë u vendosën 
kërkesa më të larta të kapitalit. Banka e Shqipërisë ka ruajtur një 
regjim të luhatshëm, pak të administruar për lekun Shqiptar, i 
cili u mbiçmua në 2004 dhe 2005 dhe që atëherë, ka qenë mjaft i 
qëndrueshëm kundrejt euros, në terma nominalë. për të përmbushur 
objektivin e inflacionit, ruajtja e konkurrencës e eksporteve të vendit 
është një objektiv dytësor i autoritetit monetar. Banka e Shqipërisë 
synon të rregullojë gradualisht strategjinë e saj, drejt një regjimi formal 
të shënjestrimit të inflacionit, me qëllim rritjen e transparencës dhe 
të besueshmërisë së politikës së saj monetare.

3.2 BoSnje dhe hercegovina

tabloja makrostrukturore.
pavarësisht ndihmës së pasluftës për ristrukturim, vendi ka pasur 

zhvillim të kufizuar në rritjen e konkurrueshmërisë së eksporteve. 
ekonomia ka vazhduar të bazohet në shkallë të gjerë në lëndët e para, 
shfrytëzimin e minierave dhe në përpunimin e mineraleve që lidhen 
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me to. megjithëse, ndihma nga jashtë është ulur gradualisht, rritja 
ekonomike ka qenë e fuqishme, rreth 5%–6% vitet e fundit (shih 
tabelën 3). kjo mund t’i atribuohet rritjes së fuqishme të çmimeve 
të metaleve dhe të burimeve natyrore të tjera. investimet e huaja 
direkte janë akoma larg kompensimit të deficitit të vazhdueshëm 
të llogarisë korente, megjithatë privatizimi i telekom Srpska dhe 
rritja e investimeve të bollshme kryesisht për prodhimin industrial 
(greenfield), parashikohet që të ngushtojnë hendekun financiar në 
2007-ën. përgjegjshmëria në këtë drejtim është e ulët, madje dhe 
krahasuar me vendet fqinje. Brishtësia dhe fragmentimi i vazhduar 
i autoritetit shtetëror, ndërlikojnë më shumë përpjekjet për reforma 
strukturore. 

tabelë �. Bosnje dhe hercegovina: treguesit kryesorë makroekonomikë dhe të politikës 
monetare.

2004 2005 2006 2007*
rritja reale e pBB (në %) 6.0 5.5 6.2 6.2
Bilanci i përgjithshëm i buxhetit 
të shtetit (në % të pBB) -0.6 2.4 3.0 1.2

llogaria korente (në % të pBB) -19.2 -21.3 -11.4 -12.5
Flukset hyrëse neto të ihd (në % të pBB) 6.5 6.6 6.3 9.0
Borxhi i jashtëm bruto (fundi i vitit, në % të pBB) 54.8 55.4 54.0 .
rezervat bruto të bankës qendrore 
(përjashtuar ari, fundi i vitit, në % të pBB) 23.5 26.6 30.1 32.4

rritja e parasë gjithsej (fundi i vitit, në %) 24.3 18.2 24.7 21.0
rritja e kredisë së brendshme (fundi i vitit, në %) 18.0 27.6 20.6 22.0
inflacioni - içk (fundi i vitit, 
në %): Federata e B&h -0.3 4.4 6.6 .

inflacioni - içk (fundi i vitit, në 
%): republika e Serbisë 1.9 4.1 4.7 .

kursi mesatar vjetor i këmbimit, bam/euro4 1.96 1.96 1.96 1.96
kursi mesatar vjetor i këmbimit, bam/usd 4 1.58 1.57 1.56 .

* parashikime ose projektime.
Burimi: Statistikat kombëtare, Banka qendrore e Bosnie hercegovinës, Fmn, wiiw, 
Berzh, ke.

politika monetare.
politika fiskale dhe ajo monetare kanë rezultuar të kujdesshme 

vitet e fundit. në veçanti, regjimi i bordit të monedhës (fiksimi me 
euron) është kthyer në spirancë stabilizuese për ecurinë e çmimeve 



�0�

dhe të ekonomisë. rezerva valutore ka ardhur duke u rritur, duke 
arritur në fund të vitit 2006, një vlerë që i përgjigjet rreth pesë muajve 
importe të mallrave dhe shërbimeve. kërkesa e rezervës së detyruar 
të bankave është instrumenti i vetëm i rëndësishëm, aktualisht në 
dispozicion të Bankës qendrore të Bosnje – hercegovinës (cBBh, 
central Bank of Bosnia and herzegovina). 

ndërsa inflacioni mbetet nën kontroll gjatë vitit 2004, rritja e 
kreditimit vazhdoi me shpejtësi, dhe rritja në çmimin e naftës dhe 
në çmimet e administruara, duket të ketë ndikuar inflacionin nga viti 
2005 e në vazhdim. vëllimi total i kreditimit arriti një nivel prej 46% 
të pBB-së në fund të 2006-ës, i cili ishte i dyti pas kroacisë, në të 
gjithë rajonin. për të kufizuar shpejtësinë e zgjerimit të kreditimit dhe 
presionet inflacioniste, BqBh rriti kërkesat për rezervën e detyruar 
disa herë gjatë periudhës së marrë në vëzhgim, përkatësisht në shtator 
2004 nga 5%, në 7.5%; në dhjetor 2004 deri në 10%; dhe në dhjetor 
2005, deri në 15% të detyrimeve. në fund të 2005-ës, inflacioni i 
matur sipas içk arriti në 4.4 për qind në Federatën myslimane të 
kroacisë dhe në 3.7% në republikën e Serbisë. viti 2006 përjetoi 
vendosjen e taksës mbi vlerën e shtuar (tvSh) prej 17%, në fillim 
të vitit. kjo menjëherë, pothuajse dyfishoi mesataren e inflacionit të 
içk. duke njohur këtë ndikim, rritjet e çmimeve vazhduan deri në 
6.6% në Federatë dhe në 4.7% në republikë, në fund të vitit 2006 
(tabelë 3). në muajt e parë të vitit 2007, ato u ulën me shpejtësi (me 
pakësimin gradual të efekteve të tvSh), duke arritur në 1.6% (vjetor) 
në muajin gusht, në të dyja zonat. kjo nënvizon prirjen e ndryshimeve 
të çmimeve drejt konvergjencës në të gjithë Bosnje dhe hercegovinën, 
pavarësisht dallimeve midis strukturave ekonomike rajonale. 

 
3.3 Bullgaria

tabloja makrostrukturore.
ekonomia bullgare ka përjetuar zhvillime përgjithësisht të 

favorshme makroekonomike, vitet e fundit. pBB është rritur me një 
mesatare prej rreth 6% dhe tani mund (mesi i tetorit 2007) të shfaqë 
shenja të mbinxehjes. deficiti i lartë, i vazhdueshëm i llogarisë korente 
u zgjerua shumë në vitet 2005 dhe 2006 (në shifra dyshifrore). të 
hyrat neto nga investimet e huaja direkte kanë qenë gjithashtu të 
konsiderueshme dhe kanë kontribuar shumë në zbutjen e deficiteve 
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të llogarisë korente. megjithatë, ky zgjerim ka arritur përmasa që 
mund të mos jenë më të përballueshme. Borxhi i jashtëm, pasi pësoi 
tkurrje/stanjacion gjatë viteve të fundit, u zgjerua dukshëm në vitin 
2006; borxhi publik i tkurrur, ka qenë mëse i kompensuar nga rritja e 
detyrimeve private. rezervat valutore mbulojnë ekuivalentin e 4 - 5 
muaj të importeve të mallrave dhe shërbimeve.

tabelë �. Bullgaria: treguesit kryesorë makroekonomikë dhe të politikës monetare.
2004 2005 2006 2007*

rritja reale e pBB (në %) 6.6 6.2 6.1 6.2
Bilanci i përgjithshëm i buxhetit 
të shtetit (në % të pBB) 1.8 3.2 3.7 4.0

llogaria korente (në % të pBB) -5.8 -12.0 -15.8 -18.8
Flukset hyrëse neto të ihd (në % të pBB) 7.9 14.4 15.9 16.9
Borxhi i jashtëm bruto (fundi i vitit, në % të pBB) 63.8 69.0 78.4 .
rezervat bruto të bankës qendrore 
(përjashtuar ari, fundi i vitit, në % të pBB) 32.5 31.2 33.2 .

norma bazë (fundi i vitit, në %) 2.4 2.1 3.3 .
rritja e parasë gjithsej (fundi i vitit, në %) 23.3 24.4 26.8 .
rritja e kredisë së brendshme (fundi i vitit, në %) 33.3 35.1 17.1 .
inflacioni - içk (fundi i vitit, në %) 4.0 6.6 6.5 7.5
kursi mesatar vjetor i këmbimit, bgn/euro4 1.96 1.96 1.96 1.96
kursi mesatar vjetor i këmbimit, bgn/usd 4 1.58 1.57 1.56 .

* parashikime ose projektime.
Burimi: Statistikat kombëtare, Banka kombëtare e Bullgarisë, Fmn, wiiw, Berzh.

politika monetare. 
në pesë vitet e fundit, inflacioni është përqendruar në një nivel 

mesatar rreth 5% dhe në vitet 2005 e 2006, tejkaloi 6% në fund të 
vitit (shih tabelën 4). nga qershori në gusht 2007, inflacioni i içk 
u dyfishua në 12% (vjetor). kjo rritje është shqetësuese, ndonëse 
pjesërisht pasqyron një shock të pafat të ofertës së përkohshme. 
Shpejtësia e ngritjes së çmimeve të përgjithshme në vitet e fundit, 
lidhet me ndikimin e vazhduar të një numri faktorësh, duke shkaktuar 
disa rritje të papritura. këta faktorë përfshijnë rritje të përsëritura të 
çmimeve të ushqimeve për shkak të kushteve të këqija të motit vitet 
e fundit, rritje të herëpashershme të çmimit të energjisë, rishikime 
të taksës akcizë si dhe presione të kërkesës, që do të thotë zgjerim 
i fortë i kreditimit, veçanërisht për individët. Boomi i kreditimit 
në Bullgari, vitet e fundit kapi normat më të larta të rritjes, ndër 
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vendet në zhvillim. Boomi i kreditimit ka përthithur importet dhe ka 
kontribuar në përkeqësimin e llogarisë korente. meqenëse, regjimi i 
politikës monetare (bordi i monedhës i fiksuar ndaj euros) kufizon në 
një shkallë të lartë instrumentet për administrimin makroekonomik, 
politika fiskale është instrumenti kryesor për kontrollin e kërkesës 
agregate dhe për frenimin e çekuilibrave të jashtëm. duke përfituar 
nga rritja e fuqishme ekonomike, politika fiskale është bërë gjithashtu 
shumë e kujdesshme vitet e fundit. që nga viti 2003, buxheti i 
përgjithshëm shtetëror nuk ka regjistruar më deficite, suficiti i vitit 
2006 tejkaloi 3% të pBB-së dhe suficiti i vitit 2007 parashikohet të 
arrijë në rreth 4% të pBB-së.

për të ndihmuar në kontrollin e boomit ekonomik dhe të pasojave 
të tij në stabilitetin monetar dhe në ekuilibrat e jashtëm, Banka 
kombëtare e Bullgarisë (BkB) hartoi një strategji frenimi, në vitin 
2003. më pas, ajo zgjodhi një numër masash shtrënguese monetare, 
të kujdesshme dhe administrative: rritje e përsëritur e normës bazë 
të interesit dhe e rezervës së detyruar, përforcim i mjaftueshmërisë 
së kapitalit dhe rregulloreve për ekspozimin ndaj rrezikut, përdorimi 
i kontrolleve/tavaneve të kredisë për rritjet tremujore dhe vjetore 
të huasë (që nga fillimi i vitit 2005). ndonëse, treguesit prudencialë 
nuk shfaqën shenja të një përkeqësimi serioz, huadhënia bankare u 
ngadalësua në fund të vitit 2005 dhe në 2006-ën (shih tabelën 4).

megjithatë, ky ngadalësim është shmangur pjesërisht nga migrimi i 
operacioneve të kreditimit jashtë vendit dhe nga zgjedhja e ndërmjetësve 
financiarë jobanka (për shembull, kompanitë e leasing), të cilët kontribuan 
në rritjen e borxhit të jashtëm privat. në fillim të 2006-ës, autoritetet 
financiare e shtrinë mbikëqyrjen edhe mbi sektorin financiar jobankar, 
dhe në gjysmën e dytë të vitit, filluan të hiqnin gradualisht kufizimet 
administrative, por ruajtën një kuadër mbikëqyrës rigoroz. në fillim 
të vitit 2007, rritja e huasë së brendshme bankare rifitoi energji, pas 
anëtarësimit të vendit në Bashkimin evropian, në muajin janar të këtij 
viti. zgjerimi i kredisë arriti 38% në terma realë, në janar – gusht 2007 
(vit për vit). ky ripërshpejtim, rritja e fortë e pagave në fillim të vitit 
2007, mungesat emergjente të krahut punës si dhe çmimet e ngritura të 
energjisë elektrike dhe veçanërisht moti i keq (thatësira të ndjekura nga 
përmbytjet), mund të kenë qenë shkaqet e veçanta për ngritjen në qiell 
të çmimeve të konsumit, në verën e vitit 2007. BkB reagoi ndaj boomit 
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të ripërtërirë të kreditimit duke ngritur normën e rezervës së detyruar 
për bankat, nga 8% në 12%, në 1 shtator 2007. autoritetet ende kanë 
në plan të anëtarësohen në erm ii në një datë të afërme (për aq kohë 
sa është e realizueshme), ndërsa e mbajnë bordin e monedhës si një 
angazhim të njëanshëm. 

3.4 kroacia 

tabloja makrostrukturore. 
ekonomia kroate është rritur në mënyrë të qëndrueshme (nga 4% 

në 5% për vit) që nga fillimi i mijëvjeçarit. vendi kaloi disa deficite të 
dyfishta (buxhetore dhe të llogarisë korente), por përmirësoi gradualisht 
ecurinë e tij fiskale, vitet e fundit. të hyrat neto të investimeve të huaja 
direkte kanë qenë të larta, por jo gjithmonë të mjaftueshme për të 
mbuluar hendeqet e konsiderueshme të llogarisë korente. Shqetësimi 
mbetet i fokusuar mbi detyrimet e mëdha bruto në monedhë të huaj të 
vendit, të cilat janë rritur në mënyrë të qëndrueshme dhe kanë arritur 
një nivel gati pothuajse 85% të pBB-së, në fund të vitit 2006 (shih 
tabelën 5). pjesa më e madhe e zgjerimit të borxhit aktual rrjedh nga 
institucionet kredituese, që marrin hua nga bankat mëmë dhe nga 
korporatat, të cilat marrin fonde drejtpërsëdrejti nga jashtë. 

tabelë �. Kroacia: treguesit kryesorë makroekonomikë dhe të politikës monetare.
2004 2005 2006 2007*

rritja reale e pBB (në %) 4.3 4.3 4.8 5.2
Bilanci i përgjithshëm i konsoliduar i 
buxhetit të shtetit (në % të pBB) -4.8 -4.1 -3.0 -2.8

llogaria korente (në % të pBB) -4.9 -6.3 -7.6 -7.8
Flukset hyrëse neto të ihd (në % të pBB) 2.5 3.9 7.8 6.2
Borxhi i jashtëm bruto (fundi i vitit, në % të pBB) 79.4 81.7 84.7 85.0
rezervat bruto të bankës qendrore 
(përjashtuar ari, fundi i vitit, në % të pBB) 22.5 23.6 25.3 .

norma e skontimit (fundi i vitit, në %) 4.5 4.5 4.5 .
rritja e parasë gjithsej (fundi i vitit, në %) 9.3 10.5 18.0 10.4
rritja e kredisë së brendshme (fundi i vitit, në %) 11.8 19.2 18.9 .
inflacioni -içk (fundi i vitit, në %) 2.7 3.6 2.0 2.9
kursi mesatar vjetor i këmbimit, hrk/euro4 7.50 7.40 7.32 7.38
kursi mesatar vjetor i këmbimit, hrk/usd 4 6.04 5.95 5.84 5.49

* parashikime ose projektime.
Burimi: Statistikat kombëtare, Banka kombëtare e kroacisë, Fmn, wiiw, Berzh, ke.
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politika monetare. 
vitet e fundit, për kunën kroate është ndjekur një regjim kursi 

këmbimi i luhatshëm dhe i administruar, për një kohë të gjatë. 
aktualisht, që nga viti 2002, është zbatuar një korridor de facto prej 
rreth ±4% rreth një norme hipotetike qendrore prej 7.5 ndaj euros. 
pavarësisht ecurisë së gjatë të inflacionit të ulët të vendit (inflacioni 
i içk ishte 2.6% në gusht 2007), rreth dy të tretat e huave, si dhe 
depozitat vazhduan të ishin të shprehura, ose të indeksuara në 
monedhë të huaj (nivel i lartë i euroizimit i vazhdueshëm). rishfaqja e 
një boomi kreditimi i është shtuar tensioneve makroekonomike (duke 
rënduar mbi çekuilibrat e jashtëm) dhe presioneve inflacioniste, gjatë 
viteve të fundit. në fund të vitit 2006, raporti i kredisë ndaj pBB-së 
në kroaci arriti 76%, më i larti në rajon dhe një nga më të lartët e të 
gjitha vendeve në zhvillim. 

pas zbatimit të disa kufizimeve të përkohshme për rritjen e 
kreditimit në vitin 2003, Banka kombëtare e kroacisë vendosi 
dhe në mënyrë progresive shtrëngoi kërkesat e përgjithshme dhe të 
veçanta të rezervës së detyruar, gjatë viteve 2004 - 2006. veç kësaj, u 
përforcuan rregulloret prudenciale në 2005 dhe në 2006. megjithatë, 
këta hapa nuk mundën të ndalonin ripërshpejtimin e  huadhënies në 
vitet 2005 dhe 2006 (vëllimi i kredisë u rrit me rreth një të pestën 
çdo vit, shih tabelën 5) dhe as kontributin në rritjen e mëtejshme të 
borxhit të jashtëm. në dhjetor 2006, Bkk përdori një mënyrë të re 
administrative të ndërhyrjes: ajo i vendosi bankave një kufi të rritjes 
së kreditimit prej 12%, për vitin 2007. për më tepër, Bkk nxori 
udhëzime të reja për bankat lidhur me administrimin e rrezikut të 
kredive për individët dhe të kursit të këmbimit. ndonëse u duk se 
masat e reja dhanë disa rezultate lidhur me kontrollin e zgjerimit të 
kreditimit bankar në muajt e parë të 2007-ës, mbetet për t’u parë 
nëse do të vazhdojnë të kenë efekt për një periudhë më afatgjatë. 

3.5 koSova 

tabloja makrostrukturore. 
ekonomia e kosovës mbetet pothuajse totalisht e vënë në 

lëvizje nga ndihma financiare e huaj dhe nga dërgesat e emigrantëve 
kosovarë nga diaspora. pas rënies së menjëhershme të asistencës 
donatore të huaj dhe pas boomit të rindërtimit pas konfliktit, rritja 
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e pBB-së pësoi një frenim në vitin 2002 dhe pothuajse mbeti në 
vend të paktën deri në vitin 2006, vit i cili përjetoi njëfarë rizgjimi 
të veprimtarisë ekonomike. deficiti i llogarisë korente (pa përfshirë 
grantet) u përkeqësua nga 3% e pBB-së në vitin 2001, në 19% në 
2006-ën (shih tabelën 6). disa lehtësime fiskale në vitet 2004 dhe 2005 
nuk mundën të kompensonin shterimin e burimeve, të shkaktuar nga 
zvogëlimi i pranisë së komunitetit ndërkombëtar në kosovë. në vitin 
2006, politika fiskale u shtrëngua përsëri dhe pozicioni i shtrënguar 
u ruajt në 2007-ën. nisur nga klima e dobët e biznesit, investitorët e 
huaj kanë qëndruar mjaft të rezervuar deri tani. nga një vështrim më 
pozitiv, u regjistruan rritje domethënëse të numrit të kompanive të 
reja. pavarësisht të drejtave mbi pronën ende pjesërisht të paqarta, 
privatizimi i ndërmarrjeve shtetërore ka ecur përpara në vitet 2005 
dhe 2006, si dhe janë regjistruar rritje në formimin e kapitalit, duke 
përfshirë të hyrat nga investimet e huaja direkte. 

tabelë 6. Kosova: treguesit kryesorë makroekonomikë dhe të politikës monetare.
2004 2005 2006*

rritja reale e pBB (në %) 2.1 0.6 3.8
Bilanci i konsoliduar i buxhetit (pas 
granteve, në % të pBB) -5.8 -2.6 3.4

remitancat (në % të pBB) 15.0 17.2 18.7
llogaria korente (pas granteve, në % të pBB) -11.3 -15.0 -19.1
Flukset hyrëse neto të ihd (në % të pBB) 0.9 2.6 9.8
norma e interesit (firmat jofinanciare, 
kreditë 3-12 mujore, në %) 15.7 15.6 15.5

rritja e vëllimit të kredisë (fundi i vitit, në %) 60.5 37.5 24.0
inflacioni - içk (mesatarja vjetore, në %) -1.1 -1.5 0.7
kursi mesatar vjetor i këmbimit, euro/usd 1.24 1.24 1.26

* të dhëna paraprake. 
Burimi: autoriteti Bankar qendror i kosovës, Fmn, ke.

regjimi dhe ecuria monetare. 
kosova, me një euroizim të njëanshëm de jure që nga fundi i vitit 

1999, ka arritur të ketë inflacion të ulët njëshifror, që nga viti 2002. 
monedha serbe, dinari, vazhdon të ketë kurs ligjor në disa zona të 
kësaj province. pasi kontribuoi në rritjen e çmimeve në vitet e para 
të misionit të organizatës së kombeve të Bashkuara në kosovë, 
komuniteti ndërkombëtar ngadalësoi gradualisht veprimet dhe 
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investimet e veta, të cilat u reflektuan në një deflacion modest të 
euros, në vitet 2004 dhe 2005 (shih tabelën 6), pavarësisht presionit 
në rritje të çmimeve të naftës dhe të tarifave të shërbimeve utilitare në 
këto vite. megjithatë, efektet e kushteve ekstreme të motit në verën 
e 2007-ës dhe të ecurisë së çmimeve ndërkombëtare të ushqimeve, 
sollën rritjet më të forta të çmimeve të konsumit të regjistruara në 
provincë, për një gjysmë dekade. për pasojë, içk u rrit në 4.7% në 
korrik dhe 6.6% në gusht 2007 (vit për vit). në gusht 2006, autoriteti 
Bankar dhe i pagesave të kosovës (aBpk) u riemërtua si autoriteti 
Bankar qendror i kosovës (aBqk). aBqk përdor raportet e 
likuiditetit dhe kërkesat e rezervës së detyruar, si instrumentin kryesor 
për ndërhyrje të kujdesshme. aktiviteti bankar dhe kreditues është 
zgjeruar fuqimisht, ndonëse është nisur nga një bazë e vogël. 75% e 
aktiveve të sektorit kanë kaluar tashmë në duar të huaja. 

3.6 repuBlika e maqedoniSë 

tabloja makrostrukturore. 
ndonëse republika e maqedonisë ka përjetuar vetëm një 

rikuperim të lëkundur, menjëherë pas destabilizimit ekonomik, të 
shkaktuar nga kriza etnike dhe e sigurisë e vitit 2001, rritja ekonomike 
duket të ketë fituar njëfarë force që nga viti 2004, e mbështetur nga 
kërkesa e fuqishme nga jashtë për metale bazë (elementi kryesor 
i eksportit). rritja e fuqishme dhe barra e rritur fiskale ndihmuan 
në krijimin e një buxheti pothuajse të ekuilibruar, i cili u shoqërua 
nga një ngushtim i konsiderueshëm i hendekut të llogarisë korente, 
vitet e fundit. përveç kulmeve sporadike, si në vitin 2006, investimet 
e huaja direkte nuk qenë mbresëlënëse (shih tabelën 7). rreziku i 
vazhdueshëm politik, drejtimi i dobët, një sistem juridik delikat dhe 
cilësia modeste e rrugëve të transportit, kanë qenë pengesat kryesore 
për investimet e huaja strategjike. 

tabelë 7. republika ish-Jugosllave e Maqedonisë: treguesit kryesorë makroekonomikë 
dhe të politikës monetare.

2004 2005 2006 2007*
rritja reale e pBB (në %) 4.1 3.8 3.1 5.0
Bilanci i përgjithshëm i buxhetit 
të shtetit (në % të pBB) 0.0 0.3 -0.6 -1.1
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llogaria korente (në % të pBB) -7.7 -1.4 -0.4 -1.5
Flukset hyrëse neto të ihd (në % të pBB) 2.9 1.7 5.8 2.5
Borxhi i jashtëm bruto (fundi i vitit, në % të pBB) 39.2 39.8 40.4 .
rezervat bruto të bankës qendrore 
(përjashtuar ari, fundi i vitit, në % të pBB) 15.3 22.3 26.9 .

norma bazë e nBrm (fundi i vitit, në %) 6.5 6.5 6.5 .
rritja e parasë gjithsej (fundi i vitit, në %) 16.1 15.2 24.6 25.1
inflacioni - içk (fundi i vitit, në %) -1.9 1.2 2.9 2.5
kursi mesatar vjetor i këmbimit, mkd/euro 61.34 61.30 61.19 62.0
kursi mesatar vjetor i këmbimit, mkd/usd 49.41 49.29 48.79 .

* vlerësime ose parashikime.
Burimi: Statistikat kombëtare, Banka kombëtare e republikës së maqedonisë (nBrm), 
Fmn, wiiw, Berzh, ke.

politika monetare. 
konsolidimi buxhetor u shoqërua gjithashtu, nga ndjekja e 

suksesshme e një pozicioni të shtrënguar monetar. Banka kombëtare 
e republikës së maqedonisë ka fiksuar de facto dinarin maqedonas 
ndaj euros, duke e mbajtur inflacionin në kontroll. në vitin 2006, 
inflacioni u rrit me rreth 3% (shih tabelën 7), ndikuar nga një 
kombinim i çmimeve më të larta të energjisë elektrike, rregullimeve 
të taksës së akcizës dhe çmimeve në rënie të ushqimeve, si rezultat 
i liberalizimit të importeve për shkak të anëtarësimit të vendit në 
oBt. me ndikimin e uljes graduale të taksës së akcizës, rritja e nivelit 
të përgjithshëm të çmimeve u zvogëlua në 1.3% në korrik 2007, 
para një kulmimi të fortë sezonal në çmimet e ushqimeve, i cili rriti 
inflacionin në mbi 2% në muajin pasues (vit pas viti). nisur nga ecuria 
vazhdimisht e ngatërruar e llogarive me jashtë, kursi i këmbimit të 
dinarit maqedonas mbeti vazhdimisht nën presion. Banka qendrore 
e republikës së maqedonisë iu kundërpërgjigj këtyre presioneve 
duke ndërhyrë në tregun valutor dhe duke rritur normat e interesit. 
gjithashtu, ajo tërhoqi likuiditet nëpërmjet ankandeve të letrave me 
vlerë të bankës qendrore dhe bonove të thesarit. 

përmirësimi në llogaritë me jashtë që nga viti 2005, - kryesisht 
si rezultat i rritjes së çmimeve të produkteve kryesore, shtimit të 
remitancave dhe privatizimit të një kompanie të madhe shpërndarëse 
të energjisë elektrike, - ka ulur tensionet makroekonomike. hyrjet 
e kapitaleve ndikuan bankën qendrore, të riplotësojë rezervat e saj 
valutore, të shlyejë para kohe pjesën e saj të detyrimeve të mbetura 
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tek Paris Club dhe Fmn dhe të lehtësojë deri në një shkallë të caktuar, 
mushkëritë e saj monetare. nga tetori 2005 deri në maj 2007, normat 
e interesit të bonove të Bkrm u ulën me një total prej 5 pikë 
përqindjeje. Së fundmi, janë ndërmarrë disa reforma të rëndësishme 
strukturore (ndërmjet tyre, janë bërë hapa për të rritur fleksibilitetin 
e tregut të punës, për të përmirësuar rregulloret bankare dhe për të 
modernizuar infrastrukturën), të cilat gjithashtu, mund të tërheqin 
më shumë investime të huaja direkte në të ardhmen dhe në këtë 
mënyrë, të përforcojnë konkurrencën dhe besueshmërinë në regjimin 
monetar. depozitat dhe huatë e bankave të nivelit të dytë po shtohen 
në mënyrë të vazhdueshme (megjithëse, jo aq shpejt sa në vendet 
fqinje), gjë që çon në rritjen e rindërmjetësimit dhe të besueshmërisë 
në sistemin financiar. 

3.7 mali i zi

tabloja makrostrukturore.
ndërsa rimëkëmbja e malit të zi pas luftës së kosovës në vitin 

1999, në fillim ishte mjaft e brishtë, rritja ekonomike u rrit në 2004-ën 
dhe pothuajse u dyfishua në rreth 8% në vitin 2006, viti i pavarësisë 
së vendit. ndërsa reformat fiskale (duke përfshirë një rishikim 
të sistemit të taksave dhe adoptimin e një thesari të centralizuar) 
kontribuan për të frenuar deficitet dhe madje për të arritur suficite, 
çekuilibrat e llogarisë korente kanë mbetur të lartë. pavarësisht të 
ardhurave në rritje nga turizmi dhe dërgesave në rritje nga punëtorët, 
deficitet e llogarisë korente janë zgjeruar në mënyrë dramatike, duke 
arritur në 29 për qind të pBB-së në vitin 2006, dhe pothuaj të njëjtin 
nivel në gjysmën e parë të vitit 2007 (shih tabelën 8). megjithatë, 
ashtu si dhe në disa vende të tjera të rajonit, të ardhurat në rritje të 
investimeve të huaja direkte kanë qenë drejtueset kryesore të këtij 
zgjerimi. këto të hyra përfshinë shitjet nga privatizimi i prodhuesit 
më të madh të eksporteve dhe të pBB-së të republikës, Kombinat 
aluminjiuma Podgorica (kap), si dhe privatizimin e pjesëve të mëdha 
të sektorit bankar, duke pasur efekte të rëndësishme ristrukturuese. 
për më shumë, investimet në sektorin e pasurive të paluajtshme dhe 
në sektorin e turizmit kanë filluar të lulëzojnë. duket se pavarësia 
e malit të zi (arritur në qershor 2006) reduktoi pasiguritë për 
investitorët dhe për aktorët e tjerë të ekonomisë. 
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tabelë �. Mali i Zi: treguesit kryesorë makroekonomikë dhe të politikës monetare.
2004 2005 2006 2007*

rritja reale e pBB (në %) 4.2 4.1 8.0 6.5
Bilanci i përgjithshëm i buxhetit 
të shtetit (në % të pBB) -2.4 -2.7 1.1 2.0

llogaria korente (në % të pBB) -7.6 -8.9 -29.1 -26.0
Flukset hyrëse neto të ihd (në % të pBB) 3.2 22.0 24.2 22.0
Borxhi i jashtëm bruto (fundi i vitit, në % të pBB) . 39.3 38.4 .
rezervat bruto të autoritetit monetar 
(përjashtuar ari, fundi i vitit, në % të pBB) 3.9 10.5 11.1 .

rritja e parasë gjithsej (fundi i vitit, në %) 16.3 49.6 87.4 .
rritja e kredisë së brendshme (fundi i vitit, në %) 42.4 10.6 135.9 .
inflacioni -içk (fundi i vitit, në %) 1.6 2.5 2.8 3.0
kursi mesatar vjetor i këmbimit, euro/usd 1.24 1.24 1.26 .

* parashikime ose projektime.
Burimi: Statistikat kombëtare, Banka qendrore e malit të zi, Fmn, wiiw, Berzh, 
ke.

regjimi dhe ecuria monetare. 
euroizimi de jure i njëanshëm i malit të zi në vitet 1999-2000, 

duket se ka qenë i suksesshëm në ndërprerjen e inflacionit shumë të 
lartë të së kaluarës. rritjet vjetore të çmimeve të konsumit (bazuar 
në euro) janë ulur vazhdimisht, në rreth 2%–3% që nga viti 2004 
(shih tabelën 8), duke arritur në 2.3% në maj 2007. megjithatë, 
gushti i vitit 2007 përjetoi një kulm prej 4.6% (nga viti në vit), si 
rezultat i rritjes të çmimeve të ushqimeve nga thatësira, rritjeve të 
çmimeve ndërkombëtare të ushqimeve dhe rritjeve të çmimeve të 
shërbimeve. Banka qendrore e malit të zi (the centralna banka 
crne gore –cBcg) përdor rezervën e detyruar ndaj bankave tregtare 
si instrument të saj kryesor. për më tepër, ajo emeton bono thesari 
të bankës qendrore, si një mundësi jo e drejtpërdrejtë për të ndikuar 
normat e interesit. 

duke filluar nga viti 2003, huatë bankare janë rritur me shpejtësi 
(madje ato më shumë se u dyfishuan në 2006 dhe ruajtën të njëjtin 
ritëm edhe në gjysmën e parë të vitit 2007), ndryshe nga një pikënisje 
modeste. për të mbajtur në kontroll shpejtësinë e pandalshme të 
kreditimit, Bqmz shtrëngoi kërkesat e rezervës në fillim të tetorit 
2007. përballë rritjeve të shpejta të ofertës për para (për shembull, 
rritja e parasë së gjerë u përshpejtua me më shumë se 80% në 
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2006), niveli i përgjithshëm i ulët i inflacionit pasqyron një proces 
rimonetarizimi të fuqishëm. pavarësisht kulmit sezonal të kohëve 
më të fundit, për shkak të një inflacioni tejet të lartë, në ndryshim 
nga ai i eurozonës, rreziku i humbjes së konkurrueshmërisë së malit 
të zi të euroizuar duket të jetë frenuar. kjo mund t’i atribuohet 
gjithashtu, edhe rritjes së përmendur më lart, të produktivitetit, që 
rrit flukset hyrëse të kapitaleve. reformat e vazhdueshme strukturore 
ende duken të nevojshme për të shtuar ritmin dhe për të ruajtur 
konkurrueshmërinë. 

3.8 rumania

tabloja makrostrukturore. 
rumania ka vazhduar të përjetojë rritje të madhe të pBB-së, e cila 

u përshpejtua me mbi 7% në vitin 2006 dhe mund të shfaqë shenja 
mbinxehjeje. pas rënies së çekuilibrit fiskal të vendit në nivele të 
ulta gjatë viteve të fundit, në 2006 u shfaq njëfarë lehtësimi, i cili 
u duk se u përshpejtua në vitin 2007. hendeku i llogarisë korente 
u zgjerua me shpejtësi në vitin 2004 dhe u shtua edhe më tej gjatë 
viteve në vijim, veçanërisht në vitin 2007. ky përkeqësim u udhëhoq 
nga një përshpejtim i kërkesës së brendshme, e kufizuar nga rritja e 
shpejtë e pagave, fenomen referuar më sipër si relaksim fiskal, dhe 
zgjerimi i shpejtë i kredisë ndaj sektorit privat. monedha rumune, 
leu është mbiçmuar gjithashtu që nga viti 2004 deri tani së fundmi. 
rritja e fuqishme në investimet e huaja direkte ka luajtur një rol të 
rëndësishëm në zgjerimin e hendekut të llogarisë korente, megjithëse 
ky rol duket të jetë zbehur në vitin 2007 (shih tabelën 9), me mungesën 
e privatizimeve të mëdha gjatë vitit. 

tabelë �. rumania: treguesit kryesorë makroekonomikë dhe të politikës monetare.
2004 2005 2006 2007*

rritja reale e pBB (në %) 8.5 4.1 7.7 5.8
Bilanci i përgjithshëm i buxhetit 
të shtetit (në % të pBB) -1.0 -0.8 -1.7 -2.8

llogaria korente (në % të pBB) -8.4 -8.7 -10.3 -14.5
Flukset hyrëse neto të ihd (në % të pBB) 8.4 6.6 9.3 6.1
Borxhi i jashtëm bruto (fundi i vitit, në % të pBB) 30.6 31.1 28.6 26.7
rezervat bruto të bankës qendrore 
(përjashtuar ari, fundi i vitit, në % të pBB) 17.9 21.1 22.0 .
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norma e skontimit (fundi i vitit, në %) 18.0 7.5 8.8 7.0
rritja e parasë gjithsej (fundi i vitit, në %) 40.1 33.8 29.4 30.0
inflacioni - içk (fundi i vitit, në %) 9.3 8.6 4.9 4.9
kursi mesatar vjetor i këmbimit, ron/euro2 4.05 3.62 3.52 3.35
kursi mesatar vjetor i këmbimit, ron/usd 2 3.26 2.91 2.81 .

* parashikime ose projektime.
1 pa detyrimet afatshkurtra.
2 lei u rivlerësua në muajin korrik të vitit 2005. të gjitha kurset e këmbimit u 
konvertuan në leu e pas periudhës korrik 2005.
Burimi: Statistikat kombëtare, Banka kombëtare e rumanisë, Fmn, wiiw, eBrdla a 
romaniei, Fmn, wiiw, Berzh.

politika monetare. 
deri kohët e fundit, Banka kombëtare e rumanisë (Banca 

Naţională a româniei), ndoqi një strategji shënjestruese të rritjes së 
parasë. kjo u shoqërua me një regjim të luhatshëm të administruar, 
që pasqyroi tendenca nominale rënëse të monedhës rumune leu, e 
cila në tërësi rezultoi në një shkallë të qëndrueshmërisë të kursit 
real efektiv të këmbimit valutor. Fmn e karakterizoi këtë regjim 
si një bandë të axhustueshme të nënkuptuar (Fmn 2004, fq. 767). 
që nga fillimi i vitit 2002 deri në fillim të vitit 2005, një shportë 
monedhash euro/usd ishte njësia referencë për regjimin e luhatshëm 
të administruar; nga fillimi i vitit 2005, euro ka qenë monedha e vetme 
referencë. që në vitet e para të mijëvjeçarit të ri, monedha rumune 
ka qenë nën presion mbivlerësimi të përgjithshëm, që herë pas here 
ka rezultuar e ndërprerë nga kthimi i situatës dhe nga intervale 
(të shkurtra) dobësimi. presioneve mbiçmuese iu kundërpërgjigj 
pjesërisht krijimi i rezervës valutore dhe ndërhyrjet neutralizuese. 
ky qëndrim, i mbështetur nga një kombinim koherent i politikave, 
bëri që inflacioni të binte nga 41% në vitin 2000 në 9% në fund 
të vitit 2004 (shih tabelën 9). në përgjigje të tendencës rënëse të 
inflacionit, banka qendrore uli normat e saj të interesit në mënyrë të 
konsiderueshme. 

Shumë shpejt, u shfaq një boom kreditimi, i favorizuar nga situata 
e përmirësuar makroekonomike. ky fenomen reflektoi një proces 
përafrimi strukturor të shtyrë prej kohësh dhe formimin e kapitalit. 
Siç u përmend më sipër, megjithatë ky proces përkeqësoi çekuilibrat 
e jashtëm dhe vështirësoi disinflacionin. Banka kombëtare e 
rumanisë u kundërpërgjigj duke shtrënguar kërkesat e saj të rezervës, 
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duke rritur përkohësisht normën e saj referencë, duke përforcuar 
procedurat dhe rregulloret e saj të mbikëqyrjes bankare, si dhe duke 
vendosur disa kufizime për kreditë për çdo kredimarrës, në shkurt 
2004. por, masa e fundit rezultoi e efektshme në parandalimin e 
përshpejtimit të rritjes së huasë, vetëm përkohësisht. një liberalizim 
i mëtejshëm i llogarisë kapitale në prill 2005, hapi rrugën për hyrje 
më të mëdha të kapitalit, duke intensifikuar kështu presionet në rritje 
mbi leun rumun. 

në gusht 2005, Banka kombëtare e rumanisë kaloi në 
shënjestrimin e inflacionit, i cili pritet të jetë një strategji më efektive 
e politikës monetare, në një mjedis me tensione makroekonomike 
në rritje dhe hyrje kapitale të kudondodhura dhe të paqëndrueshme. 
zbatimi i shënjestrimit të inflacionit shkoi dorë më dorë, me një 
lehtësim të regjimit të kursit të këmbimit. ky lehtësim i kursit të 
luhatshëm, të administruar të këmbimit u ndoq nga një mbiçmim i 
rritur nominal (dhe real) i monedhës leu rumune, që i bëri huatë në 
valutë të huaj akoma dhe më tërheqëse, duke shkaktuar një shtrëngim 
të rregulloreve të mbikëqyrjes për huadhënien në monedhë të huaj, 
në shtator 2005.4 me inflacionin që arriti në 8.6% në fund të vitit 
2005, autoritetet monetare tejkaluan disi objektivin e tyre për atë vit 
(7.5%, ± 1%). 

Si pasojë, pasi normat e interesit u ulën sërish, norma bazë u ngrit 
në gjysmën e parë të vitit 2006. për më shumë, faktorë të ndryshëm 
kontribuan në uljen e mëtejshme të inflacionit deri në 4.9% në 2006-
ën (tabelë 9), i cili ishte në përputhje me objektivin e vitit prej 5% ± 
1%: një shterim më i shpejtë i likuiditetit nëpërmjet operacioneve të 
tregut të hapur, një mbiçmim nomimal i mëtejshëm i monedhës leu 
rumune (të shkaktuar nga hyrjet kapitale), si dhe një ndalesë në rritjen 
e çmimeve të administruara dhe një rënie e përkohshme në çmimet 
e naftës, në vjeshtën e po këtij viti. pas kësaj, normat e interesit u 
lejuan të uleshin përsëri. në qershor 2007, inflacioni u ul në 3.8%, 
para se të rritej përsëri në 5.0% në gusht. arsyet për ngritjen në verën 
e vitit 2007 ishin ripërshpejtimi i zgjerimit të kreditimit pas heqjes së 
disa kontrolleve në fillim të vitit, një rikthim i tendencës mbiçmuese 
të monedhës leu nën ndikimin e trazirave financiare ndërkombëtare 
dhe të shqetësimeve rreth cënueshmërisë së jashtme të rumanisë, si 
dhe rritjet e shpejta të çmimeve të ushqimit, si rezultat i thatësirës. 
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objektivi i vitit 2007 është vendosur në 4% ± 1%. ndonëse niveli 
(ende) relativisht i ulët i inflacionit është sigurisht një arritje e madhe, 
përshpejtimi i mëtejshëm i mundshëm i rritjes së çmimeve dhe 
nënçmimi i vazhduar kundrejt mjedisit të relaksimit fiskal, shumë 
shpejt mund të shkaktojnë një përmbysje të pozicionit të politikës 
monetare të Bankës kombëtare të rumanisë. 

anëtare e re e Be-së që nga fillimi i vitit 2007, rumania ka në 
plan të anëtarësohet në erm ii rreth vitit 2012 dhe të bëhet gati 
për t’u anëtarësuar në eurozonë, dy vite më vonë. autoritetet 
ndajnë pikëpamjen se vendit i nevojiten disa vjet për të arritur 
makrostabilitetin, inflacion më të ulët dhe të ecë përpara me reformat 
strukturore, për të përmbushur në mënyrën e duhur kriterin e 
konvergjencës, të përcaktuar në traktatin e maastrihtit.

3.9 SerBia (pa koSovën)

tabloja makrostrukturore. 
Serbia përjetoi një përshpejtim të zgjerimit ekonomik në vitin 

2004, i cili mbeti i fuqishëm deri (5%–6% në vit). kjo rritje e 
shpejtë (së pari), arritjet e makrostabilizimit dhe reformat fiskale 
kanë përmirësuar ecurinë buxhetore të vendit, duke çuar në suficite 
buxhetore në vitet 2004 deri në 2006. megjithatë, në 2007-ën pati një 
lehtësim fiskal. investimet e huaja direkte, më parë të dobëta, fituan 
forcë në 2003 dhe u shtuan më fuqishëm më tej në vitin 2006 (shih 
tabelën 10), të drejtuara tek privatizime të mëdha, të suksesshme. 
pas një periudhe vendimtare ristrukturimi të sektorit bankar në vitin 
2002, investitorë të huaj strategjikë erdhën dhe morën pjesën më të 
madhe të aktiveve të sektorit. në këtë mënyrë, aktiviteti kreditues 
fitoi forcë dhe u shndërrua në një boom. ndonëse çekuilibri i llogarisë 
korente mbeti i lartë (rreth 11% e pBB në 2006), rreth tre të katërtat 
e deficiteve, u mbuluan nga investimet e huaja direkte vitet e fundit, 
edhe pse këto hyrje kanë qenë tejet të paqëndrueshme. investimet 
e huaja direkte dhe të ardhurat nga privatizimi i kanë lejuar bankës 
qendrore, që të rrisë në mënyrë të qëndrueshme rezervën e saj në 
nivele të kënaqshme (më shumë se një e treta e pBB-së) dhe i kanë 
mundësuar autoriteteve, që të parapaguajnë një pjesë të borxhit të 
tyre të jashtëm. 
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tabelë �0. Serbia: treguesit kryesorë makroekonomikë dhe të politikës monetare.
2004 2005 2006 2007*

rritja reale e pBB (në %) 8.4 6.2 5.7 6.2
Bilanci i përgjithshëm i buxhetit 
të shtetit (në % të pBB) 0.9 1.9 1.6 0.5

llogaria korente (në % të pBB) -11.7 -8.5 -11.4 -13.5
Flukset hyrëse neto të ihd (në % të pBB) 3.9 5.9 13.7 .
Borxhi i jashtëm bruto (fundi i vitit, në % të pBB) 52.5 61.9 58.5 .
rezervat bruto të bankës qendrore 
(përjashtuar ari, fundi i vitit, në % të pBB) 15.2 22.6 34.7 .

norma dyjavore e repos (fundi i vitit, në %) 17.4 19.2 14.0 0
rritja e parasë gjithsej (fundi i vitit, në %) 17.1 31.4 47.3 30.2
inflacioni -içk (fundi i vitit, në %) 13.7 17.5 6.6 6.8
kursi mesatar vjetor i këmbimit, rsd/euro 72.57 82.91 84.06 82.00
kursi mesatar vjetor i këmbimit, rsd/usd 58.38 66.71 66.82 .

* parashikime ose projektime.
Burimi: Statistikat kombëtare, Banka kombëtare e Serbisë, Fmn, wiiw, Berzh, ke.

politika monetare. 
për të mbrojtur më mirë llogaritë e jashtme të brishta të ekonomisë 

serbe dhe për të përballuar prirjen e fortë mbiçmuese reale, që u shfaq 
pas deklarimit të regjimit të luhatshëm, të administruar të dinarit, në 
vitin 2000 (monedha ankorë: dem/euro), Banka kombëtare e Serbisë 
(narodna banka Srbije) zgjodhi të lehtësojë disi regjimin e luhatshëm 
të dinarit, në fillim të vitit 2003. gjatë tre viteve deri në fund të 2005-
ës, monedha serbe u nënçmua nominalisht me rreth 40% kundrejt 
euros (dhe me disa pikë përqindjeje ndaj dollarit amerikan), por kursi 
real efektiv i dinarit mbeti gjerësisht i pandryshueshëm. kështu, Banka 
kombëtare e Serbisë ndoqi një politikë “të ankorimit të kursit real 
të këmbimit” (jo të ndryshme nga strategjia rumune, deri në 2005). 
megjithatë, pasi ra deri në rreth 8% në fund të vitit 2003, inflacioni 
u rrit përsëri fuqishëm deri në 17.5% në 2005-ën (shih tabelën 10). 
përkeqësimi i situatës u shkaktua nga rregullime të përsëritura të 
çmimeve të administruara, kostot në rritje të naftës dhe të lëndëve të 
tjera djegëse të importit dhe efekti unik i vendosjes së tvSh, në vitin 
2005. për më shumë, pavarësisht ecurisë në privatizim, akumulimi i 
reformave ristrukturuese ende për t’u zbatuar (krahasuar me vendet e 
rajonit), tregoi se kërkesa e fortë e brendshme u përball me një ofertë 
ende relativisht të pandjeshme, të shoqëruar me një konkurrencë të 
dobët. për më shumë, nënçmimi i vazhduar i dinarit dhe indeksimi i 
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çmimeve me zhvillimet në kursin e këmbimit (duke fiksuar norma të 
larta) luajtën rol të madh. 

Banka kombëtare e Serbisë reagoi ndaj pikut të inflacionit të 
fundvitit 2005, duke rirregulluar strategjinë e saj. ajo lehtësoi më 
tej regjimin e kursit të këmbimit, duke u tërhequr nga ndërhyrjet në 
tregun valutor, në fillim të vitit 2006. kjo ndaloi ecurinë nënçmuese 
të kursit nominal të këmbimit. Si rezultat i hyrjeve të mëdha e të 
vazhdueshme të kapitalit, monedha serbe u mbiçmua me 8% 
në terma nominalë, kundrejt euros dhe me 15% kundrejt dollarit 
amerikan, gjatë vitit 2006. në shtator 2006, Banka kombëtare e 
Serbisë adoptoi një kuadër të ri të politikës monetare, që u fokusua 
në arritjen e stabilitetit të çmimeve nëpërmjet objektivave numerikë 
të inflacionit, kuadër i cili mund të shihet si një lloj shënjestrimi 
inflacioni joformal. këta objektiva përcaktohen fillimisht në terma 
të inflacionit bazë (përjashtuar çmimet e administruara dhe çmimet 
e ushqimeve, korridori objektiv i inflacionit të fundvitit 2006: 8% ± 
1%) dhe duhet të arrihen fillimisht, duke rregulluar normën bazë të 
politikës së Bankës kombëtare të Serbisë, që është norma e interesit 
të marrëveshjeve dyjavore të riblerjes. me përpjekje, në rrugë e sipër 
për të forcuar aftësinë e saj kërkimore, banka qendrore parashikon 
të përvetësojë një regjim të shënjestrimit të inflacionit formal, në 
vitin 2008.

Suksesi i disinflacionit ishte mbresëlënës në vitin 2006. në dhjetor, 
çmimet e konsumit u ulën në 6.6% (shih tabelën 10) dhe inflacioni bazë 
arriti në 5.9%. ky tejkalim i objektivit të inflacionit vjetor i dedikohet 
kombinimit të një tërësie faktorësh: një mbiçmimi nominal të shpejtë 
të dinarit, rritjes së normës bazë të interesit të Bankës kombëtare të 
Serbisë, shtrëngimit nga ana e bankës të kërkesave të saj mbi rezervat 
dhe ngrirjes (e përkohshme) së çmimeve të kontrolluara nga ana e 
qeverisë. Si rezultat i rënies së ndjeshme të inflacionit dhe për të 
kontrolluar më tej mbiçmimin e dinarit, që kërcënoi të vendoste 
industrinë eksportuese serbe nën presione të reja, Banka kombëtare 
e Serbisë uli normën bazë të interesit të politikës monetare disa herë, 
nga fundi i 2006-ës dhe në gjysmën e parë të vitit 2007, deri në 9.5%. 
pasi vazhdoi zbritjen në muajt e parë të vitit 2007, inflacioni u rrit 
përsëri disa herë në tremujorin e dytë dhe atë të tretë, dhe arriti në 
6.3% në gusht; megjithatë, inflacioni bazë mbeti i qëndrueshëm, 
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në 3.0% atë muaj. nisur nga presionet e ripërtërira inflacioniste 
(rregullim i çmimeve të administruara, dobësim fiskal, rritje e madhe e 
pagave, kulmim i çmimeve të ushqimeve të shkaktuara nga thatësira), 
Banka kombëtare e Serbisë i dha fund regjimit të saj të lirshëm, në 
gusht 2007 dhe rriti normën e saj të interesit me 25 pikë bazë. po 
në atë muaj, qeveria iu rikthye ndërhyrjes së drejtpërdrejtë në treg: 
ajo urdhëroi një ndalim prej 90 ditësh të eksportit të drithit dhe 
një  kontroll njëvjeçar mbi çmimet e bukës dhe të vajit ushqimor. 
pavarësisht këtyre masave të papritura dhe shtrembëruese, banda e 
bazës së shënjestrimit për fundvitin 2007 (6%, ± 2%) duket të jetë e 
arritshme ose mund të mos arrihet përsëri. 

3.10 turqia 

tabloja makrostrukturore. 
thelbi i programit të stabilitetit të turqisë të vitit 2001, ishte 

luhatshmëria e lirës turke dhe rivendosja e shënjestrimit të rritjes 
së parasë (duke iu përmbajtur objektivave kufizues të parasë së 
gjerë), shoqëruar nga reforma ambicioze fiskale, strukturore dhe 
institucionale. rimëkëmbja ekonomike e vendit që nga viti 2002, ka 
qenë mjaft mbresëlënëse: rritja ekonomike tejkaloi mesataren prej 
7% në vit, në periudhën nga 2002 në 2006. zbatimi i reformës fiskale 
dha rezultate mahnitëse. pas pikut të krizës në vitin 2001, çekuilibri 
fiskal u ul në 9 për qind të pBB-së, në 2003 dhe në rreth 1% të 
pBB-së, në 2005 dhe 2006 (shih tabelën 11). kjo ecuri u lehtësua 
sigurisht nga ekspansioni i paparashikuar ekonomik, i fuqishëm dhe 
i qëndrueshëm. në të njëjtën kohë, rritja ekonomike e fuqishme 
ka qenë pjesërisht përgjegjëse për zgjerimin e shpejtë të deficitit të 
llogarisë korente vitet e fundit (8% e pBB në vitin 2006). duke qenë 
se janë rritur fuqishëm në vitet 2005 dhe 2006, investimet e huaja 
direkte mund të kenë shërbyer si faktor kyç në zgjerimin e hendekut 
të llogarisë korente, kohët e fundit. 

zgjerimi i investimeve të huaja direkte përbën një element të 
pritur prej kohësh dhe të rëndësishëm, për rregullimin strukturor dhe 
rritjen e prodhueshmërisë. ndryshimi në pozicionin e investitorëve 
strategjikë u shkaktua nga fillimi i negociatave për anëtarësim në 
Bashkimin evropian, në vitin 2005. investimet e huaja direkte kanë 
sulmuar edhe sektorin bankar turk, duke rritur pjesën e pronësisë së 
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huaj në aktivet totale të sektorit, nga më pak se 5% në fund të 2004-
ës, në më shumë se 25% në mes të vitit 2007. zgjerimi i kreditimit 
fitoi shpejtësi vitet e fundit; bankat dhe ndërmarrjet u drejtuan nga 
huatë në monedhë të huaj, të tërhequra nga normat e tyre të ulta të 
interesit, gjë që mund të shihet si forca e dytë shtytëse, pas zgjerimit 
më të fundit të çekuilibrit të jashtëm. 

tabelë ��. turqia: treguesit kryesorë makroekonomikë dhe të politikës monetare.
2004 2005 2006 2007*

rritja reale e pBB (në %) 8.9 7.6 6.1 5.3
Bilanci i konsoliduar fiskal (në % të pBB) -4.6 -1.3 -0.8 -1.4
llogaria korente (në % të pBB) -5.2 -6.3 -8.2 -7.8
Flukset hyrëse neto të ihd (në % të pBB) 0.7 2.4 4.8 5.0
Borxhi i jashtëm bruto (fundi i vitit, në % të pBB) 50.1 46.7 50.6 52.8
rezervat bruto të bankës qendrore 
(përjashtuar ari, fundi i vitit, në % të pBB) 11.0 14.8 15.0 .

norma e skontimit (fundi i vitit, në %) 22.0 17.5 22.5 .
rritja e parasë gjithsej (fundi i vitit, në %) 22.1 24.5 24.1 14.9
rritja e kredisë ndaj sektorit 
privat (fundi i vitit, në %) 42.0 41.3 35.6 .

inflacioni -içk (fundi i vitit, në %) 9.4 7.7 9.7 6.5
kursi mesatar vjetor i këmbimit, ytl/euro2 1.78 1.68 1.81 1.80
kursi mesatar vjetor i këmbimit, ytl/usd2 1.43 1.35 1.44 1.35

* parashikime ose projektime.
1 Sektori publik.
2 lira u rivlerësua në muajin janar të vitit 2005. të gjitha kurset e këmbimit janë bazuar 
në lirën e periudhës pas janarit 2005.
Burimi: Statistikat kombëtare, Banka qendrore e republikës së turqisë, Fmn, wiiw, 
ke.

politika monetare. 
rregullimi i rekomanduar i inflacionit dhe rikthimi i besimit në lirën 

turke u radhitën ndër faktorët më të rëndësishëm, që kontribuan në 
stabilizimin e shpejtë dhe rimëkëmbjen e besimit, pas krizës së vitit 
2001. inflacioni u ul në mënyrë të qëndrueshme, gjatë viteve, deri 
në nën 8% në fund të 2005-ës (tabelë 11), një nivel i pahasur që nga 
vitet ‘70. pas rritjes së menjëhershme nga fundi i vitit 2001, normat 
e interesit u ulën sërish. nisur nga mjedisi inkurajues i inflacionit, 
Banka qendrore e republikës së turqisë (türkiye cumhuriyet 
merkez Bankası) uli normën e saj të ndërhyrjes (normën e depozitave 
njëditore) disa herë, deri në 13.5% në prill 2006. uljet e normave 
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të interesit dhe të pagesave ndihmuan në zvogëlimin e presioneve 
buxhetore dhe të deficiteve fiskale, të cilat si rezultat, ulën presionet 
mbi normat e interesit (në rreth vicioz). por, inflacioni mund të mos 
ishte ulur në ato nivele, nëse lira turke nuk do të mbiçmohej kryesisht 
në terma nominalë – efektivë. kjo u shkaktua nga flukset hyrëse në 
rritje të kapitalit dhe ndodhi, pavarësisht ndërhyrjeve të përsëritura 
të autoriteteve për të ndaluar presionet mbiçmuese dhe për të krijuar 
rezerva valutore. 

në këtë situatë, Banka qendrore e republikës së turqisë adoptoi 
shënjestrimin e inflacionit formal, në fillim të vitit 2006. objektivi i 
inflacionit të fundvitit 2006 u caktua në 5% ±2%, objektivi i 2007-
ës në 4% ±2% (banda pasigurie). mbiçmimi nominal i lirës turke 
(i shtuar në nje ndryshim inflacioni ende të konsiderueshëm) filloi 
të krijojë shqetësime për konkurrueshmërinë e vendit, në kushtet e 
sipërpërmendura të llogarive të jashtme të brishta. në pranverën e vitit 
2006, tregjet financiare globale përjetuan një rënie të përgjithshme të 
oreksit të rrezikut për ekspozimet e tregjeve në zhvillim, me pasoja të 
prekshme, por të përkohshme, për turqinë. Flukset hyrëse kapitale 
u prapësuan përkohësisht. në muajt maj dhe qershor 2006, kursi i 
këmbimit të lirës turke ndaj euros ra me rreth 25%, por në muajt në 
vazhdim rikuperoi përsëri pjesërisht. goditja e kursit të këmbimit 
shkaktoi rritjen e inflacionit në 11.7% në korrik, para se të binte 
përsëri në 9.7% në dhjetor 2006 (tabelë 1). 

kriza monetare u kalua shpejt nga përgjigjja energjike e Bankës 
qendrore të republikës së turqisë, e cila ndërhyri në tregun valutor 
për të ruajtur monedhën turke, tërhoqi likuiditetin nëpërmjet 
transaksioneve të tregut të hapur, rishikoi politikën e saj të uljeve 
të normës së interesit dhe ndryshoi gradualisht normën e saj bazë 
të interesit, duke e ngritur deri në 4 pikë përqindje, në verën e vitit 
2006. (kështu që, niveli i normës bazë të interesit u rikthye sërish aty 
ku kishte qenë në fillim të vitit 2005 dhe qëndroi në atë nivel, deri 
në fillim të shtatorit 2007.) inflacioni u soll nën kontroll, megjithëse 
objektivi i 2006-ës nuk u arrit, me një shmangie të konsiderueshme. 
Shtrëngimi monetar mund të ketë kontribuar në dobësimin e rritjes 
ekonomike në vitin 2006. në korrik 2007, inflacioni kishte rënë në 
6.9% (vit pas viti), një rekord i ri për inflacionin më të ulët. ashtu 
si praktikisht të gjitha vendet e evropës juglindore, turqia përjetoi 
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një rritje të inflacionit në fundin e verës së 2007-ës, të shkaktuar 
nga rritjet e çmimeve të ushqimit, si pasojë e thatësirës. në gusht, 
rritja e përgjithshme e nivelit të çmimeve arriti në 7.4%. kriza e 
tregjeve subprime në ShBa pati pasoja edhe në turqi, por këto u 
shprehën kryesisht në rritje të luhatshmërisë, jo në dobësim të kursit 
të këmbimit, duke treguar nervozizëm nga ana e tregjeve financiare. 
pavarësisht rritjes inflacioniste, e cila në dukje u gjykua si një ngjarje 
unike, Banka qendrore e republikës së turqisë vendosi të ulë 
normën bazë të interesit me 25 pikë bazë në fillim të shtatorit, për të 
mbështetur aktivitetin ekonomik. 

4 përmBledhje krahaSueSe dhe 
përFundime

të gjitha vendet e evropës juglindore duken të jenë pak a shumë 
në rrugë përafrimi të qëndrueshme; ato janë përballur me shumë 
sfida të ngjashme ekonomike dhe kanë arritur zhvillim ekonomik 
të krahasueshëm. ende vazhdojnë të përdorin një gamë të gjerë 
regjimesh dhe instrumentesh monetare dhe të kursit të këmbimit. 
kjo tregon se rrugë të ndryshme mund të çojnë në zhvillim dhe 
progres. pjesa më e madhe e vendeve të rajonit (përfshirë dhe vendet 
më të vogla) kanë zgjedhur euron si ankorë të jashtme: kroacia (me 
regjimin e saj të luhatshëm të administruar); republika e maqedonisë 
(me kurs de facto fiks); Bosnje dhe hercegovina, si dhe Bullgaria (me 
borde të monedhës); dhe kosova e mali i zi (me euron si monedhë 
me kurs ligjor). katër vende (midis tyre vendi më i madh i rajonit) 
kanë ndjekur ose ruajtur kurs të luhatshëm lehtësisht të administruar, 
duke i dhënë peshë kryesore euros, si monedhë referencë. këto 
vende kanë ecur drejt shënjestrimit të inflacionit. rumania e kreu 
kalimin në gusht të 2005-ës, Serbia me dy faza gjatë vitit 2006, turqia 
në janar 2006, ndërsa Shqipëria parashikon të kalojë në shënjestrimin 
e inflacionit formal së shpejti.

le të ndërmarrim një vështrim krahasues më nga afër, mbi 
zhvillimin e tablove makrostrukturore të politikave dhe regjimeve 
monetare, dhe mbi kundërveprimet e politikëbërësve dhe përpjekjet 
e tyre për t’i dhënë formë zhvillimeve e për të arritur stabilitetin 
monetar: zgjerimi ekonomik në pjesën më të madhe të vendeve 
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nën vëzhgim, ka mbetur i fortë dhe madje është përshpejtuar në 
periudhën 2004 deri në 2007 (me një rritje të pBB mesatarisht 6% në 
vit), krahasuar me vitet e mëparshme. rritja ekonomike ka rezultuar 
më pak dinamike, por gjithashtu e përshpejtuar, në republikën e 
maqedonisë (4%) dhe në kosovë (2%). 

nisur nga kërkesa vendase private përgjithësisht e madhe dhe 
në përshpejtim, praktikisht i tërë rajoni (me përjashtim të dukshëm 
të republikës së maqedonisë) mbeti i ngarkuar me deficite të larta 
ose shumë të larta të llogarisë korente, të cilat kanë qenë edhe në 
ngritje kohët e fundit. kosova, veçanërisht ka qenë shumë e varur 
nga donacionet dhe asistenca financiare e huaj, për të mbushur 
boshllëqet e jashtme tepër të larta. por, kjo ndihmë po vjen duke 
u reduktuar, dhe përbën një arsye për fokusimin e vëmendjes 
ndërkombëtare në çështjen nëse ekonomia e kosovës do të jetë 
e zbatueshme në periudhën afatgjatë. asistenca e huaj financiare 
për Bosnje hercegovinën, si dhe për Shqipërinë tashmë është 
reduktuar në nivele të ulta. rritja ekonomike e Bosnje hercegovinës 
ka përfituar ndërkohë nga çmimet e larta të produkteve bazë, duke 
maskuar dobësitë e vazhdueshme strukturore serioze. në kontrast 
me çekuilibrin e jashtëm, deficitet fiskale janë reduktuar shumë 
ose janë zhdukur krejtësisht, në të gjithë rajonin vitet e fundit. ky 
zhvillim i dedikohet forcimit të rritjes ekonomike, reformave taksore 
dhe buxhetore dhe masave fiskale shtrënguese. politikat fiskale 
në përgjithësi janë bërë të kujdesshme (madje dhe duke prodhuar 
suficite në 2005 dhe/ose 2006 në Bosnje dhe hercegovinë, Bullgari, 
kosovë, maqedoni, mal të zi dhe Serbi), gjë që ka ulur dukshëm 
barrën mbi politikën monetare. megjithatë, kohët e fundit janë vënë 
re dobësime dhe rrëshqitje në disa vende. 

investimet e huaja direkte kanë qenë të dobëta në rajon, por vitet 
e fundit janë zgjeruar fuqishëm (në disa raste janë shumëfishuar, 
duke u nisur nga një bazë pothuajse zero), dhe kanë nxitur dukshëm 
çekuilibrat e jashtëm, deri-diku. në vitet 2005 dhe 2006, të hyrat 
neto nga investimet e huaja direkte mbuluan pjesërisht ose plotësisht 
deficitet e llogarisë korente të Bullgarisë, republikës së maqedonisë 
(megjithëse të dy treguesit mbeten modestë në këtë vend), malit të 
zi dhe rumanisë. një zhvillim i rëndësishëm është arritur në kroaci, 
Serbi dhe turqi. investimet e huaja direkte janë ende dukshëm të 
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dobëta në Shqipëri, Bosnje dhe hercegovinë dhe në kosovë. në 
vitin 2007, rumania duket të ketë përjetuar një zvogëlim të hyrjeve 
nga investimet e huaja direkte dhe një reduktim të mbulimit që ato 
sjellin në deficitin e jashtëm. Borxhi i jashtëm bruto në përgjithësi, 
nuk është i lartë në evropën juglindore dhe duket të ketë ngelur në 
vend ose të jetë reduktuar ngadalë (si përqindje e pBB) në pjesën 
më të madhe të vendeve. kjo është shkaktuar nga politika fiskale 
të kujdesshme dhe nga tkurrja e detyrimeve publike, ndërkohë 
që borxhet shtetërore dhe bankare kanë ardhur duke u rritur. dy 
përjashtimet e habitshme, nga tendenca e përgjithshme janë kroacia 
dhe Bullgaria, ku rritja në borxhin e jashtëm privat ka, më shumë 
se kompensuar, uljen e borxhit publik dhe ku detyrimet kombëtare 
kanë arritur nivele shumë të larta, megjithëse duket se kjo, deri tani 
nuk i ka shqetësuar tregjet. në këto dy vende, si në të gjithë rajonin, 
rezervat valutore kanë ardhur duke u rritur.

gjatë periudhës së analizuar (nga 2004 deri në 2007), normat 
mesatare vjetore të inflacionit të matur sipas içk (të fundvitit) kanë 
qenë të ulta (nën 3%) në Shqipëri, kroaci, kosovë, republikën e 
maqedonisë dhe në malin e zi. kanë qenë në nivele mesatare 
(ndërmjet 3% dhe 6%) në Bosnje dhe hercegovinë. ato kanë qenë 
relativisht të larta (mbi 6%) në Bullgari, rumani, Serbi dhe turqi. 
në këtë kontekst, duket e çuditshme që tre vendet që kanë kaluar 
në shënjestrim të pastër të inflacionit me kurs këmbimi të luhatshëm 
lehtësisht të administruar (tre vendet e fundit) po kalojnë rritje 
relativisht të larta të çmimeve, ndërsa dy vendet me borde afatgjata të 
monedhës të ankoruar në lidhje me euron (Bosnje dhe hercegovina, 
Bullgaria) nuk mund të krenohen gjithashtu, për inflacion të ulët. në 
çdo rast, dy vendet e tjera shumë të vogla (kosova dhe mali i zi), 
të cilat janë euroizuar në mënyrë të njëanshme, radhiten ndërmjet 
vendeve me ecurinë më të mirë në frontin  e inflacionit. 

në 2005/2006 dhe sërish në verën e vitit 2007, rritjet e inflacionit 
mund të vërehen në shumë vende. Shumë arsye qëndrojnë pas këtyre 
rritjeve, si: boomi i kreditimit i pranishëm në të gjitha vendet, rritja e 
çmimeve të energjisë elektrike dhe të naftës, rritja e pagave, rritja e 
tarifave të shërbimeve utilitare, ngritja e taksës së akcizës, kushtet 
e këqija të motit që ndikuan në çmimet e ushqimeve, nënçmime të 
shpejta të shkaktuara nga trazirat financiare (turqi). në fillim të vitit 
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2007, inflacioni tentoi të lehtësohej disi. ky lehtësim i atribuohet disa 
faktorëve: reagimeve të politikës monetare përfshirë rritjet e normës 
bazë të interesit (pas tendencës rënëse të viteve të mëparshme), 
rritjes së kërkesave të rezervës minimale, shtrëngimit të rregulloreve 
prudeciale dhe mbikëqyrjes së institucioneve kredituese, mbiçmimit 
të kontrolluar të monedhës në disa vende, dhe ngrirjes së përkohshme 
të çmimeve të administruara në vende të tjera. Sidoqoftë, inflacioni 
u përshpejtua përsëri në verën e vitit 2007, shkaktuar nga rritjet e 
çmimeve të ushqimit për shkak të motit të thatë, shoqëruar me rritje 
të çmimeve bujqësore dhe të energjisë elektrike në tregun botëror, 
dhe në disa vende, me një përshpejtim të mëtejshëm të zgjerimit të 
kreditimit. 

pavarësisht konsolidimit të dukshëm të inflacionit, vitet e fundit 
(përfshirë rritjen sezonale ose atë të vetme të verës 2007) pas një 
periudhe të gjatë rënieje, që nga fundi i viteve 1990, mund të mos 
ketë dyshim se shtrëngimi i vazhdueshëm i politikës monetare i ka 
shërbyer vendeve të evropës juglindore, për të përmirësuar normat e 
tyre të inflacionit. i tillë ishte ndikimi stabilizues i kursit të këmbimit si 
një ankorë e jashtme nominale, saqë të gjitha vendet me kurs fiks, me 
përjashtim të Bullgarisë, kanë regjistruar së fundmi norma inflacioni 
njëshifrore. Bullgaria përjetoi konvergimin e një numri faktorësh që 
rritën inflacionin vitet e fundit, nga të cilët më i rëndësishmi mund 
të ketë qenë boomi i pandalur i kreditimit, të cilin autoritetet, deri tani 
nuk duket ta kenë marrë nën kontroll të plotë.

vendet me kurs këmbimi të luhatshëm lehtësisht të administruar, 
me përjashtim të Shqipërisë, po luftojnë ende me nivele disi më të 
larta të inflacionit, që megjithatë vazhdon të ketë tendenca rënëse 
në periudhën afatgjatë. në Serbi, shndërrimi i kursit të këmbimit 
nga ankorë nominale në një “ankorë të kursit real të këmbimit” në 
2003, ndikoi në ndërprerjen e tendencës rënëse të rritjes së çmimeve 
në 2004 dhe 2005. luhatshmëria e regjimit të kursit të këmbimit 
në fillim të 2006-ës, në kontekstin e kalimit në shënjestrimin e 
inflacionit shkaktoi një mbiçmim të shpejtë në një mjedis me rritje të 
investimeve të huaja direkte, të portofolit të kapitalit dhe të flukseve 
hyrëse nga kreditimi. disinflacioni rifilloi përsëri. në rumani, një 
mjedis i krahasueshëm dhe një strategji e ngjashme tranzicioni, patën 
ndikime të ngjashme në vitin 2005 deri në gjysmën e parë të vitit 2007. 
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disinflacioni rifilloi. dy arritjet e mëvonshme të inflacionit mund të 
paraqesin një shkallë të veçantë varësie, pjesërisht e paqëndrueshme, 
nga flukset e kapitalit. pasojat e kësaj varësie kohët e fundit, janë 
kaluar nga turqia, e cila prezantoi shënjestrimin e inflacionit në fillim 
të vitit 2006. megjithatë, turqia mund të drejtohet nga një rrugë 
(deri tani) shumë e suksesshme në thyerjen e dekadave plogështie 
dhe në uljen e çmimeve vazhdimisht të larta. Së fundmi, Shqipëria, 
një vend i cili ka ndjekur një kurs këmbimi të luhatshëm lehtësisht 
të administruar për rreth 15 vite, ka manifestuar një ecuri të gjatë 
inflacioni të ulët për t’u krenuar.

pavarësisht përparësive lidhur me zgjedhjet e politikës monetare, 
pjesës më të madhe të shënjestruesve të inflacionit iu është dashur të 
përballen me konflikte të përsëritshme të objektivave: ulje e inflacionit 
(objektivi i stabilitetit monetar) përballë kufizimit të mbiçmimit ose 
nënçmimit të monedhës (objektivi i ekuilibrit të jashtëm). normat e 
politikës si pasojë kanë përsëritur zigzage ngritjeje dhe uljeje, duke 
pasqyruar përparësitë e ndryshme të momentit dhe duke e gjetur 
veten gjithnjë e më shumë në mëshirë të flukseve hyrëse kapitale. 
ndoshta, shembujt më ilustrues të këtyre zhvillimeve dhe atyre të 
mundshme janë pikërisht ato çfarë kanë kaluar politikat monetare të 
turqisë dhe Serbisë, në periudhën nga 2005 deri më sot. 

për të bërë një përmbledhje, besimi dhe efekti përforcues i 
stabilitetit që sjellin kurset fikse të këmbimit, duket se kanë justifikuar 
suksesin në pjesën më të madhe të vendeve të analizuara; por, kjo 
nuk përjashton strategji të tjera monetare, veçanërisht shënjestrimin 
e inflacionit dhe një regjim lehtësisht të luhatshëm, nga të qenurit 
gjithashtu, efektive. qëndrueshmëria e përgjithshme e politikës 
monetare dhe ekonomike, besueshmëria dhe vendosmëria mbeten 
çelësi i suksesit në këtë pikë. në veçanti, politikat fiskale prudente 
dhe disiplina e përgjithshme e politikës, mundësisht të favorizuara 
nga presione të njëjta brenda rajonit të evropës juglindore, nga 
mbikëqyrja e Fondit monetar ndërkombëtar dhe nga aspiratat për 
anëtarësim në Bashkimin evropian (tashmë të përmbushura në rastet 
e Bullgarisë dhe rumanisë), kanë asistuar bankat qendrore në arritjen 
e objektivave të tyre.

mbyllja e editorialit: 15 tetor 2007.



��6

reFerenca

Backé, P. and Z. Walko. �006. Bank intermediation in Southeastern Europe: Depth 
and Structure. in: OenB Focus on European Economic integration �. ��-6�.
Banka e Shqipërisë: Dokumenti i Politikës Monetare për vitin �007 � janar. (http://www.
bankofalbania.org) (rishikuar në korrik �007)
Bank austria Creditanstalt. �007. CEE Quarterly �.
Barisitz, S. �00�. Exchange rate arrangements and Monetary Policy in Southeastern 
Europe and turkey: Some Stylized Facts. in: OenB Focus on European Economic 
integration �. ��-���.
Barisitz, S. et al. �00�. Developments in Selected Countries. in: OenB Focus on European 
Economic integration �. �0-�6.
Business Monitor international. �007. Emerging Europe Monitor - South East Europe 
��/�. September.
Business Monitor international. �007. Emerging Europe Monitor - South East Europe. 
��/�0. October.
Central Banking authority of Kosovo. �007. CBaK annual report �006. Pristina. 
May.
Central Banking authority of Kosovo. �007. Monthly Statistics Bulletin 6�/Vii. 
Pristina. May.
EBrD. �00�. transition report �00� – infrastructure. London.
EBrD. �00�. transition report �00� – Business in transition. London.
EBrD. �006. transition report �006 – Finance in transition. London.
European Commission. �007. Candidate and Potential Candidate Countries. (http://
ec.europa.eu/enlargement/countries/index_en.htm) (retrieved in March �007)
European Commission, Directorate General for Economic and Financial affairs. �006. 
CCEQ Candidate and Pre-accession Countries’ Economics Quarterly. 6 april.
European Commission, Directorate-General for Economic and Financial affairs. �007. 
CCEQ – Candidate and Pre-accession Countries’ Economies Quarterly. �� January.
European Commission, Directorate General for Economic and Financial affairs. �007. 
CCEQ Candidate and Pre-accession Countries’ Economics Quarterly. 6 July.
European Commission, Directorate General for Economic and Financial affairs. �007. 
CCEQ Candidate and Pre-accession Countries’ Economics Quarterly. � October.
European Commission, Directorate-General for Economic and Financial affairs. �006. 
Progress toward meeting the economic criteria for accession: the assessments of the �006 
Progress reports. in: European Economy – Enlargement Papers ��, December.
Gligorov, V. L. Podkaminer et al. �006. Broader-based Growth resilient to Global 
Uncertainties. wiiw research reports ���. July.
iMF. �007. albania: third review Under the three-Year arrangement Under the 
Poverty reduction and Growth Facility. �� June.
iMF. �00�, �00�, �006. annual report on Exchange arrangements and Exchange 
restrictions. Washington D.C.



��7

iMF. �006. Bosnia and herzegovina: Staff report for the �006 article iV Consultation. 
�7 September.
iMF. �007. Bulgaria: Fourth review Under the Stand-By arrangement. � March.
iMF. �006. Former Yugoslav republic of Macedonia: Staff report for the �006 article 
iV Consultation. �� July.
iMF. �007. republic of Croatia: Staff report for the �006 article iV Consultation. 
�� January.
iMF. �006. republic of Serbia: Staff report for the �006 article iV Consultation and 
Post-Program Monitoring Discussions. �0 august.
iMF. �007. romania: Staff report for the �007 article iV Consultation. � May.
iMF. �006. Serbia and Montenegro: �006 article iV Consultation and Post-Program 
Monitoring, Montenegro: Concluding Statement of the Mission. �� June.
iMF. �006. turkey – Fifth review and inflation Consultation Under the Stand-By 
arrangement. �7 november.
Moalla-Fetini, r. et al. �00�. Kosovo – Gearing Policies toward Growth and Development. 
iMF. Washington D.C.
national Bank of Greece S.a.: South Eastern Europe & Mediterranean Emerging 
Market Economies Bulletin, vol. 7, issue �, January/May �006 – Economic-Banking-
Financial Market Developments and Prospects.
national Bank of Greece S.a.: South Eastern Europe & Mediterranean Emerging 
Market Economies Bulletin, vol. �, issue �, January/May �007 – Economic-Banking-
Financial Market Developments and Prospects.
neue Zürcher Zeitung. �007. Das Ende der türkischen hochzinspolitik – tiefe teuerung 
und nachlassende Konjunkturdynamik als Grund. September �6.
ritzberger-Grünwald, D. and h. Stix. �007. are Euro Cash holdings in Central and 
Eastern Europe Driven by Experience or anticipation? results form an OenB Survey. 
in: OenB Focus on European Economic integration �. 77-�00.
Slačik, T. and Z. Walko. 2006. Developments in Selected Countries. In: OeNB Focus 
on European Economic integration �. �-�6.
Sokic, alexandre. �006. L’euroisation au Monténégro – Une expérience inédite. Le 
courrier des pays de l’Est �0�7. Septembre-octobre. ��-6�.



���

Shënime

* Stephan Barisitz. stephan.barisitz@oenb.at. ekonomist i lartë, Sektori i kërkimeve 
me jashtë, Banka e austrisë.
. autori falenderon doris ritzberger-grünwald, peter Backé, Balázs Égert dhe 
Sándor gardó (të gjithë pjesë e stafit të oenB) për komentet dhe sugjerimet e tyre 
të vlefshme. 
1 jo të gjitha janë aktualisht vende të pavarura, por janë të gjitha, zona të ndara 
administrative përsa i përket monedhës që përdorin. kështu për thjeshtësi, autori 
zgjedh që kosovën (në shqip kosova) ta quajë “shtet” nën këtë cilësi. Sigurisht ai është 
i ndërgjegjshëm se kosova është provincë e Serbisë nën administrimin e kombeve të 
Bashkuara, domethënë një territor jo i pavarur sipas të drejtës ndërkombëtare.
2 ish-republikës jugosllave të maqedonisë (Fyrom) do t’i referohemi në këtë material, 
si republika e maqedonisë. 
3 megjithatë, jo të gjitha investimet e huaja direkte janë të bazuara në kapital ose që 
nuk krijojnë borxhe. Sipas vlerësimeve të ekspertëve, mesatarisht, rreth një e katërta 
e ihd në vendet e evropës juglindore konsistojnë në kredi dhe instrumente të tjera 
borxhi, që për pasojë, i shtohen detyrimeve të huaja. megjithatë, ende nuk është e 
lehtë të merren të dhëna të ndara qartë të investimeve të huaja direkte, që krijojnë 
borxh nga ato që nuk krijojnë borxh. për më shumë, investimet e huaja direkte, të 
çfarëdo lloji, pranohet gjerësisht se shkojnë drejt përdorimeve produktive, që duhet të 
përforcojnë konkurrueshmërinë e ardhshme të ekonomisë së një vendi dhe aftësinë e 
tij për të fituar valutë. prandaj, krahasimi i flukseve hyrëse nga ihd totale, me deficitet 
e llogarisë korente, sipas opinionit të autorit, ka ende kuptim. 
4 efektiv që në fillim të atij muaji, u zbatua një raport i rezervës prej 30% mbi të gjitha 
detyrimet valutore në monedhë të huaj, me maturim më shumë se 2 vjet (Barisitz et 
al. 2005, fq. 48).
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privatizimi, konSolidimi dhe roli 
në rritje i Bankave të huaja

Dubravko Mihaljek*

hyrje

ky studim trajton tre ndryshimet strukturore kryesore – 
privatizimin, konsolidimin dhe rritjen e rolit të bankave të huaja 
– që kanë zënë vend në sistemet bankare të ekonomive të tregut në 
zhvillim, duke u ndalur në periudhën që fillon nga viti 2000. Bazuar 
në treguesit standardë, materiali vlerëson se sa është rritur eficienca 
e ndërmjetësimit si rezultat i këtyre ndryshimeve, në sistemet 
bankare të marra në shqyrtim. lidhur me këtë, materiali analizon 
si eficiencën produktive të vetë industrisë bankare, ashtu edhe disa 
aspekte të eficiencës shpërndarëse të burimeve të kufizuara, duke e 
përqendruar vëmendjen mbi ndryshimet në përbërjen e kreditimit 
ndaj sektorëve të ndryshëm të ekonomisë. tematikat e eficiencës 
dinamike – ndikimi i ndryshimeve të sistemit bankar mbi rritjen 
ekonomike dhe stabilitetin financiar – nuk trajtohen. gjithashtu, 
materiali identifikon disa sfida që zhvillimi i strukturës bankare mund 
të sjellë në disiplinën dhe në mbikëqyrjen e tregut.

herën e fundit që këto tema u diskutuan nga zëvendësguvernatorët 
në Bankën për rregullime ndërkombëtare (BiS - Bank for 
international Settlements) në dhjetor 2000, shumë ekonomi tregu 
në zhvillim ishin ende duke u rimëkëmbur nga krizat financiare 
të gjysmës së dytë të viteve ’90 (hawkins dhe mihaljek, 2001). 
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derregullimi i shërbimeve financiare në shkallë kombëtare dhe hapja 
ndaj konkurrencës ndërkombëtare ishin ende në fillim. megjithëse, 
privatizimi kishte përparuar mjaft në evropën qendrore dhe në 
amerikën latine, shumë banka shtetërore në këto rajone, si dhe 
në azi nuk ishin privatizuar akoma. industria financiare globale 
ndodhej në një boom të paprecedent, në përdorimin e teknologjisë 
së informacionit. ndryshimet në sjelljen kolektive, si për shembull 
rritja e përdorimit të instrumenteve të borxhit dhe rritja e vëmendjes 
mbi vlerën e aksioneve, kishin filluar të përhapeshin kudo në 
botë.

ndryshimet që kanë ndodhur në strukturën e industrisë bankare 
gjatë pesë viteve të fundit, janë të rëndësishme, por ndoshta janë 
më pak spektakolare nga ç’pritej në dhjetor të vitit 2000. prirjet në 
privatizimin, konsolidimin dhe rritjen e rolit të bankave të huaja kanë 
vazhduar, por sistemet bankare të shumë vendeve – veçanërisht të 
ekonomive të mëdha aziatike – ende nuk janë integruar plotësisht 
me sistemin financiar global. përmirësimet në eficiencën e 
ndërmjetësimit kanë qenë më të njëtrajtshme, duke lënë të kuptohet 
se përfitimet e industrisë dhe të konsumatorëve nga presionet 
më të larta konkurruese në banking, janë përhapur kudo në botë. 
megjithatë, vazhdojnë të lindin pyetje mbi eficiencën e sistemeve 
bankare të vendeve të azisë me norma të larta kursimi në orientimin 
e fondeve drejt përdorimeve më produktive, nga perspektiva e 
ekonomisë globale (Bernanke, 2005, clarida, 2005). Bankat, në 
shumë ekonomi aziatike dhe evropianoqendrore, e kanë zhvendosur 
kreditimin nga sektori publik dhe korporatat, drejt individëve dhe 
bizneseve të vogla, por në disa vende të amerikës latine përqindja e 
kredisë bankare dhënë qeverisë, ka pësuar rritje.

materiali është organizuar si vijon. Seksioni 1 hedh dritë mbi 
ndryshimet kryesore në strukturën e sistemeve bankare të vendeve 
me ekonomi në zhvillim që nga viti 2000, duke u ndalur në prirjet 
e privatizimit dhe të konsolidimit bankar. Seksioni 2, shqyrton 
efektet e këtyre ndryshimeve në përbërjen e kredisë bankare dhe në 
eficiencën e bankave. Seksioni 3, mbyllet me një diskutim mbi disa 
nga sfidat e politikës monetare, me të cilat përballen bankat qendrore 
dhe autoritetet mbikëqyrëse në këtë ambient.
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1. ndryShimet Strukturore në 
Sektorin Bankar, që nga viti 2000

1.1 Struktura e SiStemit Bankar

dy elementet kryesore të sistemeve bankare, që trajtohen në këtë 
pjesë janë raporti i bankave shtetërore kundrejt atyre private vendase 
ose të huaja, dhe prirjet për konsolidim në industrinë bankare. 
ekziston një literaturë e gjerë mbi kostot dhe përfitimet që sjellin 
privatizimi dhe pronësia e huaj e bankave në ekonomitë e tregut 
në zhvillim.1 në përgjithësi, studimet kanë treguar se efikasiteti 
produktiv, shpërndarës dhe dinamik ka prirjen të jetë më i ulët në 
sistemet bankare të zotëruara nga bankat shtetërore, ndërsa privatizimi 
dhe rritja e rolit të bankave të huaja, ndihmojnë në përmirësimin e 
të paktën disa prej aspekteve të eficiencës. ka patur më pak studime 
lidhur me konsolidimin bankar në ekonomitë e tregut në zhvillim, 
pjesërisht sepse problemi kryesor në shumë sisteme bankare është 
copëtimi i tepërt në vend të përqendrimit të tepërt (shiko më poshtë). 
kërkimet nga vendet e industrializuara sugjerojnë se përqendrimi në 
banking luan një rol më të ndërlikuar në këto vende, nga ç’do të ishte 
për industritë tradicionale, si ajo përpunuese dhe tregtia.

Bankat tregtare ruajnë një pozicion mbizotërues në dhënien e 
kredive, në vendet me ekonomi tregu në zhvillim (shiko mohanty 
et al., 2006). jashtë amerikës latine dhe disa vendeve të azisë, 
institucionet financiare jobanka sigurojnë shuma të papërfillshme të 
kredisë agregate.2 Brenda sektorit bankar, bankat tregtare sigurojnë 
mesatarisht 90% të totalit të kredisë. në fakt, kjo përqindje është 
rritur gjatë pesë viteve të fundit, veçanërisht në amerikën latine, 
por edhe në disa vende të azisë të goditura nga krizat, ku shumë 
ndërmjetës financiarë u rrënuan. institucionet që pranojnë depozita 
ndryshe nga bankat tregtare, luajnë një rol më të rëndësishëm vetëm 
në kore, malajzi dhe tailandë, ku ato furnizojnë afërsisht çerekun e 
totalit të kredisë.

ndryshimet në strukturën e pronësisë së bankave kanë qenë 
më domethënëse. Siç tregohet në grafikun 1, përqindja e bankave 
tregtare me pronësi shtetërore ndaj totalit të bankave, është ulur ose 
ka qëndruar e njëjtë në të gjitha rajonet me ekonomi në zhvillim, që 
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nga viti 1999.3 përveç rasteve të kinës, indisë dhe indonezisë, bankat 
shtetërore nuk janë më furnizueset kryesore të kredisë për ekonominë. 
dobësimi i rolit të bankave shtetërore ka qenë veçanërisht i theksuar 
në evropën qendrore, ku privatizimet kryesisht kanë përfunduar.

gjithashtu, ndryshime të mëdha ka patur edhe në rëndësinë e 
bankave private vendase dhe të huaja. në vazhdimësi të prirjes së 
para pesë viteve, që nga viti 1999 përqindja e bankave private vendase 
është zvogëluar në amerikën latine dhe në evropën qendrore (në 
përkatësisht 60% dhe 13% të totalit të kredisë bankare), ndërsa ajo 
e bankave të huaja është rritur në mënyrë të konsiderueshme. por, 
në disa vende aziatike (indonezi, malajzi dhe tailandë) dhe në disa 
vende të tjera në zhvillim (izrael, arabi Saudite dhe turqi), nuk ka 
patur depërtim të mëtejshëm të bankave të huaja, që nga viti 1999.

në terma të totalit të aktiveve, përqindja e bankave të huaja luhatet 
nga 0 në arabi Saudite, në 96% në republikën e çekisë. përqindja 
është edhe më e lartë në evropën qendrore dhe në amerikën latine, 
dhe më e ulët në azi, izrael, arabi Saudite dhe turqi; gjithashtu, 
ka tendencën të jetë më e lartë në ekonomitë më të vogla, sesa në 
ato më të mëdha. vendet me të ardhura mesatarisht të larta (për 
shembull kili, hungaria, meksika, malajzia dhe polonia) kanë prirjen 
të kenë përqindje më të larta të pronësisë së huaj të aktiveve bankare. 
me interes është fakti, që bankat e huaja zotërojnë gati të njëjtën 
përqindje të aktiveve bankare në shumë vende me të ardhura të larta 
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Grafik 1. Bankat tregtare sipas llojit të pronësisë. 
(Përqindja ndaj totalit të kredisë bankare, në %)
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(për shembull, në izrael dhe kore) sesa në vendet me të ardhura më 
të ulta (për shembull, izrael dhe indonezi). në vija të përgjithshme, 
këto krahasime nuk tregojnë një marrëdhënie të thjeshtë midis 
karakteristikave të vendit dhe shkallës së pronësisë së huaj në aktivet 
bankare.

tabela 1 paraqet disa të dhëna paraprake mbi shtrirjen e 
konsolidimit të bankave. duke filluar nga viti 1999, numri i bankave 
tregtare është rritur vetëm në kinë, arabi Saudite dhe kolumbi, 
ndërsa në vendet e tjera shkrirjet, blerjet dhe likuidimet kanë çuar 
në rënie të numrit të bankave nga 10 deri në 30%. grafiku a1, 
në shtojcë tregon një tjetër element të përbashkët: pas një rritjeje 
fillestare – për shembull, në hong kong Sar, indonezi, republikë 
çeke dhe poloni gjatë gjysmës së parë të viteve ’90 – numri i bankave 
tregtare më pas, është pakësuar. edhe numri i degëve të bankave 
është zvogëluar në pjesën më të madhe të vendeve, gjatë pesë viteve 
të fundit; zgjerimet e mëdha të rrjeteve të degëve kanë ndodhur 
vetëm në kili, kolumbi dhe malajzi. Siç shihet në kolonën e dytë 
të tabelës 1, konsolidimi i bankave ka nisur që në mes të viteve 
’90, por në atë kohë rrjeti i degëve po rritej ende në pjesën më të 
madhe të vendeve, veçanërisht në azi dhe në amerikën latine. 
me disa përjashtime të vogla, kjo ka sjellë edhe një ulje të numrit të 
punonjësve të bankave, për degë (grafik 2). meqenëse ekonomitë e 
marra si shembull ndryshojnë shumë në terma të madhësisë së tregut 
dhe nivelit të zhvillimit financiar, është e vështirë të përgjithësohet 
drejtimi i ardhshëm i ndryshimit të dendësisë.

tabelë �. numri i bankave tregtare dhe i degëve�. 

1990–94 1994–99 1999–2004
vendi Banka degë vendi Banka degë vendi Banka degë
rep. çeke 511 –41 tailandë 17 35 kinë 92 …
hong 
kong Sar 132 … meksikë 13 60 arabi 

Saudite 20 2

indonezi 43 22 Singapor 8 35 kolumbi 13 20
kolumbi 19 … venezuelë 8 18 kili –10 10
arabi 
Saudite 0 18 hungari –2 … tailandë –12 2

tailandë –3 … poloni –6 –16 indi –13 4
Singapor –6 12 malajzi –8 47 hungari –15 –3
kili –8 23 izrael –13 –2 venezuelë –17 2
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turqi –8 –7 kore –17 44 rep. çeke –17 –11

venezuelë –10 24 arabi 
Saudite –17 –2 kore –19 –5

malajzi … 29 kili –19 15 Singapor –19 –38
turqi –19 14 argjentinë –20 –12
kolumbi –23 –3 indonezi –21 –5
rep. çeke –24 … meksikë –21 –3
hong 
kong Sar –25 2 izrael –23 –10

indonezi –33 3 turqi –23 –11
hong 
kong Sar –27 –17

malajzi –29 11
poloni –30 –16

Shënim: �ndryshimi në numrin e bankave tregtare/degëve të bankave, gjatë periudhës, 
në %.
Burimi: të dhëna kombëtare (pyetësori i BiS).

me pak fjalë, sistemet bankare në tregjet në zhvillim përgjithësisht 
kanë vazhduar të zhvillohen drejt strukturave më private dhe me 
pronësi të huaj, me më pak banka tregtare dhe shpesh, me më pak 
degë bankash. Siç shtjellohet më poshtë, në disa vende këto prirje kanë 
qenë rezultat i paskrizës së përjashtimit të institucioneve financiare të 
pafuqishme dhe shkrirjeve të nxitura nga autoritetet, sipas “master-
planeve” të sektorit financiar (për shembull në indonezi, malajzi dhe 
tailandë). në vendet e tjera, këto zhvillime kanë qenë kryesisht të 
orientuara nga tregu (për shembull në evropën qendrore, meksikë). 
Sidoqoftë, ritmi i ndryshimit strukturor është ngadalësuar, krahasuar 
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me atë të gjysmës së dytë të viteve ’90. tre arsye kryesore që më vijnë 
ndërmend janë: së pari, krizat bankare janë përhapur më pak – krizat 
e argjentinës dhe të turqisë kanë qenë të vetmet kriza të mëdha, 
pas vitit 2001. Së dyti, kalimi drejt ekonomisë së tregut në evropën 
qendrore ka përfunduar në përgjithësi, në fillim të viteve 2000. dhe 
së treti, në klimën e favorshme makroekonomike dhe financiare, 
që ka mbizotëruar pesë vitet e fundit, ka patur më pak urgjencë në 
reformimin e sistemeve bankare.

1.2 privatizimi 

duke filluar nga viti 2000, ka patur 51 privatizime të plota ose të 
pjesshme në 19 vendet në zhvillim, të marra në studim nga materiali 
(tabelë 2). privatizimet më të mëdha kanë ndodhur në indonezi, kore, 
tailandë dhe evropë qendrore. në indonezi, 15 banka që përbënin 
70% të aktiveve totale të sektorit bankar, u shitën me oferta publike 
fillestare (initial public offerings) nga agjencia e ristrukturimit 
të Bankave, nga viti 2000 deri në vitin 2004. autoritetet koreane 
privatizuan katër banka të shtetëzuara gjatë krizës 1997/98, që përbënin 
18% të aktiveve totale të sektorit bankar në momentin e privatizimit 
(shiko kim et al., 2006). në tailandë, autoritetet reduktuan numrin 
e aksioneve të tyre në tre nga pesë bankat më të mëdha vendase, të 
marra nën kontroll nga Fondi i zhvillimit të institucioneve Financiare, 
gjatë krizës së vitit 1997. qeveria mban ende aksione të shumta në tre 
banka të mëdha vendase – përfshirë këtu Bankën krung thai, një 
nga më të mëdhatë në vend – dhe është në pritje të kushteve më të 
favorshme të tregut, për t’i shitur këto aksione. 

privatizimet kanë përfunduar në pjesën më të madhe në republikën 
e çekisë dhe në hungari, por ende jo në poloni. në republikën e 
çekisë, qeveria i shiti investitorëve të huaj strategjikë aksione të dy 
bankave më të mëdha (me vlerë prej 38% të totalit të aktiveve të 
sektorit bankar në 2001) në vitet 2000–2001. në hungari, tre banka 
të vogla me një përqindje të përbashkët tregu prej 7% u shitën në 
vitin 2003. në të dyja vendet, pronësia shtetërore kufizohet për 
institucione me qëllime të veçanta, të cilat mbështesin eksportuesit, 
firmat e vogla dhe komunat (në republikën çeke) ose kufizohet në 
zhvillimin e tregut të bondeve hipotekare (në hungari). në poloni, 
qeveria shiti 30% të aksioneve të bankës më të madhe të kursimit 
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të vendit, pko Bp, në Bursën e varshavës në fund të vitit 2004. 
megjithatë, qeveria mbetet ende një aksioner shumice në bankë.

në vendet e tjera, progresi në privatizim ka qenë i ndryshëm. 
autoritetet në kinë janë përqendruar në katër banka të mëdha 
shtetërore, të cilat kontrollojnë 60% të tregut. qëllimi është të 
diversifikojë pronësinë e bankave, në vend që t’i privatizojë ato. që 
nga viti 2003, tre banka shtetërore janë bërë kompani aksionere, në 
pritje të një privatizimi të pjesshëm. autoritetet kanë ekspozuar kreditë 
e tyre me probleme dhe kanë lejuar investitorët e huaj strategjikë 
të blejnë aksione. Banka e ndërtimit (Bank of construction) është 
listuar në Bursën e hong kongut, ndërsa Banka industriale (industrial 
Bank) dhe Banka e kinës (Bank of china) mund të listohen në vitin 
2006. Siç ndodhi edhe me bankat e mëdha shtetërore, një objektiv i 
reformës së bankave të tjera me kapital të përbashkët, pjesërisht të 
qeverisë vendore e pjesërisht privat, është që të rrisë pronësinë e huaj 
dhe pjesëmarrjen e huaj në drejtim. aktualisht, 17 banka me kapital 
të përbashkët kanë 22 investitorë të huaj strategjikë dhe një numër 
të madh profesionistësh të huaj që punojnë në këto banka (shiko 
Shiyu et al., 2006). një tjetër fushë me rëndësi për kinën janë bankat 
koperativë. duke qenë se 60% e popullsisë jeton me bujqësi, kina 
ka mbi 30,000 koperativa krediti. qeveria ka investuar shuma të 
mëdha parash në ristrukturim, për të garantuar që bankat koperativë 
të bëhen fitimprurëse, të orientuara drejt tregtisë dhe të mbështetura 
në pronësi të përzierë.

në indi, asnjë bankë tregtare shtetërore nuk është privatizuar që 
nga viti 2000 dhe as që ka plane për të hequr dorë nga aksionet 
qeveritare. 28 bankat e sektorit publik të indisë, përbëjnë 80% të 
kredisë totale të bankave tregtare dhe me ligj, aksionet e qeverisë 
në këto banka nuk mund të zbresin nën 51%. ekziston një plan i ri 
për hapjen e sektorit bankar, që parashikon një rol më të madh për 
bankat e huaja pas vitit 2009, kohë në të cilën procesi i konsolidimit 
të bankave vendase pritet të ketë përfunduar.

rusia privatizoi një bankë shtetërore gjatë periudhës në shqyrtim, 
në qershor 2005. Strategjia e qeverisë për sektorin bankar nuk 
përcakton hapa domethënës për të reduktuar mbizotërimin e 
bankave shtetërore (lohmus dhe teo (2005)). Banka më e madhe 
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ruse, Sberbank, përbën 28% të aktiveve totale të sektorit bankar, 
42% të totalit të depozitave dhe 30% të kredisë për ekonominë. 
zvogëlimi gradual i mbizotërimit të Sberbank – përqindja e saj në 
totalin e depozitave të individëve ka zbritur nga 75% në vitin 2000, 
në 60% në atë 2004 – është balancuar nga zgjerimi i bankave të tjera, 
të kontrolluara nga shteti. 

tabelë �. Privatizimet e bankave tregtare, �00�–�00�.

vendi
numri dhe karakteristikat 

kryesore të bankave 
të privatizuara

garancitë e dhëna pronësia shtetërore 
e mbetur 

kolumbi 0

por privatizimet kanë 
nisur për 2 banka, 
që hynë në treg në 
fund të viteve ’90.

po

në të kaluarën; 
depozitues, 
pensionet e 
punonjësve.

3 banka të blera 
gjatë krizës, në 

fund të viteve ’90.

meksikë 2

Banka të vogla të 
hyra në treg në 1999, 

u shitën në ankand 
në 2000 dhe 2001. 

po

aktive të 
pavlerësuara 

mirë; detyrime 
të fshehura.

asnjë; zotërime 
të vogla në 

privatizimet e 
mëparshme. 

venezuelë 0
privatizimet u 

realizuan nga 1992 
deri në 1998. 

2 banka shtetërore; 
asnjë plan 

privatizimi; 1 bankë 
e falimentuar, e 

marrë në pronësi 
shtetërore në 2000.

kinë 14

Banka tregtare me 
kapital të përbashkët 

i shitën aksione 
investitorëve të 

huaj. asnjë plan 
për të përhapur 

privatizimet, 
por aksionet e 2 

bankave shtetërore 
do të shiten me 
oferta publike. 

po
garanci 

implicite për 
depozituesit.

Shumicën e 
aksioneve shtetërore 

në të gjitha bankat 
e mëdha; plane 
për reduktimin 
e aksioneve në 

të ardhmen.

indi 0

28 banka të sektorit 
publik; aksionet e 

qeverisë nuk mund 
të bien nën 51%

Singapor 0
më pak se  e 

aksioneve në ish 
bankën e zhvillimit.
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indonezi 15

Banka, që përbëjnë 
70% të totalit 
të aktiveve, të 

shitura me opF.

po

garanci për 
depozituesit; 
të reduktuara 

gradualisht. 

pakicë pronësie 
në disa banka; 
për t’u shitur.

kore 4

Banka të shtetëzuara 
gjatë krizës së 

1997/98, të shitura 
nëpërmjet shitjes 

së drejtpërdrejtë të 
aksioneve pa ofertë 

publike, tenderit 
dhe ankandit.

po

depozita; 
kredi të këqija; 

detyrime të 
mundshme 

(subjekte 
kufizimi; asnjë 

në disa raste)

plan për të shitur 
32% të një banke 

kryesore; për të 
privatizuar kompani 

aksionere me 4 
filiale bankash 

shtetërore.

tailandë 3

Banka të mëdha 
nga 5, të blera gjatë 

krizës së viteve 
1997/98, nëpërmjet 

ofertave publike ndaj 
partnerëve strategjikë. 

po

kompensim 
i kufizuar për 
humbjet prej 

kredive me 
probleme.

aksione (edhe 
shumicë) në 

3 banka kryesore, 
në pritje të 

mundësive të 
tregut për shitje.

tabelë �. vazhdim: Privatizimet e bankave tregtare, �000–�00�.

vendi

numri dhe 
karakteristikat 

kryesore të bankave 
të privatizuara

garancitë 
e dhëna

pronësia shtetërore 
e mbetur

republika 
çeke 2

Banka kryesore 
(38% e totalit të 

aktiveve) të shitura 
në 2000–‘01 me 

tender, tek investitorë 
të huaj strategjikë.

po

aktive të 
dëmtuara të 

garantuara ose 
të transferuara 

për një njësi 
me qëllim 

të veçantë. 

2 banka për 
qëllime të veçanta 

(mbështetje 
shtetërore për 
eksportuesit, 

bizneset e vogla, 
komunat).

hungari 3

Banka (7% e aktiveve 
totale) të shitura 

me oferta publike, 
tender ose ankand.

po

aktive të 
dëmtuara; 

detyrime të 
mundshme.

aksione të mbetura 
në shumë banka 

(kryesisht të vogla); 
aksione të plota në 
bankë hipotekare.

poloni 5

Banka me shumicë 
ose pakicë kapitali 

shtetëror u privatizuan 
pjesërisht nga 

investitorë vendas 
dhe të huaj.

jo

Skema 
garancie 

punësimi (2–3 
vjet) si pjesë e 

privatizimit.

1 bankë shtetërore 
plotësisht e 

zotëruar; 1 bankë e 
madhe dhe 3 të 

vogla shumicën e 
aksioneve; 8 banka 

pakicë aksionesh.

rusi 1
Banka u krijua në 1993 
për të zbatuar projekte 

investimi parësore.

pronësia shtetërore 
në sektorin bankar 

ende mbizotëruese. 
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turqi 0

ka filluar ristrukturimi 
për privatizimin 

më vonë të dy 
bankave të mëdha.

12 banka të blera 
gjatë krizës së 

2001; 11 të shitura, 
të shkrira ose 
të likuiduara.

izrael 2

një bankë e vogël e 
privatizuar; një bankë 

e madhe (16% e 
totalit të aktiveve) në 

proces privatizimi.

jo

plane për 
privatizimin e 
bankës më të 

madhe shtetërore 
(30% të totalit 

të aktiveve).

arabi 
Saudite 0

privatizime të 
pjesshme në vitet ’80 

dhe ’90 të bankave, 
që kapërcyen krizën 

e viteve ’60.

aksione për 
10–80% në 4 nga 

11 bankat vendase; 
të mbajtura 

kryesisht nga 3 
fonde qeveritare si 
investitorë pasivë.

Shënim: në kili, hong kong Sar ose në Filipine nuk pati asnjë privatizim.
Burimi: përgjigjet e bankave qendrore dhënë për pyetësorin e BiS.

autoritetet turke kanë filluar ristrukturimin e dy bankave shtetërore, 
të cilat planifikojnë t’i privatizojnë, në 2006-ën. privatizimet e vetme 
në katër vendet latino-amerikane, për të cilat disponojmë të dhëna, 
janë ato të dy bankave të vogla në meksikë, të cilat u blenë gjatë 
ndihmave të vitit 1999.

Si edhe në vitet ’90, motivi kryesor për privatizimet gjatë pesë viteve 
të fundit, ka qenë shitja e aksioneve të qeverisë tek investitorë me 
aftësitë dhe përvojën e nevojshme për të përfunduar ristrukturimin 
e bankave dhe transformimin e tyre në organizma të orientuar drejt 
biznesit. më në veçanti, qeveritë e vendeve në zhvillim kanë kërkuar 
në përgjithësi, të forcojnë kapitalin e bankave dhe stabilitetin e 
përgjithshëm të tyre, të rrisin rentabilitetin dhe konkurrueshmërinë 
e bankave, të zgjerojnë gamën e produkteve dhe shërbimeve që 
ofrojnë dhe të rrisin eficiencën e përgjithshme të ndërmjetësimit 
financiar. duke marrë parasysh kostot gjigande financiare të krizave 
bankare të viteve ’90, shumë qeveri kërkuan të kufizonin përmasat e 
ndërhyrjeve të ardhshme të mundshme, në sistemin bankar.

për sa i përket metodave të privatizimeve, në fund të viteve ’90, 
aktivet e dëmtuara të shumë bankave të shtetëzuara gjatë krizës në 
azi, u rregulluan nga kompani të administrimit të aktiveve, ndërkohë 
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që bankat shtetërore të evropës qendrore dhe të amerikës latine, 
iu shitën investitorëve të huaj strategjikë. në të kundërt, nga viti 
2000 deri në 2004 u përdorën metoda të shumta dhe të ndryshme, 
përfshirë shitjen e aksioneve nëpërmjet ofertave publike fillestare 
dhe vijuese; shitjen e aksioneve nëpërmjet tenderit ose ankandit; dhe 
në disa raste, shitjen e aksioneve nëpërmjet shitjes së drejtpërdrejtë 
të aksioneve pa ofertë publike, shpesh tek investitorë strategjikë. 
këto ndryshime në metodat e privatizimit kanë treguar normalizimin 
e industrisë bankare pas krizës, dhe në evropën qendrore dhe 
lindore kanë treguar përfundimin e transformimit sistemik drejt një 
ekonomie tregu në fundin e viteve ’90.

deri tani, nuk ka patur analiza gjithëpërfshirëse të kostove neto 
për taksapaguesit të shpëtimit të bankave dhe të privatizimit të tyre.4 
vlerësimet kosto-fitim duket të mungojnë, kryesisht në rastet e 
bankave të shpëtuara gjatë krizave sistemike. të dhëna të pakta nga 
rastet e bankave të veçanta tregojnë se, edhe në këto rrethana - një 
shpëtim i shpejtë, i ndjekur nga një privatizim i suksesshëm – kostot 
neto janë shumë të larta, gjë që shpjegon pse qeveritë preferojnë të 
mos e dinë saktësisht se sa para humbasin taksapaguesit, kur shteti 
ristrukturon dhe rikapitalizon bankat e dëmtuara, para se t’ua shesë 
pronarëve të rinj.5 disa banka qendrore kanë arritur në përfundimin 
se rikapitalizimi rrallë zgjidh problemet e bankave, megjithatë shumë 
qeveri e konsideruan si të nevojshëm, pasi në të kundërt banka nuk 
mund të gjente partnerë strategjikë.

me përjashtim të izraelit dhe polonisë, qeveritë i shtuan garancitë 
ndaj depozituesve të bankave të privatizuara dhe ndaj blerësve të 
bankave shtetërore, duke mbuluar aktivet e ndryshme të dëmtuara 
dhe detyrimet e mundshme. në shumë vende, kufijtë e depozitave të 
garantuara janë ulur me kalimin e kohës dhe garancitë për detyrimet 
e mundshme janë bërë objekt i vendosjes së tavaneve. 

Siç u tha dhe më sipër, sektori publik ende ruan një rol kryesor 
në sistemet bankare të shumë vendeve në zhvillim, në veçanti në 
ekonomi të mëdha, si kina, india dhe rusia. pritshmëritë e shprehura 
në hawkins dhe mihaljek (2001), se ky rol do të zvogëlohej me 
shpejtësi rezultuan të ishin shumë optimiste. me përjashtim të 
evropës qendrore, meksikës, hong kongut dhe Singaporit, 
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politikëbërësit e shumë vendeve me sa duket, shohin ende një rol 
të dobishëm të bankave tregtare shtetërore, jo vetëm në shërbimin 
e klientëve të zonave të largëta ose të llojeve të veçanta të klientëve 
(fermerë, biznese të vogla), por më në përgjithësi, si të nevojshme 
për zhvillimin socio-ekonomik. nisur nga përfundimet e forta, të 
arritura nga literatura empirike në lidhje me ineficiencën e përdorimit 
të bankave shtetërore si një instrument social dhe zhvillimi, arsyeja 
pse vazhdojnë ende këto perceptime, mbetet një pyetje e hapur. Siç 
shtjellohet edhe më poshtë, një arsye mund të jetë se bankat tregtare 
shtetërore të mbetura, i janë nënshtruar një disipline më të fortë 
tregu dhe janë bërë më pak ineficiente se në të kaluarën.

1.3 konSolidimi

në fundin e viteve ‘90, sistemet bankare të shumë ekonomive 
në zhvillim u copëtuan shumë, në terma të numrit dhe përmasave 
të institucioneve, modeleve të pronësisë, rentabilitetit dhe 
konkurrueshmërisë, përdorimit të teknologjive moderne dhe 
karakteristikave të tjera strukturore. Shumë shpesh, tre ose katër 
banka të mëdha tregtare bashkëjetuan me një numër të madh 
bankash të vogla urbane dhe rurale, shumë prej tyre me pronësi 
familjare (veçanërisht në azi) ose nën ndikimin e sektorit publik 
(si në amerikën latine dhe në evropën qendrore). në përgjithësi, 
pak banka tregtare, qoftë edhe të mëdha, ishin të listuara në bursa. 
rentabiliteti luhatej shumë, nga disa banka me të ardhura bruto të 
larta, por me aktivitet shumë ineficient, në të tjera që konkurronin 
me ashpërsi për segmente të vogla tregu. në mënyrë të ngjashme, 
ndërkohë që disa banka përdornin teknologji të përparuar dhe risi 
financiare, të tjera luftonin ende me veprimet bazë, si vlerësimi i 
rrezikut të kredisë dhe administrimi i likuiditetit.

në këto kushte, shkrirjet e bankave konsideroheshin si një mënyrë 
e rëndësishme për përmirësimin e strukturës dhe të eficiencës së 
industrisë bankare. pritej që shkrirjet të sillnin reduktime të kostove 
(nëpërmjet ekonomive të shkallës, eficiencës nga përmirësimi 
organizativ, kostove më të ulta të financimit, shpërndarjes më të 
madhe të rrezikut dhe ekonomizimit të kapitalit) dhe shtim të të 
ardhurave (duke përdorur ekonomitë e qëllimit, duke mundësuar 
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fitime të mëdha etj.). në shumë vende të goditura nga krizat, shkrirjet 
dhe blerjet shiheshin si një strategji daljeje nga tregu për bankat e 
pafuqishme; ndërsa në të tjera, zyrtarët kërkonin që bankat vendase 
të ishin aq të mëdha sa të konkurronin me ato të huaja.

rruga drejt konsolidimit ka vazhduar. numri i shkrirjeve dhe 
blerjeve (Sh&B) është zvogëluar që nga viti 2000, por shumë pak. Siç 
tregohet në tabelën 3, nga 2000 deri në 2004, ka patur 99 marrëveshje 
Sh&B ndërmjet institucioneve vendase dhe 45 marrëveshje ndërmjet 
institucioneve të huaja. Shifrat përkatëse për vitet 1995–1999 ishin 
108 dhe 31 marrëveshje. për më tepër, bankat vendase nga hungaria, 
malajzia dhe Singapori blenë në total 11 banka jashtë, nga 2000 deri 
në vitin 2004; ndërsa filialet e bankave të huaja në kolumbi, hungari, 
Filipine dhe turqi u përfshinë gjithsej në tetë shkrirje dhe blerje, në 
këto vende pritëse dhe në të tjera. gjithashtu, vlera totale e aktiveve 
të institucioneve të shkrira, që nga viti 2000 deri tani, kalon 270 
miliardë usd, krahasuar me 170 miliardë usd, të gjysmës së dytë të 
viteve ’90. duhet përmendur, që shifrat mbi vlerën e shkrirjeve nuk 
përfshijnë të dhënat e shumë vendeve me aktivitete të rëndësishme 
Sh&B, siç janë: republika çeke, hong kong Sar, polonia, rusia 
dhe turqia.

marrëveshjet më të shumta u realizuan në hong kong, kore, 
malajzi, poloni dhe rusi. deri tani, marrëveshjet më të mëdha kanë 
përfshirë bankat meksikane, të ndjekura nga ato tajlandeze, koreane 
dhe filipinase. Shkrirjet dhe blerjet në poloni dhe rusi kanë përfshirë 
kryesisht bankat e vogla. në evropën qendrore, aktiviteti i shkrirjeve 
ka qenë i fuqishëm në të dyja periudhat. gjatë viteve ’90, ky aktivitet 
ishte për pjesën më të madhe vendas; ndërsa që nga viti 2000, shumë 
shkrirje dhe blerje kanë përfshirë edhe banka të huaja dhe vendase, 
duke pasqyruar aktivitetin ndërmjet bankave mëma nga Bashkimi 
evropian. pavarësisht shkrirjeve dhe blerjeve të shumta, numri i 
bankave tregtare në indonezi dhe në evropën qendrore mbetet i 
lartë (shiko shtojcën, grafiku a1).

Shkrirjet në amerikë latine, evropë qendrore dhe hong kong 
duket të kenë qenë të orientuara nga tregu. kjo duket qartë nga përgjigjet 
e bankave tregtare të pyetësorit të BiS. Bankat qendrore, autoritetet 
mbikëqyrëse dhe ato të konkurrencës në këto vende, përgjithësisht 
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kanë një pozicion neutral kundrejt blerjeve dhe shkrirjeve në sektorin 
bankar, pasi konsiderohen si marrëveshje private biznesi. autoritetet 
përmbushim detyrat e tyre, nëse institucionet financiare aplikojnë 
për regjistrimin e këtyre marrëveshjeve duke marrë parasysh ndër 
të tjera, kriterin e organizimit industrial standard për të vlerësuar 
ndikimin mbi konkurrencën dhe përqendrimin në industrinë 
bankare. megjithatë, autoritetet mbajnë një pozicion neutral kundrejt 
ndikimit më të gjerë të këtyre marrëveshjeve mbi zhvillimin e tregut 
financiar dhe ekonominë – forcat e tregut supozohet të funksionojnë 
dhe plotësimi i kritereve të konkurrencës dhe standardeve prudente 
konsiderohet si i mjaftueshëm për të garantuar efekte të favorshme 
mbi tregun dhe zhvillimin fiskal.

nga ana tjetër, në shumë vende aziatike (përfshirë indonezinë, 
malajzinë, Filipinet dhe tailandën), autoritetet i kanë nxitur më 
shumë ose më pak shkrirjet dhe blerjet. përvoja tajlandeze është 
shumë ilustruese në këtë drejtim (shiko Watanagase, 2006). që nga 
janari 2004, Banka e tailandës bashkë me ministrinë e Financave, 
kanë filluar zbatimin e masterplanit të Sektorit Financiar, një plan 
zhvillimi afatmesëm për sektorin financiar të tailandës. qëllimi i këtij 
plani është zhvillimi i një “sistemi financiar konkurrues, eficient, i 
qëndrueshëm dhe i balancuar, në gjendje për t’i shërbyer përdoruesve 
të sofistikuar dhe atyre më pak të sofistikuar”. një nga politikat kyçe 
të planit, është një regjim i ri licencues, i cili parashikon vetëm dy lloje 
institucionesh depozituese – bankat tregtare dhe bankat e kursimit 
– në vend të katër ekzistueseve. në përputhje me këtë regjim të ri, 
institucionet financiare ekzistuese duhet të aplikojnë për ndryshimin 
e statusit të licencës së tyre. për rrjedhojë, kompanitë financiare 
ose kompanitë e pasurive të patundshme (credit foncier) mund të 
shkrihen me njëra-tjetrën për t’u bërë banka tregtare; nëse nuk duan 
të shkrihen, ato mund të aplikojnë për t’u bërë banka kursimi më 
vete. në indonezi, ku shkrirjet e bankave janë inkurajuar në mënyrë 
aktive, deri tani ka patur pak lëvizje në aktivitetin e shkrirjeve dhe 
blerjeve, pjesërisht sepse pronarët e bankave të vogla nuk kanë 
dashur të heqin dorë nga pronësia, pa incentiva të veçanta (shiko 
goeltom, 2006).
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tabelë �. Shkrirjet dhe blerjet (Sh&B) në sektorët e bankingut tregtar.

lloji i Sh&B

1995–1999 2000–2004

vendi numri 
i Sh&B

vlera 
(uSd 

m)1
vendi numri 

i Sh&B

vlera 
(uSd 

m)1

Sh&B 
ndërmjet 
institucioneve 
vendase

kolumbi 
kili  

meksikë 
Singapor 
indonezi 

kore 
malajzi  
Filipine 

tailandë 
rep. çeke  

hungari 
poloni 

rusi

6 
2 
6 
2 
1 

10 
2 
2 
1 
4 
5 
9 

58

20 
480 

64,600 
1,700 

… 
13,500 

20 
6,900 

47,700 
… 

3,000 
… 
… 

kolumbi 
kili 

meksikë 
kinë 

hong kong Sar 
Singapor  

kore 
malajzi 
Filipine 

tailandë 
rep. çeke  

poloni 
rusi 

turqi

7 
2 
1 
1 

14 
2 
5 

15 
9 
2 
1 

11 
29 
9

10 
530 

18,600 
… 
… 

8,000 
23,480 

40 
16,400 
28,000 

… 
… 
… 
…

totali 108 137,920 99 95,060

Sh&B 
ndërmjet 
institucioneve 
vendase dhe 
të huaja

kolumbi 
kili 

meksikë 
kore 

tailandë 
rep. çeke 

hungari 
poloni

2 
2 
2 
1 
4 
5 
2 

13

20 
380 

17,300 
860 

10,000 
… 

4,700 
…

kolumbi 
kili 

meksikë 
kore 

Filipine 
rep. çeke 

hungari 
poloni 
turqi

1 
4 
4 
2 
3 
2 
2 

19 
8

10 
690 

152,000 
3,930 

300 
… 

12,200 
… 
…

totali 31 33,260 45 169,130
Sh&B përtej 
kufijve nga 
institucionet 
vendase2

kili 
Singapor

1 
6

10 
1,200

Singapor 
malajzi 

hungari 

6 
1 
4

3,400 
2,980 

…

totali 7 1,210 11 6,380
Sh&B përtej 
kufijve nga 
institucionet 
e huaja3

kolumbi 
hungari 

poloni

1 
4 
1

0 
920 
…

kolumbi 
Filipine 

hungari  
turqi

3 
1 
3 
1

30 
1,040 
5,790 

…
totali 6 920 8 6,860
të gjitha 
veprimtaritë 
e Sh&B

152 173,310 163 277,430

Shënim: 1 vlera e aktiveve të institucioneve të shkrira, është rrumbullakosur me usd 
10 milionë më të afërt.
2 Blerjet e institucioneve vendase të bankave të vendeve të tjera.
3 Blerjet e institucioneve të huaja në shtetet pritëse të bankave në vendet pritëse dhe të tjera.
Burimi: Bankat qendrore (pyetësori i BiS).



���

Singapori ka ndjekur një tjetër përqasje, lehtësuese. duke ditur 
se globalizimi i tregjeve financiare dhe konkurrenca përtej kufijve, i 
dhanë Singaporit mundësinë e të transformuarit në një nyje financiare 
aziatike, autoritetet zbatuan një hapje graduale të tregut financiar 
vendas në vitin 1999. politika përfshinte nxitjen e bankave vendase 
për të ndërmarrë shkrirje dhe blerje, për të realizuar ekonomi shkalle, 
si dhe për të përforcuar aftësinë e tyre për të investuar në teknologji 
dhe sisteme administrimi dhe për të thithur talente. megjithatë, 
autoritetet nuk kërkuan të ndikonin mbi rezultatin e shkrirjeve dhe 
blerjeve / bashkimeve, duke lejuar që struktura e re të përcaktohej 
nga forcat e tregut.

Sa efektive do të jenë përqasjet e ndryshme të konsolidimit, mbetet 
ende për t’u parë. deri tani, nuk ka patur pasoja të padëshiruara as 
nga pozicioni neutral kundrejt konsolidimit bankar, e as nga ai më 
aktiv. një arsye thelbësore mund të jetë se akoma nuk kanë lindur 
probleme përqendrimi bankar të tepërt, në industritë bankare të 
vendeve në zhvillim.6 përgjithësisht, bankat tregtare dhe autoritetet 
e tjera nuk kanë përjetuar ende një rritje të konsolidimit të tregut, 
si rezultat i shkrirjeve të bankave vendase, për t’u shqetësuar për 
konkurrencën e tregut. megjithatë, shqetësime kanë lindur për 
rritjen e përqendrimit rajonal të aktiviteteve bankare në disa vende. 
gjithashtu, siç do të trajtohet edhe në seksionin 3, shkrirjet përtej 
kufijve ndërmjet institucioneve të mëdha që zotërojnë filiale në 
vendet në zhvillim me një prani të lartë të bankave të huaja, mund 
t’i sjellin këto probleme në vëmendjen e axhendës së politikës, në të 
ardhmen e afërt.

2. ndikimi mBi ndërmjetëSimin 
Financiar

nga fundi i vitit 2000, ndikimi i ndryshimeve strukturore në sektorin 
bankar në lidhje me ndërmjetësimin financiar nuk mund të dallohej 
qartë. rritja e kreditimit bankar ndaj sektorit privat ishte e dobët, në 
pjesën më të madhe të vendeve dhe kishte rënë në pikiatë, në vendet 
që kishin përjetuar krizën bankare në fundin e viteve ’90. Bankat 
e reja vendase dhe të huaja, në shumicën e rasteve ishin në proces 
ristrukturimi dhe ngurronin për t’i dhënë kredi klientëve të ndryshëm 
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nga korporatat e mëdha dhe qeveria. kufijtë e ndërmjetësimit ishin 
shumë të gjerë dhe kreditimi i individëve dhe i kompanive të vogla 
dhe të mesme (Sme), kryesisht mungonte. në shumë vende në 
zhvillim, politikëbërësit ankoheshin për përzgjedhjen e bankave të 
huaja, madje disa ankoheshin edhe për zvogëlimin e rolit të bankave 
shtetërore, të cilat shiheshin si dhënëset kryesore të kredive për 
individë dhe biznese të vogla. gjithashtu, ata i referohen të dhënave 
që tregojnë se kreditimi i bankave tregtare shtetërore ishte më pak 
prociklik se sa ai bankave tregtare vendase dhe të huaja.

që nga fundi i vitit 2000, ka patur ndryshime të mëdha në 
panoramën e kreditimit bankar, kaq shumë sa politikëbërësit e mjaft 
vendeve në zhvillim, kanë filluar të shqetësohen – dhe në shumë 
raste kanë filluar ta kufizojnë – rritjen shumë të shpejtë të kredisë 
bankare ndaj sektorit privat, dhe në veçanti ndaj individëve. Faktorët 
që shpjegojnë rishfaqjen e kreditimit në sektorin privat shtjellohen 
nga mohanty et al. (2006). ky seksion do të përqendrohet më shumë 
mbi ndryshimet në përbërjen e kredisë për sektorin privat dhe mbi 
ecurinë e llojeve të ndryshme të bankave (shtetërore, vendase dhe të 
huaja, private), se sa mbi ecurinë dhe ndikimin e sistemeve bankare 
në tërësi.

2.1 ndikimi mBi huadhënien Bankare

grafiku 3 vlerëson pjesëmarrjen e bankave me struktura pronësie të 
ndryshme, në thellimin financiar të përjetuar gjatë 10 viteve të fundit. 
pikat në këtë grafik, krahasojnë kredinë totale të bankave tregtare 
si përqindje e pBB-së në vitet 1994, 1999 dhe 2004, me përqindjet 
përkatëse të kreditimit të bankave shtetërore, vendase dhe të huaja 
(si përqindje e pBB-së) për 14 ekonomi tregu në zhvillim, për të cilat 
kishim të dhëna. gjatë 10 viteve të shkuara, bankat vendase private 
kanë marrë pjesë në zgjerimin e përgjithshëm të kredisë, në shkallë 
shumë më të madhe se sa bankat e huaja ose ato shtetërore: për çdo 
10 pikë përqindjeje rritje të raportit të kredisë ndaj pBB-së, kreditë e 
dhëna nga bankat vendase private janë rritur mesatarisht me 8% të 
pBB-së, ndërsa përqindja e kredive të dhëna nga bankat e huaja është 
rritur me rreth 1½% të pBB-së, dhe ajo e bankave shtetërore është 
rritur me më pak se gjysmë pikë përqindjeje.
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Grafik 3. Rritja e kredisë dhe pronësia e bankave
(si përqindje e PBB).
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megjithatë, gjatë 5 viteve të fundit, bankat e huaja e kanë zgjeruar 
kreditimin më shpejt se bankat vendase private në shumë vende, 
përfshirë kilin, korenë dhe meksikën (grafik 4). në të kundërt, në 
Brazil, përqindja e kredive të bankave të huaja është stabilizuar në 
20% të totalit të kredive dhe roli i tyre në sistemin bankar vendas 
nuk është rritur, duke qenë se bankat vendase private u dukën më të 
afta në përfitimin nga rritja e tregut vendas. Bankat vendase private 
kryesuan rritjen e kreditimit gjatë kësaj periudhe, edhe në argjentinë, 
kolumbi dhe hungari. dallimi në kreditimin e llojeve të ndryshme të 
bankave është veçanërisht i theksuar në rastin e meksikës, ku bankat 
e huaja e pesëfishuan kredinë, ndërsa kredia e bankave vendase 
private u kontraktua me gati 50%, nga 2000 deri në 2004. turqia 
është një nga shembujt e pakët ku bankat shtetërore mbizotërojnë 
në zgjerimin e kredisë, gjatë viteve të fundit.7

më tepër mund të mësohet nga të dhënat e përbërjes së kreditimit 
bankar (tabelë 4 dhe grafik 5). duke qëndruar së pari, tek kredia ndaj 
qeverisë, është interesant fakti se mesatarisht, si bankat shtetërore 
dhe ato private patën rritje të kredisë ndaj qeverisë, krahasuar me 
kreditimin e sektorëve të tjerë ndërmjet viteve 1999 dhe 2004, në 
veçanti në argjentinë, kolumbi, turqi (bankat shtetërore) dhe në 
argjentinë, kolumbi, hungari, kore, meksikë dhe tailandë (bankat 
e huaja). ndërkohë që mbizotërimi fiskal duket një shpjegim 
bindës për rritjen e kreditimit të bankave shtetërore (veçanërisht në 
argjentinë dhe turqi, të cilat përjetuan kriza në vitin 2001), arsyeja e 
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rritjes së kredisë ndaj qeverisë nga ana e bankave të huaja, në vende 
si kolumbia, korea, meksika dhe tailanda, është e paqartë.

përqindja e kredive ndaj sektorit të korporatave u zvogëlua në të 
treja llojet e bankave, pothuajse në të gjitha shtetet midis viteve 1999 
dhe 2004, me uljet më të mëdha mesatare për bankat shtetërore dhe 
ato të huaja. përjashtimet janë të pakta: kili, izrael, meksikë (bankat 
vendase private) dhe turqi (bankat e huaja). pjesa më e madhe e kësaj 
rënieje është e shëndetshme, pasi pasqyron reduktimin e instrumenteve 
financiare nga bizneset e mëdha dhe diversifikimin e burimeve të tyre 
të financimit (në aksione të korporatave, aksione të kapitalit dhe në 
disa raste, në huamarrje nga bankat jashtë vendit). të dhënat për 
vendet e evropës qendrore tregojnë një rritje të fortë të huadhënies 
ndaj Sme vitet e fundit, që në shumë vende rivalizon huadhënien ndaj 
individëve, në terma të ritmit të rritjes së kredisë. një pjesë e rënies 
së huadhënies për korporata, pasqyron edhe mënjanimin e rrezikut të 
paskrizës dhe korrigjimet e bilancit nga ana e bankave.

ndryshimi më i rëndësishëm në përbërjen e huadhënies bankare 
të pesë viteve të fundit, ka qenë një spostim drejt huadhënies ndaj 
individëve. në veçanti, bankat e huaja kanë kompensuar rënien e 
madhe të përqindjes së kredive për korporata (prej 17 pikë përqindje), 
me një rritje të përqindjes së kredive për individë, në raport me totalin 
e kredive. edhe bankat shtetërore e rritën kredinë për individë, gjatë 
viteve 1999 dhe 2004 (me përjashtim të argjentinës dhe kolumbisë). 
rritja e përqindjes së kredive për individë ka qenë më e theksuar në 
hungari, kore dhe turqi.

duke krahasuar strukturën e kredive sipas llojeve të bankave, kreditë 
për individë përbëjnë rreth një të katërtën e huadhënies totale nga të 
treja llojet e bankave në vitin 2004 (tabelë 4). ndryshimet e mëdha janë 
kreditimet e korporatave dhe të qeverisë. Bankat vendase private i kanë 
dhënë kredi kryesisht korporatave (mesatarisht 60%) dhe si rezultat, më 
pak qeverisë (me përjashtim të argjentinës, mesatarisht 15%).

për bankat shtetërore, portofolet e kredive të qeverisë dhe të 
korporatave kanë mesatarisht të njëjtat përmasa. edhe bankat e 
huaja japin kredi kryesisht për sektorin e korporatave, por ndryshe 
nga bankat vendase private, qeveria zë mbi një të katërtën e librit 
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të tyre të kredive; gjithashtu, me përjashtim të kilit, hungarisë dhe 
turqisë, kjo përqindje është rritur ndjeshëm që nga viti 1999.

këto ndryshime në përbërjen e kredive, pasqyrojnë ndoshta 
strategji biznesi të ndryshme, politika rreziku dhe histori të ndryshme 
të bankave shtetërore, të atyre vendase private dhe të huaja. Bankat 
e sotme shtetërore, në pjesën më të madhe kanë trashëguar një 
portofol të madh kredish për sektorin publik dhe korporatat, duke 
përfshirë në shumë vende jo vetëm korporatat por edhe Sme, të cilat 
mbështeten nga shumë skema kreditimi qeveritare (mihaljek, 2004). 
Fillimisht, ato nuk i kreditonin shumë individët, me përjashtim të 
disa rasteve të parashikuara në skemat e subvencionimit të banimit. 
por me kalimin e kohës, me rritjen e presioneve të konkurrencës, 
edhe bankat shtetërore janë bërë më të orientuara drejt biznesit dhe 
fitimit, dhe në shumë vende janë kthyer nga sektori i individëve, 
duke dhënë kredi konsumatore dhe për shtëpi. koreja dhe hungaria 
janë shembuj të pastër në këtë drejtim. megjithatë, bankat shtetërore 
vazhdojnë të kreditojnë në mënyrë të shpërpjesëtuar qeverinë.

tabelë �. Përbërja e kreditimit�.
qeveria2 korporata individë

1999 2004 1999 2004 1999 2004
Banka shtetërore
kore 6.3 4.9 76.1 58.6 15.6 36.5
argjentinë 35.8 77.4 31.0 9.7 33.2 12.8
kili 0.1 0.4 53.2 47.9 46.7 51.7
kolumbi 20.0 50.6 44.5 34.3 35.5 15.1
hungari 49.4 30.4 48.4 30.4 2.2 39.3
turqi 30.3 65.2 64.9 27.7 4.8 7.1
izrael 34.7 33.9 52.1 52.7 13.1 13.4
mesatare 25.2 37.5 52.9 37.3 21.6 25.1
Banka private vendase
kore 8.4 5.2 61.1 42.7 30.5 52.2
tailandë 4.5 4.9 68.1 66.9 27.4 28.2
argjentinë 25.6 64.8 32.2 18.4 42.2 16.8
kili 1.0 0.6 64.0 66.6 35.0 32.8
kolumbi 14.4 30.7 62.2 55.6 23.4 13.7
meksikë 45.4 23.6 33.0 56.2 21.6 20.2
hungari 39.2 18.8 36.9 29.7 23.9 51.4
turqi 27.2 22.6 64.2 60.6 8.5 16.9
izrael 10.8 7.2 89.2 92.8 9.0 18.2
mesatare 21.0 21.7 56.2 55.9 23.9 24.8
Banka të huaja
kore 8.1 23.1 75.2 41.2 16.8 35.7
tailandë 5.6 13.0 89.7 75.0 4.7 13.0
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argjentinë 26.2 60.1 45.5 25.9 28.3 13.9
kili 1.6 1.4 86.0 73.6 12.4 24.9
kolumbi 9.5 32.6 73.7 47.6 16.8 19.8
meksikë 36.3 55.2 51.1 22.7 12.7 22.0
hungari 14.2 14.6 80.5 65.1 6.4 20.3
turqi 59.2 15.8 38.4 57.2 2.4 27.0
mesatare 20.1 27.0 67.5 51.0 12.6 22.1

Shënim: 1 Si përqindje e kredisë totale, duke përjashtuar kreditimin ndërbankar.
2 pretendimet neto për qeverinë për shumicën e vendeve.
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Grafik 5. Ndryshimi në përbërjen e kreditimit ndërmjet 1999 dhe 2004
(Pikë përqindje të kredisë totale bankare).
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nga pikëpamja e drejtimit, mund të argumentohet që mungesa e 
pavarësisë së bankave shtetërore nga pronarët e tyre, është e ngjashme 
me praktikat përkatëse të kreditimit në sektorin privat, me rreziqe të 
ngjashme ndaj rentabilitetit dhe qëndrueshmërisë, dhe në parim do 
të sanksionohej si e tillë nga autoritetet mbikëqyrëse të pavarura.

nga ana tjetër, bankat vendase private dolën nga krizat dhe nga 
ristrukturimet e fundit të viteve ’90, me portofole të përbëra kryesisht 
nga kredi për korporatat (rreth 60%) dhe afërsisht pjesë të barabarta 
të pretendimeve ndaj qeverisë dhe sektorit familjar. me përmirësimin 
e kushteve makroekonomike, ato e spostuan biznesin e tyre drejt 
individëve në një shkallë më të lartë dhe më shpejt se sa bankat 
shtetërore. rënia në përqindjet e kreditimit të korporatave pasqyron 
edhe një mbizgjerim të kredisë për korporatat në të kaluarën. Si 
rrjedhojë, kanë ndikuar si faktorët nga ana e ofertës (një tërheqje 
e bankave nga kreditimi i korporatave) dhe ata nga ana e kërkesës 
(huamarrje e dobët e korporatave). 

përvoja e rusisë është me interes të veçantë në këtë drejtim. pak 
vite më parë, bankat e huaja kishin vetëm 5% të totalit të kredisë 
bankare në rusi (përfshirë kreditë përtej kufijve); në 2005, shifra u rrit 
në 40%. klientët kryesorë të bankave të huaja janë bërë eksportuesit 
e mëdhenj rusë, të cilët shërbeheshin më parë nga bankat e mëdha 
vendase. këto banka vendase kanë riorientuar kreditimin e tyre 
drejt Sme, të cilat më parë shërbeheshin nga bankat me përmasa 
mesatare. këto banka e riorientuan kreditimin drejt individëve, të 
cilët shërbeheshin më parë nga bankat e vogla. Si rrjedhojë e këtij 
efekti domino, shumë banka të vogla u blenë ose u mbyllën.

Bankat e huaja që hynë në tregjet në zhvillim duke blerë banka 
shtetërore lokale, trashëguan gjithashtu një portofol të madh kredish 
për qeverinë dhe për sektorin e korporatave. Si edhe bankat vendase 
private, këto banka të huaja u përqendruan fillimisht në sektorin e 
korporatave (shiko pruski dhe zochowsk, 2006). Banka të tjera të 
huaja, të cilat hynë në tregje në zhvillim duke investuar në operacione 
greenfield ose duke blerë banka lokale shtetërore me përmasa mesatare, 
që në fillim u orientuan drejt individëve. me kalimin e kohës, me 
forcimin e pozicionit financiar të bizneseve të mëdha shumë prej tyre 
filluan të emetonin obligacione dhe aksione kapitali. edhe bankat e 
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huaja që i kishin shërbyer atyre filluan të ktheheshin drejt sektorit 
familjar, në kërkim të fitimeve më të mëdha. me intensifikimin e 
konkurrencës në tregjet e kredive konsumatore dhe për shtëpi, bankat 
e huaja në disa vende – veçanërisht në evropën qendrore – i janë 
drejtuar segmentit tjetër të nënshërbyer të tregut: Sme. më së fundmi, 
korporatat e mëdha në vende si hungaria dhe meksika kanë filluar të 
marrin hua nga bankat vendase, pjesërisht sepse bankat po u ofrojnë 
lloje të reja kredish me norma interesi më të ulta, përfshirë kreditë 
në valutë të huaj. cikli i zhvillimit të disa produkteve kredituese ka 
përfunduar në shumë vende dhe ka filluar një cikël i ri.

2.2 ndikimi mBi eFiciencën e Bankave

menjëherë pas krizave bankare të tregjeve në zhvillim në vitet ’90, 
shumë studime kanë nxjerrë evidenca se hyrja e bankave të huaja 
ka prirjen të sjellë përfitime për vendin pritës.8 në veçanti, është 
treguar se hyrja e bankave të huaja nxit konkurrencën në industrinë 
bankare, duke sjellë rritjen e eficiencës së bankave vendase dhe si 
pasojë, përmirësime të cilësisë dhe të mundësisë së përfitimit të 
shërbimeve financiare, për individët dhe bizneset e vendit pritës. të 
dhënat e bankave qendrore konfirmojnë se ndryshimet strukturore 
në sistemet bankare të tregjeve në zhvillim, kanë çuar përgjithësisht 
në një përmirësim të treguesve standardë prudentë dhe të eficiencës, 
gjatë pesë viteve të fundit. megjithatë, nuk ka qenë e mundur të 
vlerësohen përmirësimet në cilësinë dhe në përdorimin e shërbimeve 
financiare.

raporti mesatar i kredive me probleme ndaj totalit të kredive është 
ulur ndjeshëm për të gjitha llojet e bankave, gjatë viteve 1999-2004 
(tabelë 5). përmirësimet më të mëdha u arritën kryesisht nga bankat 
shtetërore. izraeli është vendi i vetëm, ku u konstatua një rritje e raportit 
të kredive me probleme për të treja kategoritë e bankave. përjashtime 
të tjera janë hungaria dhe venezuela, për bankat shtetërore dhe 
turqia për bankat vendase private. përmirësimi i raportit të kredive 
me probleme ka qenë mjaft i njëtrajtshëm nëpër vende dhe rajone.

duhet theksuar se ky përmirësim pasqyron në pjesën më të 
madhe ciklin e biznesit dhe nuk është domosdoshmërisht rrjedhojë 
e ndryshimit të sjelljes së përfaqësuesve të kategorive të bankave. 
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për më tepër, shumë banka, veçanërisht ato shtetërore dhe ato që 
iu shitën investitorëve të huaj strategjikë, shkarkuan një pjesë të 
madhe të portofoleve të tyre të kredive me probleme, nëpërmjet 
kompanive të administrimit të aktiveve dhe me anë të mjeteve të 
tjera për zgjidhjen e problemeve të bankave në vështirësi. kjo është 
vërtetuar pjesërisht nga përgjigjet e bankave qendrore për pyetësorin 
mbi garancitë që i ofrohen blerësve të bankave të privatizuara (shiko 
tabelën 2, më sipër). megjithatë, duket të ketë patur përmirësime 
strukturore në kreditë me probleme. Siç tregojnë raportet e kredive 
me probleme për vitin 2004 në tabelën 5, janë përgjithësisht poshtë 
atyre të regjistruara gjatë rritjes prociklike të mëparshme në mes të 
viteve ’90 (hawkins dhe mihaljek, 2001). 

gjithashtu, provigjonet për humbjet e kredive janë rritur ndjeshëm 
(grafik 6). Bankat në pjesën më të madhe të vendeve kanë vënë 
mënjanë provigjone për të paktën dy të tretat e kredive me probleme, 
në fund të vitit 2004; në kili, kore, meksikë dhe arabi Saudite mbulimi 
tejkaloi 100% të kredive me probleme. mbulimi duket relativisht i ulët 
vetëm në evropën qendrore, indi, malajzi dhe venezuelë, dhe këto 
raporte provigjonesh janë në shumë raste, shumë më të larta se para 
krizës së mesit të viteve ’90 (në rastin e turqisë, para 2001).

tabelë �. Kreditë me probleme�.
Banka 

shtetërore
Banka private 

vendase Banka të huaja të gjitha bankat 
tregtare

1999 2004 1999 2004 1999 2004 1999 2004
argjentinë 23.4 13.7 13.6 12.5 12.0 7.1 16.5 11.1
kili 1.4 0.8 1.7 1.1 1.8 1.5 1.7 1.2
kolumbi 22.8 3.5 7.1 3.8 7.3 2.1 10.0 3.4
meksikë … … 10.8 1.2 2.2 2.2 9.2 2.1
venezuelë 24.0 29.5 6.2 1.6 5.1 0.7 6.1 1.7
kinë2 22.4 15.6 12.0 4.9 … … … …
indi 16.0 8.1 10.3 5.9 7.2 4.9 14.6 7.4
kore 15.0 1.9 8.7 2.0 20.6 1.6 11.4 1.9
tailandë 55.3 9.6 21.6 12.8 7.5 2.6 31.2 10.9
hungari 4.3 17.6 4.4 2.0 3.7 2.9 3.9 3.5
turqi 11.3 11.4 3.8 5.1 2.4 3.3 6.1 6.4
izrael 4.9 6.5 0.6 3.5 … … 1.7 4.2
mesatare 18.3 10.7 8.4 4.7 7.0 2.9 10.2 4.9

Shënim: 1 Si përqindje e totalit të kredive.
2 Bazuar në klasifikimin me 5 nivele. të dhënat për bankat private vendase janë për 
bankat tregtare me kapital të përbashkët.
Burimi: Bankat qendrore (pyetësori i BiS), Fmn.
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përgjithësisht, mjaftueshmëria e kapitalit është përmirësuar për 
bankat shtetërore dhe ka qëndruar relativisht e lartë për bankat 
private vendase dhe të huaja (tabelë 6). me raportet kapital/aktive 
të ponderuara sipas rrezikut (raportet e mjaftueshmërisë së kapitalit) 
prej rreth 32%–37%, bankat shtetërore në republikën e çekisë, 
hungari, tailandë dhe turqi janë me sa duket të mbikapitalizuara. 
ndërsa ato në kinë, me një raport të korrigjuar të mjaftueshmërisë së 
kapitalit nën 7% në vitin 2004, janë dallueshëm të nënkapitalizuara. 
në kore dhe në republikën çeke, bankat e huaja i kanë ulur 
raportet e mjaftueshmërisë së kapitalit, që ndoshta ishin në mënyrë 
të papërballueshme të larta për një ambient bankar konkurrencial 
në nivel normal. në vende të tjera, përfshirë indinë dhe turqinë, 
bankat private i kanë rritur ose i kanë mbajtur në nivele të larta 
mjaftueshmërinë e kapitalit. Sërish, këto nivele janë të favorshme 
krahasuar me raportet e periudhave të parakrizës.

edhe ndryshimet strukturore kanë patur një ndikim të dukshëm 
mbi rentabilitetin e bankave, siç është matur nga kthimet në aktive dhe 
kapital. veçanërisht bankat shtetërore kanë përmirësuar ndjeshëm si 
kthimin në aktive (shtojca, tabelë a1) dhe kthimin në kapital (shtojca, 
tabelë a2) që nga viti 1999, si edhe krahasuar me mesin e viteve 
’90. përmirësime të këtyre treguesve u deklaruan edhe për bankat 
vendase private në kolumbi, republikë çeke, hungari, kore, arabi 
Saudite dhe tailandë. për shembull, në vitin 2004, kthimi në kapital 
i bankave vendase private në kolumbi, hungari dhe venezuelë kaloi 
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Grafik 6. Provigjonet totale kundrejt humbjeve të kredive 
(si përqindje e kredive me probleme).
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30% dhe kthimi në aktive kaloi 3%, me bankat e arabisë Saudite që 
kapën shifra pak më të ulta, por prapë me fitime mjaft të larta. që 
nga viti 1999, përmirësimi ka qenë më pak i theksuar për bankat e 
huaja, rentabiliteti i të cilave ishte që më parë disi më i lartë në vitin 
1999, se ai i bankave vendase private. në argjentinë, rentabiliteti i 
bankave të huaja ra vrullshëm pas krizës së vitit 2001.

tabelë 6. Mjaftueshmëria e kapitalit�.
Banka 

shtetërore
Banka private 

vendase Banka të huaja të gjitha bankat 
tregtare

1999 2004 1999 2004 1999 2004 1999 2004
argjentinë 16.5 9.1 31.5 16.3 16.3 11.9 19.7 12.3
kili 13.3 10.1 11.4 12.0 15.4 16.7 13.5 13.6
kolumbi2 9.1 8.3 11.7 11.1 12.0 11.1 11.2 10.7
meksikë … … 16.4 17.8 14.6 13.2 16.0 14.1
venezuelë 15.2 10.9 12.8 12.6 13.6 12.6 13.3 12.5
kinë3 5.4 6.8 … 7.6 … … … …
indi 11.3 13.2 11.9 11.2 10.8 15.0 11.3 12.9
kore 9.3 12.5 11.6 11.3 21.9 13.1 12.0 11.8
tailandë 24.4 31.9 16.3 13.7 13.8 12.1 15.0 13.2
rep. çeke … 31.6 11.5 14.0 18.6 12.1 13.6 12.6
hungari 24.4 31.9 16.3 13.7 13.8 12.1 15.0 13.2
poloni 8.8 16.3 12.6 15.1 15.0 15.4 12.4 15.6
turqi 11.7 36.8 17.2 22.3 22.5 26.9 7.0 26.2
izrael 9.6 10.8 9.3 10.7 … … 9.4 10.8
mesatare 13.3 13.7 14.7 13.5 15.7 14.4 13.0 13.8

Shënim: 1 raportet e mjaftueshmërisë së kapitalit të ponderuar me rrezikun, në %.
2 totali i kapitalit përmbi totalin e aktiveve.
3 të dhënat i referohen përkatësisht fundvitit 2001 dhe qershorit 2004. të dhënat mbi 
bankat vendase private i përkasin bankave tregtare me kapital të përbashkët.
Burimi: Bankat qendrore (pyetësori i BiS); oecd.

ndryshimet në të ardhurat nga interesi neto dhe të ardhurat e 
tjera kanë qenë më pak të theksuara. Bankat shtetërore dhe ato 
vendase private, në përgjithësi, i rritën të ardhurat nga interesi neto 
që lidhen me totalin e aktiveve, në periudhën 1999 - 2004 (shtojcë, 
grafik a2). por, raportet e të ardhurave nga interesi neto për bankat 
e huaja qëndruan konstante ose pësuan ulje në shumicën e vendeve, 
duke ngushtuar marzhet e normave të interesit, si rezultat i rritjes së 
konkurrencës. në hungari, turqi, kolumbi dhe venezuelë, raportet 
e të ardhurave nga interesi neto për pjesën më të madhe të bankave 
kaluan 4% në vitin 2004, duke treguar se marzhet e ndërmjetësimit 
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ishin ende relativisht të larta. në hungari, turqi dhe venezuelë, 
marzhet e larta të interesit pasqyruan norma interesi real relativisht 
të larta, për një ambient me disinflacion të vrullshëm.

grafiku 7 krahason burimet e të ardhurave (pjesa e sipërme) dhe 
fitimet dhe kostot (pjesa e poshtme) për kategoritë e ndryshme të 
bankave në vitin 2004. me përjashtim të argjentinës, të ardhurat 
nga interesi neto janë ende burimi kryesor i të ardhurave për pjesën 
më të madhe të bankave, pavarësisht strukturës së pronësisë. por, 
përqindja e të ardhurave jo nga interesi është përgjithësisht më e 
lartë për bankat e huaja, se sa për bankat shtetërore ose ato vendase 
private, duke treguar gamën më të gjerë të produkteve që ofrojnë 
bankat e huaja. për të treja llojet e bankave, ka patur një rritje të 
shtrirë të kësaj përqindjeje që nga viti 1999 (shtojcë, grafik a2), gjë që 
tregon një zgjerim të shtrirjes së ndërmjetësimit financiar, duke qenë 
se bankat kanë lançuar produkte dhe shërbime të reja, të bazuara në 
komisione.

rritja e konkurrencës në industrinë bankare është pasqyruar edhe 
në marzhet përgjithësisht më të ulta të normave të interesit. Siç 
tregohet në grafikun 8, me përjashtim të hong kong Sar dhe turqisë, 
ndryshimi midis normave të kreditimit të bankave përfaqësuese dhe 
normave të depozitave të konsumatorëve, u zvogëlua nga një mesatare 
prej 6.1 pikë përqindjeje në vitin 1999, në 4.1 pikë përqindjeje në atë 
2004. ngushtimi i marzheve të interesit ka qenë veçanërisht i theksuar 
për bankat shtetërore, duke treguar se interesat e lartë vendoseshin 
në të kaluarën nga pozicioni i tyre mbizotërues, në shumë vende. 
gjithashtu, ka patur edhe një ngushtim të konsiderueshëm të 
marzheve të normave të interesit për bankat e huaja, ndërsa bankat 
vendase private, kanë patur në përgjithësi progres më të pakët.

Fitimet para tatimit janë rritur në pjesën më të madhe të vendeve 
dhe kostot operacionale përgjithësisht, janë ulur që nga viti 1999 
(shtojca, grafik a3), si dhe krahasuar me mesin e viteve ’90. rëndësia 
e këtyre përmirësimeve të fitimeve dhe kostove, ka qenë e ngjashme 
në llojet e ndryshme të bankave. mungesa e qartë e “fitimtarëve” 
tregon se rritja e konkurrencës i ka siguruar bankave shtetërore, 
bankave vendase private dhe atyre të huaja, incentiva të njëjta për 
përmirësimin e ecurisë. ndryshimet e mbetura pasqyrojnë ndoshta 
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pozicione të ndryshme fillestare. Siç tregohet në pjesën e poshtme 
të grafikut 7, bankat e huaja kanë prirjen të kenë fitime pak më të 
larta para tatimit (mesatarisht 2.2% të totalit të aktiveve, krahasuar 
me 1.8% për bankat vendase private dhe ato shtetërore), por ato 
kanë edhe kosto më të larta (3.9% të totalit të aktiveve, krahasuar 
me 3.2% për bankat vendase, dhe 2.6% për bankat shtetërore). 
nuk është plotësisht e qartë, se cilët faktorë kanë kontribuar në 
këto ndryshime. një arsye mund të jetë se në krahasim me bankat 
e huaja, ato shtetërore shpesh zotërojnë prona të patundshme në 
vende tërheqëse (ose i marrin me qira me kosto të ulta nga autoritetet 
vendore), dhe mund t’i ofrojnë punonjësve të tyre përfitime më të 
larta shtetërore, në këmbim të pagave diçka më të ulta.

Interesi neto dhe të ardhurat të tjera, 2004
(si përqindje ndaj totalit të mjeteve)

0

2

4

6

8

10

SO  DO  FO SO  DO  FO SO  DO  FO SO  DO  FO SO  DO  FO SO  DO  FO SO  DO  FO SO  DO  FO SO  DO  FO

Rep.Çeke Turqi Izrael Kore Indi Argjentinë Kolumbi Meksikë Venezuelë

Të ardhurat mbi interesin neto Të ardhurat të tjera

Fitimet dhe shpenzimet, 2004 
(si përqindje ndaj totalit të mjeteve)

0

2

4

6

8

SO  DO  FOSO  DO  FOSO  DO  FOSO  DO  FOSO  DO  FOSO  DO  FOSO  DO  FOSO  DO  FOSO  DO  FOSO  DO  FO

Rep.Çeke Hungari Turqi Izrael Kore Indi Argjentinë Kolumbi Meksikë Venezuelë

Fitimi para taksave Shpenzimet operative

Shënim: SO: bankat shtetërore, DO:bankat private vendase, FO: bankat e huaja.
Burimi: Bankat qendrore kombëtare.

Grafik 7. Të ardhurat, fitimet dhe shpenzimet 2004.
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me pak fjalë, tregues të shumtë dëshmojnë një ndikim të 
përgjithshëm pozitiv të ndryshimit strukturor mbi kreditimin 
dhe eficiencën bankare. Struktura e huadhënies është bërë më e 
shumëllojshme, me më pak kredi të dhëna për qeverinë dhe bizneset 
e mëdha, dhe më shumë për individët dhe – të paktën në evropën 
qendrore – bizneset e vogla. Bankat në tregjet e vendeve në zhvillim, 
përgjithësisht janë bërë edhe më të forta financiarisht dhe më eficiente 
operacionalisht. një pjesëmarrje më e madhe e bankave të huaja ka 
lehtësuar edhe drejtimin bankar.

ende mbeten ndryshime ndërmjet bankave shtetërore dhe 
bankave të tjera. krahasuar me bankat e huaja, për shembull, ato 
shtetërore kanë qenë përgjithësisht më të ngadalta në shumëfishimin 
e llojeve të kreditimit të tyre dhe në reduktimin e kredive me 
probleme; por janë rikapitalizuar në një shkallë më të lartë (ndoshta 
me tepricë në disa vende), dhe kanë bërë më tepër për të përmirësuar 
kthimin në kapital/aktive dhe për të ngushtuar marzhet e normës së 
interesit, megjithëse, shpesh nga pozicione fillestare më të këqija.9 
efekte pozitive të konkurrencës mbi ecurinë e bankave kanë qenë 
të dukshme edhe në rastin e bankave vendase private. ky është 
ndoshta zhvillimi më i rëndësishëm, duke patur parasysh se në shumë 
vende këtyre bankave iu është dashur të përballojnë ristrukturimin 
me shpenzimet e vetë aksionerëve, ndërsa bankat shtetërore janë 
ristrukturuar përgjithësisht me shpenzimet e taksapaguesve, për t’iu 
shitur më pas bankave të huaja, në më të shumtën e rasteve nën 
koston e ristrukturimit.
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Grafik 8. Marzhet neto nga interesi.



�60

3.  SFidat për diSiplinën dhe mBikëqyrjen 
e tregut

ndryshimi i strukturës së sistemeve bankare të ekonomive në 
zhvillim ka shumë pasoja për stabilitetin financiar dhe në veçanti, 
për regjimin mbikëqyrës. ky seksion trajton dy çështje specifike që 
dalin në këtë kontekst: së pari, mbikëqyrjen e bankave të huaja; dhe 
së dyti, ndikimin e çregjistrimit nga bursat vendase të bankave të 
mëdha vendase, pas blerjes nga bankat e huaja.

prania e bankave të huaja ka detyruar autoritetet mbikëqyrëse 
vendase të përmirësojnë cilësinë dhe të rrisin numrin e personelit 
të tyre, për të mbikëqyrur veprimtaritë dhe produktet e reja më të 
ndërlikuara, të lançuara nga këto banka. për më tepër, autoriteteve 
mbikëqyrëse në sistemet bankare të mbizotëruara nga bankat e 
huaja, iu është dashur të bashkëpunojnë më shumë me autoritetet 
mbikëqyrëse të vendeve të origjinës. praktikisht, në të gjitha vendet 
e marra në shqyrtim, autoritetet mbikëqyrëse vendase kanë vendosur 
kanale zyrtare komunikimi me autoritetet përgjegjëse për mbikëqyrjen 
financiare në vendet e origjinës të bankave mëma. në shumë raste, 
kuadri i bashkëpunimit përcaktohet në memorandume dypalëshe 
mirëkuptimi. Fushat e bashkëpunimit përgjithësisht mbulojnë: 
shkëmbimin e informacionit mbi operacionet e bankave të huaja 
në vendet pritëse dhe të origjinës; shkëmbim informacioni mbi 
drejtuesit e bankave të huaja; dhe konsultime dhe vizita të përbashkëta 
pranë bankave të huaja. në përgjithësi, bashkëpunimi vlerësohet 
si i butë, dhe pengesa kryesore në vendosjen e marrëdhënieve më 
të ngushta të bashkëpunimit me autoritetet e huaja mbikëqyrëse, 
zakonisht qëndron në trajtimin e ndryshëm ligjor të të dhënave dhe 
informacionit konfidencial, nën juridiksione të ndryshme. 

ende disa banka qendrore shprehen përgjithësisht skeptike 
për mënyrat tepër ligjore të komunikimit ndërmjet mbikëqyrësve. 
praktikisht, mbikëqyrësi i konsoliduar (i origjinës) ka prirjen të 
mbizotërojë mbi mbikëqyrësin e vendit pritës edhe në rastin e filialeve. 
gjithashtu, komentet e shënuara në pyetësorin e BiS tregojnë se 
autoritetet e disa vendeve pritëse, jo gjithmonë janë plotësisht të 
informuara rreth situatës së bankave mëma në vendet e origjinës. 
një sfidë e veçantë është drejtimi: bankat e huaja drejtohen nga zyrat 
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qendrore të tyre, sipas një perspektive globale, që do të thotë se 
transaksionet e ndryshme regjistrohen në nyje të ndryshme bankare, 
nëpër botë. për rrjedhojë, disa filiale përfundojnë me një përqendrim 
më të madh të disa lloj rreziqesh, nga ç’mund të kishte qenë në rast 
të kundërt. meqenëse linjat raportuese për operacionet e ndryshme 
shpesh kapërcejnë drejtuesit vendorë, bankat qendrore në vendet 
pritëse mund të mos jenë në dijeni të problemeve në kohë, si për 
ato të likuiditetit të filialeve vendase. edhe standardet e ndryshme të 
kontabilitetit krijojnë probleme, pjesërisht sepse ato ndikojnë llojin e 
aktivitetit që zhvillojnë bankat e huaja në vendet pritëse.

Shumë banka qendrore kanë treguar se filialet e bankave të huaja 
shpesh kanë një rëndësi të marxhinalizuar nga këndvështrimi i bankës 
mëmë, por mund të kenë rëndësi sistemike për vendin pritës. një 
çështje që ngrihet në këtë kontekst, është çfarë do të ndodhte nëse 
një filial i huaj me rëndësi sistemike do të kishte probleme. një bankë 
qendrore pranoi se nuk e dinte se çfarë do të bënin bankat mëma në 
një rast të tillë. në disa raste, kompania mëmë e ka ndihmuar filialin 
e vet menjëherë, pa kërkuar ndihmën e autoriteteve vendase. por, ka 
edhe raste të braktisjes së filialit, nga mëma.10 përgjigjja duket se varet 
nga shëndeti financiar i bankës mëmë – nëse mëma është në moment 
dobësie, ajo mund të mos e vrasë mendjen për kostot në humbjen e 
reputacionit dhe ta braktisë filialin. një tjetër bankë qendrore i jep 
një probabilitet më të ulët rasteve të braktisjes së filialeve nga bankat 
mëma të huaja, sesa rasteve të pronarëve të huaj që nuk veprojnë në 
interes të aksionerëve vendas.

një çështje që lidhet me këtë kontekst është shndërrimi i filialeve 
me rëndësi sistemike të bankave të huaja, në degë. ky zhvillim është 
lehtësuar në Bashkimin evropian me adoptimin e pasaportës bankare 
unike të Be. por, problemi është më i përgjithshëm, duke qenë se 
centralizimi i procesit të vendimmarrjes në institucionet financiare 
globale, ka bërë që filialet të veprojnë gjithsesi, si degë.11 në këtë 
rast, çështja qëndron më pak, nëse këto degë me rëndësi sistemike 
(ose pothuajse degë) mund të braktisen në një periudhë vështirësie 
– ligjërisht degët nuk mund të “braktisen” sepse detyrimet e bankave 
qëndrojnë me mëmën – dhe më tepër, se si mund të sillen banka 
qendrore dhe autoritetet e tjera mbikëqyrëse në vendin pritës, me 
humbjen e likuiditetit në sistemin bankar vendas dhe shkëputjet në 
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sistemet e pagesave, nëse kompania mëmë vendos të mbyllë një degë 
të vogël për të, por me rëndësi sistemike për vendin pritës. 

zhvillimet në industrinë bankare globale janë të rëndësishme për 
disiplinën dhe mbikëqyrjen e tregut, në vendet pritëse në zhvillim 
edhe për një tjetër arsye: shkrirjet ndërmjet bankave mëma në 
vendet e origjinës mund të kthehen në një rritje të konsiderueshme 
të përqendrimit në vendet pritëse. për shembull, shkrirja ndërmjet 
unicredito dhe hvB ka pasoja për konkurrencën në tregun bankar 
polak, duke qenë se këto dy banka mëma zotërojnë bankën e dytë 
dhe të tretë, më të mëdha në poloni. Siç u tha më sipër, konsolidimi 
bankar në shumicën e vendeve në zhvillim nuk është shoqëruar ende 
me ndonjë rritje të theksuar të përqendrimit, duke qenë se pjesa më e 
madhe e shkrirjeve kanë përfshirë banka të vogla. por, shkrirjet midis 
bankave të mëdha vendase që pasqyrojnë aktivitet shkrirës jashtë 
kufijve të vendit pritës, mund të jenë më të vështira për t’i bërë ballë. 
çfarë mund të bëjnë autoritetet mbikëqyrëse në këto rrethana, nëse 
nuk mund t’i sfidojnë këto shkrirje vendase mbi baza ligjore?

çregjistrimi i filialeve të huaja nga bursat vendase ngre të tjera 
shqetësime. midis vendeve të marra në shqyrtim, ky çregjistrim ka 
ndodhur në republikën çeke, hong kong Sar, kore, meksikë dhe 
poloni. në republikën çeke, ai përfshiu një bankë që zinte 12% të 
kapitalit të tregut; në hong kong, një bankë shumë të vogël; në kore, 
dy banka me një përqindje prej 0.8% të kapitalit të tregut secila; dhe 
në poloni, tre banka me një përqindje të përbashkët të kapitalizimit 
të tregut të aksioneve, prej 5%. 

çregjistrimi ka qenë deri tani problemi kryesor në meksikë (shiko 
Sidaoui, 2006). nga viti 2000 në 2005, pesë nga bankat më të mëdha 
në meksikë, që përbënin 77% të totalit të aktiveve të bankave, u blenë 
nga bankat e huaja (tani, bankat e huaja përbëjnë 82% të totalit të 
aktiveve të bankave në vend). të pesta këto banka u çregjistruan më 
pas nga bursa e meksikës, duke sjellë një humbje të konsiderueshme 
në çmimet e tregut dhe mbikëqyrje nga analistët e pavarur. gjithashtu, 
meqenëse këto banka përfaqësonin 15% të totalit të kapitalizimit 
të tregut të aksioneve në momentin e blerjes (11% në momentin e 
çregjistrimit), çregjistrimi i tyre ndikoi zhvillimin e tregut meksikan 
të aksioneve, më gjerësisht. megjithëse mbikëqyrësit i kërkuan 
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filialeve që të raportonin sikur të ishin të listuara, ai informacion nuk 
i solli dobi tregut vendas. për më tepër, publikimi i informacionit 
kuptimplotë dhe në kohë, mbi zhvillimet në kontabilitetin e bankave, 
për gati 80% të sektorit bankar meksikan ishte i dëmtuar, duke bërë 
të nevojshëm përmirësimin e flukseve të informacionit nga bankat 
mëma tek tregjet dhe nga mbikëqyrësit e vendit të origjinës tek 
autoritetet e vendit pritës. çregjistrimet krijojnë probleme më të 
mëdha edhe për zhvillimet financiare dhe të korporatave në tregjet 
në zhvillim, dhe për kundërpërgjigje të mundshme të politikës.



�6�

Shtojcë

Kina dhe India

172

103 90

0
50

100
150
200
250
300
350

1999 2004 1999 2004

Kinë Indi

Hong Kong dhe Singapor

165

380
285

208
141 132 142 115

0
50

100
150
200
250
300
350
400

1990 1994 1999 2004 1990 1994 1999 2004

Hong Kong Singapor

330

Amerika Latine
65

52

40 37
30 27 26

31
24

30
34

27

42
38 41

34

0

10
20

30

40

50
60

70

1999 2004 1990 1994 1999 2004 1994 1999 2004 1994 1999 2004 1990 1994 1999 2004

Argjentinë Kili Kolumbi Meksikë Venezuelë

Evropa Qendrore dhe Lindore

9

55

42
35

42 41
35

82
77

54
59

54
44

34

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

1990 1994 1999 2004 1994 1999 2004 1994 1999 2004 1990 1994 1999 2004

Rep. Çeke Hungari Poloni Turqi

Vende të tjera të Azisë

76 63 51 38 35 25 30 29 34 30

161

230

154
122

0

50

100

150

200

250

1994 1999 2004 1994 1999 2004 1990 1994 1999 2004 1990 1994 1999 2004

Kore Malajzi Tailandë Indonezi

Burimi: Të dhëna kombëtare (pyetësori i BIS).

Grafik A1. Numri i bankave tregtare.
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tabelë a�. Kthimi në aktive�.
Banka 

shtetërore
Banka private 

vendase Banka të huaja të gjitha bankat 
tregtare

1999 2004 1999 2004 1999 2004 1999 2004
argjentinë –0.1 0.3 1.4 1.1 –0.1 –3.0 0.2 –0.5
kili 0.7 0.5 0.5 1.5 0.8 1.3 0.7 1.2
kolumbi –14.5 3.0 –0.2 3.5 –1.4 2.4 –3.7 3.2
meksikë … … 1.8 1.0 0.7 1.1 1.5 1.1
venezuelë 0.7 1.5 2.6 4.2 3.5 4.9 2.9 4.2
kinë 0.1 0.3 … … … … … …
indi 0.4 1.1 0.7 1.0 0.9 1.6 0.5 1.1
kore –3.7 1.9 –0.0 0.7 –1.0 0.6 –1.2 0.8
tailandë … … –6.0 1.2 –0.2 2.3 –5.2 1.4
rep. çeke … 0.9 –1.0 0.4 0.7 1.4 –0.3 1.3
hungari 0.6 2.5 1.5 3.7 0.1 1.7 0.5 2.4
poloni 1.1 1.8 2.0 0.5 1.2 1.4 1.4 2.0
turqi 1.1 2.5 4.3 1.6 5.4 2.3 –0.7 2.1
izrael 0.5 0.6 0.6 0.7 … … 0.6 0.7
arabi Saudite ... … 1.7 2.7 … … 1.7 2.7
Mesatare2 –1.3 1.5 0.7 1.7 1.0 0.9 –0.1 1.9

Shënim: 1 në përqindje.
 2 me përjashtim të argjentinës.
Burimi: Bankat qendrore (pyetësori i BiS); Fmn.

tabelë a�. Kthimi në kapital�.
Banka 

shtetërore
Banka private 

vendase Banka të huaja të gjitha 
bankat tregtare

1999 2004 1999 2004 1999 2004 1999 2004
argjentinë –1.3 3.6 6.9 8.4 –0.8 –30.3 1.9 –4.9
kili 12.9 12.1 9.6 21.0 8.6 14.0 9.4 16.7
kolumbi –159.0 36.3 –1.5 31.1 –11.9 21.3 –32.5 29.9
meksikë … … 17.6 11.9 10.5 12.4 16.3 12.3
venezuelë 4.3 13.7 20.2 32.7 26.0 38.7 21.7 34.0
indi 8.5 20.9 12.5 16.3 9.9 15.4 9.2 19.3
Singapor … … 10.5 13.5 … … 10.5 13.5
korea –60.1 29.6 –0.5 15.0 –7.8 11.2 –17.5 16.5
rep. çeke … 14.9 –16.8 9.6 9.8 25.1 –4.3 23.4
hungari 4.0 19.1 27.2 41.2 1.2 22.7 6.3 28.5
poloni 18.7 27.3 19.5 8.5 13.7 16.9 16.3 18.3
turqi 27.6 26.6 33.2 10.3 44.9 –61.9 –14.0 14.0
izrael 10.5 11.4 11.8 11.6 … … 11.3 13.2
arabi Saudite … … 15.8 26.2 … … 15.8 26.2
Mesatare2 –14.7 21.2 12.2 19.1 10.5 11.6 3.7 20.4

Shënim: 1në përqindje.
 2 me përjashtim të argjentinës.
Burimi: Bankat qendrore (pyetësori i BiS).
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Grafik A2. Burimet e të ardhurave, 1999 dhe 2004.
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Shpenzime operative
(si përqindje e totalit të mjeteve)
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Burimi: Bankat qendrore (pyetësori i BIS).

Grafik A3. Shpenzimet operative dhe fitimet para tatimit.
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Shënime

* dubravko mihaljek, ekonomist i lartë, Banka për rregullime ndërkombëtare.
autori falenderon david archer, Sylwester kozak, philip turner dhe Bill White 
për komentet e vlefshme, dhe marc klau për ndihmën me të dhënat. mendimet e 
shprehura janë të autorit dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht ato të BiS ose të 
bankave qendrore anëtare. ky studim është publikuar në materialet e diskutimit të 
BiS, nr. 28, gusht 2006 (www.bis.org) dhe në punimet e konferencës së oenB, nr. 
12, mars 2007 (www.oenb.at).
1 Shiko, për shembull artikullin e Barth et al. (2004).
2 përveç rasteve kur specifikohet ndryshe, grupimet e vendeve të përdorura në këtë 
material janë si më poshtë: amerikë latine (kili, kolumbi, meksikë dhe venezuelë); 
vendet e tjera të azisë (indonezi, kore, malajzi dhe tailandë); evropë qendrore 
(republikë çeke, hungari dhe poloni); dhe ekonomi të tjera në zhvillim (izrael, arabi 
Saudite dhe turqi).
3 rritja e vogël në përqindjen e bankave shtetërore ndaj totalit të kredisë në vendet e 
tjera të azisë në vititn 2004, i detyrohet tërësisht indonezisë, ku pjesa më e madhe e 
bankave që falimentuan gjatë krizës së vitit 1999, u shtetëzuan dhe më pas u shitën 
gradualisht.
4 për kostot agregate të krizave bankare, shiko honohan dhe klingebiel (2001), dhe 
Sherif  (2004).
5 një rast i dokumentuar mirë është shpëtimi i bankës hungareze postabank në vitin 
2000. Shpëtimi i kushtoi shtetit rreth 150 miliardë huF (rreth 580 milionë euro), dhe 
banka u shit për 100 miliard huF në fund të 2003, duke sjellë një humbje neto prej 
33%. një tjetër përjashtim nga mungesa e transparencës mbi kostot dhe fitimet nga 
shpëtimi i bankave është republika çeke – Barta dhe Singer (2006) llogarisin kostot 
e të dyja krizave dhe vonesat në privatizim.
6 një problem i konsolidimit që ka lindur në disa vende, është sigurimi i shërbimeve 
financiare jobankare nga bankat tregtare. në izrael, për shembull, bankat tregtare kanë 
qenë që në origjinë këshillues dhe dhënës të fondeve të përbashkëta të investimeve, 
duke i vënë në situata konflikti interesi. në vitin 2005, autoritetet kërkuan që bankat 
të hiqnin dorë nga këto veprimtari jobankare (shiko Sokoler, 2006). në shumë vende 
të evropës qendrore dhe lindore, bankat tregtare zotërojnë kompani financimi, që 
i japin konsumatorëve shuma të mëdha kredish.
7 Shembuj të tjerë do të përfshinin kinën dhe indinë, për të cilat nuk disponohet e 
njëjta rënie e zgjerimit të kredisë.
8 Shiko për shembull, claessens et al. (2001) dhe demirgüç-kunt dhe huizinga 
(2001).
9 një shqetësim i përgjithshëm për bankat e huaja në amerikën latine është se drejtuesit 
e tyre kanë në përgjithësi horizonte kohore shumë të shkurtra dhe kanë prirjen të 
veprojnë në mënyrë prociklike (shiko Betancourt et al., 2006). në të kundërt, bankat 
publike kanë prirjen të kenë horizonte kohore më të gjata.
10 Një rast i mirënjohur është ai i Bankës riječka, banka e tretë më e madhe në kroaci, 
në të cilën një dealer valutor shkaktoi një humbje prej rreth 100 milionë usd ose tre të 
katërtat e kapitalit të bankës, në vitin 2002. Banka gjermane Bayerische landesbank 
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vendosi t’i shesë 59% të aksioneve të saja në bankë, qeverisë kroate për një çmim 
simbolik prej 1 usd, pas zbulimit të dëmeve. më pas, qeveria ia shiti bankën, austriakëve 
të erste Bank për 55 milionë euro plus një rritje kapitali.
11 Shiko cgFS (2004, 2005) dhe domanski (2005).
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Strategjia monetare e zBatuar në 
koSovë

Michel Svetchine*

hyrje 

midis sfidave të shumta me të cilat u përball kosova pas konfliktit 
të vitit 1999 ishte dhe përzgjedhja e një kuadri monetar. për arsye 
të shumta, që lidhen kryesisht me humbjen e besimit tek dinari 
jugosllav dhe përdorimin e markës gjermane si instrument pagese 
për transaksionet dhe kursimet, misioni i përkohshëm i kombeve të 
Bashkuara në kosovë (unmik) vendosi të legalizojë përdorimin e 
markës gjermane (dem) si edhe paralelisht, përdorimin e monedhave 
të tjera1. meqenëse dem ishte mjeti i vetëm i pagesës, i lejuar për të 
kryer pagesat e detyrueshme dhe për të mbajtur llogaritë, monedha 
gjermane u adoptua në mënyrë të njëanshme de facto si monedha 
zyrtare e kosovës. më pas, me ndryshimin në euro në fillim të vitit 
2001, euroja u bë valuta zyrtare në kosovë2. aktualisht, ekonomia 
e kosovës është plotësisht e euroizuar, me një përdorim të kufizuar 
të dinarit serb në zonat e kosovës të populluara nga serbë, ndërsa 
valutat e tjera, përfshirë dhe dollarin amerikan janë shumë pak të 
përdorura edhe nga të huajt.

duke qenë se kosova nuk është në eurozonë, ajo nuk mund të marrë 
pjesë në mekanizmat e monedhës së vetme të vendosura nga Banka 
qendrore evropiane dhe rrjedhimisht, nuk mund të emetojë euro. 
kjo sjell së pari, që autoriteti qendror Bankar i kosovës (aqBk) të 
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mos jetë një bankë qendrore emetuese dhe së dyti, që ai nuk ka në dorë 
të gjitha instrumentet tradicionale për të zbatuar një politikë monetare 
të gjerë. me të vërtetë, aqBk nuk ushtron funksione si huadhënës 
i fundit në rradhë dhe nuk i jep likuiditet as bankave tregtare dhe as 
thesarit. prandaj, ai nuk ushtron asnjë veprim direkt mbi normat e 
interesit të huadhënies nëpërmjet ndërhyrjeve në tregun e parasë. nëse 
rregulloret në fuqi do ta lejonin, aqBk do të mund të përdorte vetëm 
rezervat e lira të grumbulluara për të dhënë likuiditet. për momentin, 
shuma e këtyre rezervave të lira është e papërfillshme.

kjo situatë nuk është e jashtëzakonshme për vendet e Ballkanit, 
duke patur parasysh që një tjetër vend (mali i zi) ka futur në përdorim 
në mënyrë të vetvetishme euron, dy vende (Bullgaria dhe Bosnje 
hercegovina) zbatojnë një bord monedhe strikte me kurs të fiksuar 
me euron, ish-republika jugosllave e maqedonisë përdor një kurs 
të nënkuptuar të fiksuar kundrejt euros, dhe disa vende (kroacia, 
Shqipëria dhe Serbia) janë shumë të euroizuara; kjo ul ndjeshëm 
kufijtë e manovrimit për drejtimin e politikës monetare. nuk ka 
dyshim, që euroizimi sjell disa kufizime për veprimtarinë e bankingut 
qendror, por nga ana tjetër përfitimet që vijnë nga përdorimi i 
euros – veçanërisht në një territor si kosova – janë aq të mëdha sa 
kompensojnë plotësisht disavantazhet e mundshme.

për më tepër, falë aftësive të tij të forta të mbikëqyrjes financiare, 
aqBk ka në dorë instrumente të ndryshme për të vepruar mbi ofertën 
e parasë; gjithashtu ka mjete të rëndësishme për të rritur stabilitetin 
financiar. me të vërtetë, një nga objektivat kryesorë që i cakton aqBk-
së rregullorja 2006/47 mbi autoritetin qendror Bankar të kosovës 
është “të ushqejë qëndrueshmërinë, aftësinë paguese dhe funksionimin 
eficient të një sistemi financiar të shëndoshë mbi baza tregu”.

1.kujteSë e Shkurtër rreth përparëSive 
dhe SFidave të përdorimit të euroS në 
koSovë 

1.1 përparëSitë e përdorimit të euroS

pas konfliktit, në vijim të viteve paqëndrueshmërie financiare 
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dhe politike, ekonomia kosovare, e cila kishte grumbulluar faktorë 
të shumtë dobësie dhe ishte pjesërisht e shkatërruar, kishte nevojë 
urgjente për stabilitet monetar. në atë fushë, përdorimi i euros 
solli menjëherë stabilitet çmimesh. me të vërtetë, që nga viti 
2002 çmimet kanë qenë të qëndrueshme në kosovë3. presionet e 
kufizuara inflacioniste, të shfaqura në vitin 2007 janë rezultat i rritjes 
së çmimeve të lëndëve të para në tregjet ndërkombëtare. për më 
tepër, shkëputja mes euros dhe dollarit – në të cilin janë të emërtuara 
shumica e çmimeve në tregjet ndërkombëtare, e mbron kosovën 
nga ndikimi i drejtpërdrejtë i luhatshmërisë së çmimeve të disa 
produkteve bazë të konsumit.

përdorimi i euros lehtësoi rivendosjen e besimit tek monedha në 
përdorim. kjo rriti zhvillimin e veprimtarive bankare të bazuara në 
depozita të mëdha, falë një konvertimi të gjerë të kursimeve cash në 
depozita bankare4, megjithëse kosova është ende një ekonomi cashi, 
si pjesa më e madhe e fqinjëve të saj.

më tepër, përdorimi i euros i lejon kosovës të përfitojë nga një regjim 
i lirë i kursit të këmbimit, me lëvizje të lira kapitalesh. ndërsa përdorimi 
i një monedhe vendase do të impononte automatikisht një kontroll 
të rreptë të kursit të këmbimit, i cili do të bëhej i papërballueshëm 
në periudhën afatgjatë, pa përmendur kostot e larta të transaksioneve 
dhe të burokracive që do të gjeneronte. prej eliminimit të rrezikut të 
kursit të këmbimit dhe kontrollit të këmbimit vjen si rrjedhojë, një 
nga avantazhet konkurrenciale që ka kosova për të thithur investitorë 
dhe për të nxitur tregtinë. lidhur me këtë, vlen të përmendet që 31 
% e importeve dhe 22 % e eksporteve realizohen me vendet e Be. 
përdorimi i euros mund të shihet edhe si mbrojtje nga tundimet e 
mundshme, për t’u mbështetur mbi politika monetare të çlirëta – dhe 
jo mbi kërkesën e masave buxhetore dhe reformave strukturore – për 
të rivendosur ekonominë e kosovës në udhë të mbarë.

Së fundi, nuk ka nevojë ta theksoj se në praktikë dhe në kontekstin 
e veçantë të kosovës, emetimi i një monedhe vendase do të çonte 
shpejt në evazion kapitali, inflacion të lartë, qarkullim të dyfishtë 
monedhash, situatë jo të drejtë për qytetarët që do t’i kishin pagat e 
tyre vetëm në monedhën vendase, për të mos përmendur trafikimin 
dhe tregun e zi.
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1.2 SFidat e përdorimit të euroS

një nga sfidat më të mëdha për një ekonomi plotësisht të 
dollarizuar ose të euroizuar (si edhe ato që përdorin një bord 
monedhe strikte) është të marrin likuiditet të mjaftueshëm për të kryer 
transaksionet, për të financuar aktivitetet e tregtisë dhe për të nxitur 
rritjen ekonomike. me të vërtetë, një sasi e pamjaftueshme parash 
mund të çojë në një deflacion të fortë të çmimeve të brendshme 
– domethënë kostot e pagave – ose në një mungesë të kërkesës së 
brendshme, të dy këto fenomene të paqëndrueshme në afat të gjatë. 
për më tepër, ekonomia e kosovës, si shumica e atyre të dollarizuara 
ose të euroizuara, vuan nga një deficit i lartë tregtar, që nuk mund të 
kompensohet me rregullime monedhe5.

në praktikë, kosova i përballon sfidat e një euroizimi gjithëpërfshirës, 
pa u përballur as me mungesa likuiditeti dhe as me rregullime të 
rëndësishme të çmimeve të brendshme, sepse deficiti i madh tregtar 
kompensohet nga flukse hyrëse kapitali në valuta të konvertueshme 
– veçanërisht euro, të ardhura si remitanca nga diaspora e kosovës-
, nga asistenca e dhuruesve dhe prania e ndërkombëtarëve, dhe së 
fundmi nga një bilanc pozitiv i investimeve direkte6. nëse nuk do të 
ekzistonte ky ekuilibër, kosova mund të gjendej përballë rregullimeve 
të forta të çmimeve të brendshme që praktikisht janë deflacion 
pagash7, pa përmendur mungesat në ofertën e mallrave.

euroizimi mund të qortohet edhe për mungesën e mjeteve të 
bankës qendrore për të influencuar normat e huadhënies. Sërish, 
nevojitet t’i referohemi situatës aktuale në kosovë, në të cilën kostot 
e financimit përbëjnë vetëm një pjesë shumë të vogël të kostove të 
ndërmjetësimit8. me fjalë të tjera, nëse aqBk do t’i jepte bankave 
likuiditet me kosto zero, normat e interesit të kredidhënies nuk do të 
reduktoheshin në mënyrë të ndjeshme. mënyra më e mirë për të ulur 
normat e interesit në kosovë është nëpërmjet veprimeve strukturore 
– që do të thotë një rritje në konkurrencë, një ambient ligjor më i 
mirë, një përmirësim i imazhit të territorit...- dhe jo nëpërmjet një 
furnizimi me para, me kosto të ulët nga banka qendrore.

për sa i përket sektorit financiar të kosovës, ai nuk mund të marrë 
likuiditet nga aqBk. kjo mungesë e funksionit të huadhënësit të 
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fundit nuk duhet parë si problematike në kontekstin vendor. Së pari 
sepse më shumë se 90 % e depozitave të mbledhura nga industria 
janë në dorë të bankave të huaja, që kanë mundësi aksesi edhe nga 
burime të tjera financimi. Së dyti, sepse autoritetet mbikëqyrëse 
inkurajohen të adresojnë dobësitë e mundshme në një institucion 
financiar, duke përdorur pa vonesë, të gjitha instrumentet e tyre 
mbikëqyrëse, përfshirë këtu, nëse është e nevojshme, edhe masa të 
forta shtrënguese. 

në përfundim, adoptimi i euros në kosovë ka qenë shumë i 
leverdishëm për të sjellë stabilitet makroekonomik, i cili është aq i 
nevojshëm për territorin, sa edhe për ekonominë. nisur nga situata 
e saj e veçantë, kosova përfiton shumë nga përdorimi i euros edhe 
pse, autoriteti qendror Bankar i kosovës nuk ka në duart e tij gjithë 
instrumentet teorike për të drejtuar një politikë monetare tradicionale. 
megjithatë, aqBk ka bërë të mundur përdorimin e instrumenteve të 
tjera, për të rritur stabilitetin financiar dhe për të përkrahur një sektor 
financiar eficient, në gjendje të plotësojë nevojat e një ekonomie në 
rritje.

lidhur me sa më sipër, aqBk përmbush dy lloje veprimesh:

- mbi likuiditetin dhe ofertën e kredisë,
- mbi ecurinë dhe strukturat e sektorit financiar.

2. veprimet mBi likuiditetin dhe 
oFertën e krediSë, përmeS legjiSlacionit 
dhe mBikëqyrjeS Bankare

2.1 veprimet mBi likuiditetin

Bazuar në rregullin Xvii (të ndryshuar) mbi minimumin e 
nevojshëm të rezervave të detyruara me aqBk9, një institucion që 
pranon depozita duhet të mbajë një rezervë likuiditeti prej të paktën 
10% të totalit të depozitave të tij, të huamarrjeve dhe letrave me 
vlerë të borxhit me maturitet më të shkurtër se një vit. aktivet me të 
cilat një institucion që pranon depozita mund të përmbushë kërkesat 
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e tij për likuiditet janë depozitat e tij në aqBk dhe 50% e cash-it në 
kasaforta. megjithatë, depozitat në aqBk nuk mund të jenë më pak 
se gjysma e kërkuar e minimumit të rezervës (që janë 5% e totalit të 
depozitave, huamarrjeve dhe letrave me vlerë të borxhit).

aqBk ka të drejtë të ndryshojë raportin e rezervës, si në mënyrë të 
përgjithshme apo për një kategori institucioni, ose edhe për një bankë 
të vetme. kjo masë është përdorur në disa raste. për shembull, në 
vitet 2005 dhe 2006, rezervat e likuiditetit për t’u mbajtur në regjistrat 
e aqBk u rritën me 10% (në vend të 5%) për disa institucione, që i 
ishin nënshtruar veprimeve të detyruara nga aqBk. dhe kjo ndodhi 
gjatë dy javëve, në mars 2006, për banka me kapital vendas, si një hap 
i përgjithshëm paraprak pas revokimit të licencës dhe mbylljes së një 
prej bankave vendase nga aqBk.

duke ndryshuar globalisht ose individualisht normën e rezervës 
së likuiditetit, si edhe duke vepruar mbi normën e interesit që paguan 
mbi rezervat e detyruara të likuiditetit, aqBk mund të ndikojë mbi 
ofertën e parasë dhe kostot e saj – të paktën në mënyrë të kufizuar10. 
Si pasojë, aqBk mund të përdorë për qëllime thjesht monetare një 
instrument të menduar fillimisht për qëllime mbikëqyrjeje.

aqBk zbaton gjithashtu, edhe një raport të kredisë së 
ndryshueshme me depozita, qëllimet e të cilit janë të dyfishta: të 
mbajë bankat likuide dhe të kontrollojë rritjen e tyre të kredisë (shiko 
më sipër).

2.2 veprimet mBi oFertën e paraSë

janë dy instrumente kryesore: raporti i aftësisë paguese dhe 
raporti kredi depozita. veç kësaj aqBk mund të përdorë politikën 
e kredidhënies.

- raporti i aftësisë paguese: siç përkufizohet nga rregulli i 
mbi mjaftueshmërinë e kapitalit të aqBk, raporti i kapitalit 
rregullator ndaj mjeteve të rrezikuara, i vendosur nga aqBk 
është shumë afër raportit cooke, me jo më shumë kërkesa, duke 
qenë se raporti është fiksuar në 12%, me kapitalin e nivelit të 
parë në 8%. në praktikë, shkalla aktuale e zhvillimit të sistemit 
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bankar të kosovës, ka shumë pak instrumente që mund të 
përbëjnë një kapital të nivelit të dytë. për rrjedhojë, aktualisht 
raporti është arritur pothuajse plotësisht me kapital “të fortë” 
(dhe është sipër kërkesave, me një raport mesatar sistemik prej 
17,8% në shtator të vitit 2007, prej të cilit kapitali i nivelit të 
parë është 15,5%). 

- raporti i kredive ndaj depozitave: mbi bazën e fuqive të tij 
mbikëqyrëse, aqBk ka përcaktuar dhe imponuar një raport të 
kredive ndaj depozitave për të gjitha institucionet bankare, por 
me një normë të ndryshueshme në varësi të situatës specifike 
të çdo institucioni. ky raport krahason nga njëra anë të gjitha 
kreditë dhe nga tjetra, të gjitha depozitat (pa huamarrjet nga 
bankat). në këtë moment, minimumi është 80%, ndërkohë që 
disa institucione mund t’i nënshtrohen kërkesave më të forta 
(në praktikë ndërmjet 70% dhe 80%). në shtator 2007, raporti 
sistemik i kredive ndaj depozitave ishte 75,6%, ndërkohë që 
në fund të dhjetorit 2006 ishte 65,9%. ky raport i kredive 
ndaj depozitave përdoret kryesisht për qëllime mbikëqyrëse, 
për shembull për të mbajtur nën kontroll rritjen e kreditimit 
të ndonjë banke, depozitat e të cilës duket të jenë në një fazë 
stanjacioni. gjithashtu, përdoret për të kontrolluar dhe për të 
kufizuar rritjen e kreditimit për ato banka, që duken shumë 
të lëshuara ose aventuriere në praktikat e tyre të kredisë. 
lidhur me këtë, raporti i kredive ndaj depozitave përdoret si 
instrument për kontrollin e rritjes së kredisë. me fjalë të tjera, 
falë një ndryshimi të këtij raporti, aqBk mund të nxisë ose të 
kufizojë rritjen e kredisë, sipas nevojës.

- për më tepër, aqBk vendos rregulla të rreptë provigjonimi 
për bankat tregtare. normat minimale të provigjonimit janë 
20%, 50% dhe 100% përkatësisht për kreditë nënstandarde, të 
dyshimta dhe të humbura. veç kësaj, çdo kredi e dhënë një 
kredimarrësi që nuk përmbush kërkesat ligjore për të audituar 
çdo vit llogaritë e tij financiare, i nënshtrohet një kërkese për 
një provigjon specifik prej 1%. në këtë mënyrë, aqBk nxit 
huadhënien e kompanive që adoptojnë standarde raportimi 
financiar, të mira. përgjithësisht, nëpërmjet kërkesave mbi 
provigjonet, si dhe nëpërmjet rregullave, politikave dhe letrave 
këshilluese për praktikat më të mira mbi administrimin e 
rrezikut dhe kontrollin e brendshëm, aqBk fton sektorin 
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bankar të përmirësojë procedurat e tij të kredisë. paralelisht, 
kërkesat e forta mbi provigjonet rrisin koston e kredive me 
rrezik të mundshëm. në periudhën afatmesme, një veprim i 
tillë mbikëqyrës ndikon mbi ofertën e kredisë, si në sasi dhe në 
cilësi. 

- përveç pikave të sipërpërmendura, aqBk mbështet përpjekjet 
e bankave më të fuqishme për të patur linja krediti afatgjata ose 
afatmesme nga institucionet e zhvillimit, si Banka evropiane 
ose Fondi evropian për evropën juglindore (eFSe). ky 
veprim synon të zbusë politikën e kredisë, të zbatuar nëpërmjet 
raporteve të mësipërme. Financimi afatgjatë i dhënë nga këto 
institucione, i shoqëruar me asistencën teknike që ato ofrojnë, 
ka pa dyshim një tjetër ndikim pozitiv në ofertën e kredisë, në 
terma sasiorë dhe cilësorë11.

3. veprimet mBi ecurinë dhe Strukturat 
e Sektorit Bankar

autoriteti qendror Bankar i kosovës ka marrë përsipër të rrisë 
stabilitetin financiar, duke përdorur gjithë instrumentet mbikëqyrëse 
që ka sipas rregullores nr. 2006/47 të unmik. ky kuadër 
rregullator i jep aqBk një fushë veprimi të gjerë, në mënyrë që 
jo vetëm të trajtojë çështjet specifike të mbikëqyrjes, por edhe të 
nxisë një sektor financiar të qëndrueshëm dhe eficient. me të vërtetë, 
shumë veprime të mbikëqyrjes kanë një ndikim pozitiv, jo vetëm 
mbi ofertën e huadhënies por edhe më gjerë, në përmirësimin e një 
kuadri makroekonomik të qëndrueshëm. 

ndër hapat e shumtë të ndërmarrë nga aqBk për të përkrahur 
praktika bankare të qëndrueshme, vlejnë të përmenden rregullat 
X, XX dhe XXiX. rregulli X lidhet me parandalimin e pastrimit të 
parave dhe financimin e terrorizmit, ndërsa rregulli XX përcakton 
kufizimet e kredive për personat e lidhur. i sapomiratuari rregull 
XXiX –nga Bordi i aqBk më 31 tetor 2007- i ndalon bankat të 
lejojnë disbursimin e kredive në cash12. Së fundmi, aqBk me 
mbështetjen e një financuesi evropian, po shqyrton mundësinë 
e krijimit të një fondi për sigurimin e depozitave. njëkohësisht, 
aqBk ka treguar gatishmëri për të përdorur gjithë autoritetin e tij, 



���

në mënyrë që të forcojë rregulloren dhe të përmirësojë praktikat 
profesionale dhe të administrimit. kjo bëri që drejtimi i aqBk të 
pezullojë ose të revokojë administratorë dhe drejtues, të bllokojë të 
drejtat e tyre votuese, të detyrojë aksionerët të shesin aksionet e tyre 
me një çmim të caktuar, të detyrojë personat e brendshëm të shlyejnë 
kreditë e tyre dhe të dërgojnë faktet që mund të bien ndesh me ligjet 
penale, në organet kompetente. në mars 2006, aqBk i revokoi 
licencën një banke tregtare, e cila kishte mbledhur hua të këqija dhe 
ishte e paaftë të paguante. aqBk ndërhyri në mënyrë parandaluese, 
ndërkohë që banka kishte ende aktive likuide të mjaftueshme për 
të mbuluar depozituesit e vegjël dhe si rrjedhojë, arriti të shmangte 
largimin e depozitave nga i gjithë sistemi bankar. likuidimi i bankës 
së falimentuar është akoma në proces, paralelisht me hetimet mbi 
pjesën më të madhe të ish drejtuesve dhe aksionerëve. vendimi i 
aqBk për t’i hequr licencën një institucioni dhe për ta mbyllur atë, 
pati një ndikim pozitiv mbi të gjithë industrinë dhe solli përmirësim 
të politikave të kredisë dhe të praktikave të drejtimit të përgjegjshëm, 
reduktim të huadhënies së brendshme dhe në fund, përshpejtim të 
procesit ristrukturues të bankave vendase.

për të rritur konkurrencën dhe për të zgjeruar ofertën e shërbimeve 
financiare, si edhe për të përforcuar disa institucione vendase, aqBk 
mbështet iniciativat e bankave me pronarë vendas për të gjetur 
partnerë të huaj të fuqishëm dhe të besueshëm. paralelisht, aqBk ka 
mirëpritur vendosjen në kosovë të një numri të kufizuar bankash të 
huaja – pra banka rajonale. kjo i ka mundësuar një banke sllovene të 
marrë zotërimin e dy bankave vendase (të cilat aktualisht janë në proces 
bashkimi) dhe t’i japë licencën e degës dy institucioneve rajonale. një 
tjetër aplikim licence është në shqyrtim13. Si pasojë, sektori bankar 
lëviz drejt një strukture ideale me raporte të përshtatshme bankash 
me përmasa, origjina dhe kapacitete të ndryshme. këto zhvillime 
pozitive mund ta nxisin aqBk, të shqyrtojë me kujdes hyrjet e reja 
në tregun vendas, i cili - pavarësisht nivelit të zhvillimit të kosovës 
– do të mbetet i ngushtë dhe i varur nga kufizimet strukturore.

konkluzione 

zakonisht, politikat monetare moderne synojnë katër objektiva 
kryesorë: promovimi i stabilitetit të çmimeve, mbrojtja e monedhës 
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vendase, monitorimi i likuiditetit të bankave dhe përmirësimi i 
stabilitetit financiar.

në kosovë, falë përdorimit të euros, dy objektivat e parë të 
një politike monetare tradicionale i janë transferuar de facto Bankës 
qendrore evropiane dhe rrjedhimisht, kosova përfiton nga stabiliteti 
monetar i eurozonës. Sidoqoftë, në një ekonomi të vogël, të dobët 
dhe të hapur, në të cilën industria bankare mbizotërohet nga banka të 
huaja të mëdha, që kanë akses të pavarur në financime në monedhë 
të fortë, mund të ishte e tepruar ose me rrezik të pretendohej zbatimi 
i një politike monetare të pavarur. 

për sa i përket likuiditetit, aqBk ka në dorë një seri masash për 
të monitoruar likuiditetin e bankave me një kosto të arsyeshme për 
industrinë bankare, megjithëse ai nuk mund të veprojë si huamarrës 
i fundit. në praktikë, situata e aqBk nuk është shumë ndryshe nga 
ajo e bankave qendrore të rajonit. me të vërtetë, këto banka qendrore 
ose përdorin euron, ose një monedhë vendase të fiksuar pas euros 
nëpërmjet një bordi monedhe strikt, ose po përballen me një industri 
bankare vendase, në të cilën detyrimet afatgjata janë në pjesën më 
të madhe në euro. në këtë kontekst, nëse një bankë vendase do 
të kishte mungesë aktivesh likuide në euro, zor se mund të gjente 
mbështetjen e bankës qendrore vendase.

në përfundim, objektivi kryesor i politikës monetare të aqBk 
është stabiliteti financiar. për këtë qëllim, mbikëqyrja financiare 
e kosovës rregullohet nga legjislacioni në fuqi me një numër të 
madh mjetesh eficiente. në praktikë, aqBk luan një rol aktiv 
dhe të rëndësishëm në nxitjen e stabilitetit financiar. me të vërtetë, 
aqBk përdor një gamë të gjerë veprimesh nëpërmjet politikës së tij 
licencuese, nxjerrjes së rregulloreve dhe rregullave dhe së fundmi, 
nëpërmjet aftësive të tij mbikëqyrëse dhe detyruese. aqBk, siç është 
parashikuar në rregulloren 2006/47, mund të japë gjithashtu edhe 
këshilla për vendimmarrësit, dhe në këtë mënyrë të krijojë një kuadër 
ekonomik të qëndrueshëm, të hapur dhe të lirë.

për ta mbyllur, duhet theksuar se sektori financiar i qëndrueshëm, i 
ngritur në një nivel më të lartë gjatë viteve të fundit, si edhe stabiliteti 
financiar aktual që mbizotëron në territor, janë ndër aktivet e 
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prekshme të ekonomisë së kosovës. këto arritje janë rezultat i 
politikave monetare dhe financiare që mbështeten mbi veprimet 
strukturore dhe mbi zbatimin e vazhdueshëm të masave për rritjen 
e stabilitetit financiar. këto veprime dhe politika mund të ideohen 
dhe të zbatohen vetëm falë vizionit afatmesëm të një institucioni 
të pavarur dhe profesionist, siç është autoriteti qendror Bankar i 
kosovës. mbajtja e sektorit financiar eficient, të qëndrueshëm dhe 
tërheqës për investitorët, kërkon që të ruhet dhe të rritet pavarësia 
dhe profesionalizmi i autoritetit qendror Bankar të kosovës. kjo 
është pa dyshim, një nga mënyrat për të lehtësuar integrimin rajonal 
dhe evropian të kosovës.



���

Shtojcë:

�) Karakteristikat e sektorit bankar (shtator �007, në milionë euro).

Bankat tregtare të licencuara Pronësia totali i 
kredive 

totali i depozitave 
dhe huamarrjes 

Banka procredit kosovë e huaj 325,733 451,812
Banka raiffeisen kosovë e huaj 301,118 370,825
Banka kombëtare tregtare (degë) e huaj 1,055
nlB kasabank e huaj 87,324 109,594
nlB Banka e re e kosovës e huaj 29,935 54,565
Banka ekonomike vendase 27,744 44,024
Banka për Biznes vendase 26,487 33,843
komercijalna Banka (degë)
 total:  798,341 1,065,718
aktive likuide/totali i aktiveve 35.0%
raporti i mjaftueshmërisë së 
kapitalit i konsoliduar 17.8%

raporti kredi - depozita 77.7%
Financime nga institucionet 
e huaja për zhvillim euro 28.8 milionë 

�) treguesit makroekonomikë (për vitin �006).
pBB (në milionë euro) 2 273 
pBB për frymë (në euro) 1 118
rritja vjetore e pBB 3,1%
içk 1,5%
investimet si % e pBB 31,3%
Bilanci i buxhetit primar si % e pBB 3,6%
remitancat si % e pBB (vlerësim) 15,5%
asistenca e huaj si % e pBB 14,6%
popullsia (vlerësim, në mijë) 2 033
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Shënime

* michel Svetchine, drejtor i përgjithshëm, autoriteti qendror Bankar i kosovës.
1 Shiko rregulloren nr. 1999/4 të unmik-ut mbi monedhën e lejuar për përdorim 
në kosovë dhe urdhëresën administrative (ad) nr. 1999/2 që zbaton rregulloren 
nr. 1999/4.
2 Shiko urdhëresën administrative ad nr. 2001/24 që amendon urdhëresën 
administrative ad nr. 1999/4. në bazë të paragrafit 1 të urdhëresës administrative 
ad nr. 2001/24, të gjitha llogaritë dhe regjistrimet financiare, përfshirë ato të 
ndërmarrjeve private dhe të personave fizikë, do të emërtohen në euro. paragrafi 2 
parashikon që pagesat e detyrueshme të kryhen vetëm në euro (ose në dinarë me një 
tarifë administrative shtesë prej 10%). 
3 ecuria e içk-së si mesatare vjetore: 2002: 3,6%; 2003:1,1%; 2004: -1,1%; 2005: 
-1,5%; 2006: 0,7%. (Burimi: zyra e Statistikave të kosovës.)
4 totali i depozitave u dyfishua nga 450 milionë euro në fund të vitit 2002, në 930 
milionë në fund të vitit 2006, dhe 1056 milionë në fund të shtatorit 2007. raporti i 
depozitave ndaj pBB-së në kosovë ishte 38% në dhjetor 2006, afër atij të Bosnjes, 
Serbisë dhe ish-republikës jugosllave të maqedonisë, dhe më i lartë se ai i malit të 
zi (17,6%).
5 në vitin 2006, totali i importeve arriti 1 306 milionë euro, ndërsa totali i eksporteve 
në 111 milionë euro.
6 Bilanci i pagesave të kosovës për vitin 2006 tregon një deficit të llogarisë korente prej 
1 157 milionë eurosh, dhe bilance pozitive në transfertat korente prej 737 milionësh 
(remitancat dhe transfertat me të tjerë 348 milionë), dhe investimet direkte 242 milionë 
(burimi: aqBk ).
7 mund të thuhet se euroizimi mund të frenojë ose të vonojë rregullimet 
makroekonomike, duke qenë se teorikisht është më e lehtë të zhvlerësosh një monedhë 
vendase – dhe të mbash të bllokuara pagat nominale në monedhën vendase – ndërkohë 
që është më e vështirë të sigurohet një ulje e pagave nominale në euro. kjo është arsyeja 
pse autoritetet në kosovë duhet të kujdesen për të mbajtur kostot e pagave në një 
nivel të krahasueshëm me konkurrueshmërinë e ekonomisë vendase dhe të ndërmarrin 
gjithë hapat e nevojshëm për të rritur prodhimin vendas.
8 në vitin 2005, brenda një mesatareje të normës totale të kredidhënies prej 17%, kostot 
e financimit përbënin një kosto prej 2%, kostot operacionale 5,5%; kostot e rrezikut 
4,5% kostot rregulluese 0,5%, fitimi dhe teprica 4,3%. (Burimi: Buletini i aqBk numër 
5, faqe 39, publikuar në faqen zyrtare të aqBk www.cbak-kos.org).
9 rregulli Xvii, miratuar më 30 gusht 2007 zëvendëson rregullat e mëparshëm (të 
gjitha rregulloret dhe rregullat e aqBk janë të publikuara në faqen zyrtare të internetit 
të aqBk: www.cbak-kos.org).
10 kostot rregullative përbëjnë rreth 50 pikë bazë (0,5%) të normës së kredidhënies 
të paguar nga huamarrësit (shiko shënimin nr. 7).
11 në shtator të vitit 2007, linjat e kredisë së eBrd për bankat e regjistruara në kosovë 
ishin 4 milionë euro, dhe linjat e kredisë së eFSe 24,7 milionë euro.
12 Bazuar në rregullin XXiX mbi disbursimet direkte dhe indirekte të kredive në hua 
cash, hyrjeve të disbursimeve në cash të huave dhe tërheqja cash e huave në shuma më 
të mëdha se 10 000 euro janë të ndaluara, në mos qofshin të mbështetura nga dëshmi 
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në mirëbesim të përdorimit të këtyre hyrjeve. në disa raste, fondet me shumë mbi 50 
000 euro do të disbursohen vetëm me transferta bankare.
13 në fillim të vitit 2007, nova ljubljanska Banka (nlB) mori zotërimin e kasabank 
dhe të Bankës së re të kosovës. më pas në mes të vitit 2007, iu dha licenca e degës 
Bankës kombëtare tregtare –Bkt- (nga Shqipëria) dhe komercijalna Banka –kB- 
(nga Serbia). rrjedhimisht, në fund të nëntorit të vitit 2007, sektori bankar i kosovës 
përbëhet nga dy banka ndërkombëtare (raiffeisen Bank kosovë dhe procredit Bank 
kosovë), tre institucione rajonale nlB, Bkt, kB (dhe ndoshta së shpejti edhe nga 
një i katërt) dhe dy banka vendase (economike Bank dhe Bank for Business –BpB). 
në fund të vitit 2005, ishin pesë banka vendase dhe dy bankat ndërkombëtare, të 
përmendura më sipër.
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inFlacioni i ShënjeStruar në turqi: 
një paSqyrë e përvojave dhe e 

perSpektivave
Yusuf  Soner Baskaya*

1. hyrje

pas një përvoje me norma inflacioni shumë të larta dhe të luhatshme 
për gati tre dekada, turqia ka shfaqur një ecuri të jashtëzakonshme 
disinflacioni nga viti 2002. Sot, norma e inflacionit të içk në turqi 
tregon numra njëshifrorë. megjithatë, zhvendosja drejt regjimit aktual 
të politikës monetare, domethënë drejt shënjestrimit të inflacionit 
dhe procesi i disinflacionit i vrojtuar në turqi, nuk kanë qenë aspak 
të lehtë, për shkak të mungesës së kushteve fillestare të favorshme 
në vitet që pasuan krizën e thellë ekonomike të vitit 2001. një 
vështrim nga afër i përvojës së turqisë gjatë disinflacionit të fundit, 
mund të sjellë njohuri të rëndësishme mbi regjimin e shënjestrimit 
të inflacionit në përgjithësi, meqenëse përfshin dallime nga përvojat 
e vendeve të tjera me shënjestrim inflacioni, lidhur me mënyrën se 
si u prezantua. ky studim rishikon shkurtimisht përvojën turke gjatë 
viteve 2001 dhe 2007, me një vëmendje të veçantë mbi si mund të 
lançohet inflacioni i shënjestruar në mungesë të kushteve ideale për 
sukses.

pjesa tjetër e materialit është organizuar si vijon. paragrafi më 
poshtë, prezanton shkurtimisht në vija të përgjithshme panoramën 
makroekonomike të turqisë në periudhën para inflacionit të 
shënjestruar, me një përmbledhje të përpjekjeve të turqisë për 



���

stabilizim në vitin 2000 dhe si përfundoi ai program, me krizën 
financiare të vitit 2001. paragrafi 3 jep përvojën e turqisë nën 
shënjestrimin e nënkuptuar të inflacionit. paragrafi 4 përvijon përgatitjet 
që Banka qendrore e turqisë (Bqt) ndërmori, gjatë zbatimit 
të shënjestrimit të nënkuptuar të inflacionit, me qëllim fillimin e 
shënjestrimit të shprehur të inflacionit. paragrafi 6 shqyrton shkurtimisht 
sfidat me të cilat është përballur politika e Bqt, nën inflacionin e 
shënjestruar. paragrafi i fundit bën një vlerësim të përgjithshëm të 
periudhës dhe jep disa komente përmbyllëse.

2. panorama makroekonomike 
në turqinë e parainFlacionit të 
ShënjeStruar

pas një përvoje me norma inflacioni të larta dhe të luhatshme, 
dhe mungesë disipline fiskale, për shkak të dobësive institucionale 
të ndryshme për thuajse tre dekada, që patën efekte të kundërta të 
njëkohshme dhe të tërthorta mbi ekonominë, në vitin 2000 turqia 
vendosi të lançojë një program stabilizimi, të mbështetur nga një 
marrëveshje kreditimi (Stand-By agreement) me Fondin monetar 
ndërkombëtar. nga fundi i viteve ‘90, po bëhej më e dukshme se 
kostot e një inflacioni të paqëndrueshëm dhe vazhdimisht të lartë, po 
bëheshin gjithmonë e më të larta. për shembull, efekti i kombinuar i 
ambientit me inflacion të pafavorshëm dhe i mungesës së përpjekjeve 
të përgjithshme për të përmirësuar situatën fiskale, e çuan turqinë 
në atë periudhë, në pikën e deficiteve fiskale të papërballueshme dhe 
të rritjes së vazhdueshme të stokut të borxhit. ky i fundit do të rriste 
edhe më tej shkallën e brishtësisë, gjë që do ta bënte turqinë edhe 
më të ndjeshme ndaj goditjeve të jashtme. 

programi i stabilizimit i lançuar me 9 dhjetor 1999, ishte një 
program ambicioz rregullimi fiskal dhe të politikës monetare, duke 
synuar një disinflacion të shpejtë, me zbatimin e një kursi këmbimi 
fiks në përputhje me objektivat e inflacionit të vendosur në program. 
pavarësisht suksesit fillestar në reduktimin e pritshmërive të 
inflacionit dhe në përmirësimin deri-diku të gjendjes fiskale, programi 
filloi të tregonte një rendiment të pamjaftueshëm në përmbushjen e 
objektivave të inflacionit, duke sjellë në këtë mënyrë vlerësimin real 
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të lirës turke kundrejt monedhave kryesore. Shqetësimet që pasuan, 
lidhur me qëndrueshmërinë e regjimit të kursit të këmbimit dhe 
programin e plotë të stabilizimit i kombinuar me brishtësinë e lartë të 
sektorit bankar dhe deficitin e lartë të llogarisë korente, çuan në një 
krizë ekonomike të thellë në shkurt të vitit 20011. kriza ekonomike 
e vitit 2001 shkaktoi një nga kontraktimet më të mëdha në prodhim 
dhe në punësim, si edhe një rritje të dukshme në normën e inflacionit 
dhe në kursin e këmbimit. 

3. Faza FilleStare e inFlacionit të 
ShënjeStruar

me humbjen e kursit të këmbimit si objektiv i ndërmjetëm, inflacioni 
i shënjestruar doli si kandidat i natyrshëm për regjimin e ri monetar. 
megjithatë, ekonomia turke nuk përmbushte parakushtet ideale, që 
janë vendimtare për një shënjestrim të suksesshëm të inflacionit. në 
veçanti, turqisë i duhej ta fillonte regjimin e ri me një normë inflacioni 
vjetore prej 68 për qind, një shkallë të konsiderueshme mbizotërimi 
fiskal, raport shumë të lartë të borxhit ndaj pBB-së, një prim rreziku 
të lartë mbi borxhin e qeverisë dhe mesatarisht, afate maturimi të 
borxhit shumë të shkurtra (shiko grafikët 1 deri në 3). gjithashtu, 
pjesërisht për shkak të zhvlerësimit të shpejtë e të konsiderueshëm të 
lirës turke menjëherë pas krizës, shkalla e dollarizimit në turqi arriti 
nivele shumë të larta.

efekti i këtyre kushteve është një tjetër faktor që duhet marrë 
në konsideratë, duke qenë se ishte direkt i lidhur me suksesin e 
mundshëm të regjimit të inflacionit të shënjestruar. pengesat kryesore 
për një politikë monetare aktive ishin mbizotërimi fiskal, shkalla 
e lartë e dollarizimit dhe normat e luhatshme e të paqëndrueshme 
të inflacionit. ndërkohë, pasiguritë që rrethonin mekanizmin e 
transmetimit monetar do të krijonin sfida të mëtejshme për zbatimin 
e politikës monetare. pasiguritë në marrëdhëniet e përgjithshme 
ekonomike, si pasojë e krizës ekonomike dhe e ndryshimit të regjimit, 
do të krijonin vështirësi të rëndësishme lidhur me parashikimet. 
efekti i lartë transmetues i kursit të këmbimit mund të krijojë një 
situatë të vështirë për arritjen e objektivave. Së fundi, edhe organizimi 
institucional ishte i papërshtatshëm për një inflacion të shënjestruar 
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të suksesshëm, në formën e dobësive të tilla si mungesa e pavarësisë 
dhe e përgjegjshmërisë së bankës qendrore. këto do të kishin efekte 
të kundërta mbi besueshmërinë e politikës monetare.

në këto rrethana, krijimi i besueshmërisë dhe komunikimi i një 
perspektive afatmesme kërkonte ndryshime institucionale, si edhe 
zgjidhje të ndërmjetme. një ndryshim i veçantë institucional, që 
shkaktoi një rritje të konsiderueshme të besueshmërisë, ishte ligji i 
Bankës qendrore, i cili vendosi stabilitetin e çmimeve si objektiv 
kryesor të Bqt. në prill 2001, ligji i ri parashikoi pavarësinë e Bqt, 
si një kusht për të realizuar objektivin e stabilitetit të çmimeve. për 
më tepër, përgjegjësia e Bqt për veprimet e politikës monetare u 
parashikua për herë të parë nga ligji. Së fundi, me ligjin e ri u krijua 
këshilli i politikës monetare (kpm). 

megjithëse, ligji i ri solli një rritje të menjëhershme të besueshmërisë, 
parakushtet për një shënjestrim të plotë të inflacionit nuk ishin 
ende ato idealet. në këtë atmosferë, shënjestrimi i nënkuptuar 
i inflacionit u shfaq si zgjidhja e ndërmjetme. Shënjestrimi i 
nënkuptuar i inflacionit i ngjasonte shënjestrimit të plotë të 
inflacionit, në disa mënyra. për shembull, Bqt theksoi stabilitetin 
e çmimeve si objektivin e vetëm gjatë shënjestrimit të nënkuptuar 
të inflacionit. për më tepër, normat afatshkurtra të interesit filluan 
të përdoreshin si instrument i politikës. nga ana tjetër, meqenëse 
Bqt ishte në procesin e rifitimit të besueshmërisë, ajo vazhdoi 
të theksonte rrezikun që funksionimi i pasaktë i mekanizmit të 
transmetimit, do të kërcënonte zbatimin e politikës monetare. Së 
fundmi, Bqt përdori politikën e komunikimit për të nënvizuar 
domosdoshmërinë e disiplinës fiskale dhe të reformave strukturore, 
për të reduktuar shtrirjen e mbizotërimit fiskal dhe në këtë mënyrë, 
të rriste efektivitetin e politikës monetare.

nga ana operacionale, objektivi final i politikës monetare ishte 
të mbante inflacionin e fundvitit të içk, brenda objektivave të 
përcaktuar një vit më parë. megjithatë, si një shmangie madhore 
nga shënjestrimi standard i inflacionit, Bqt përdori paranë e gjerë 
si një bashkankorë në fazën fillestare të regjimit të inflacionit të 
shënjestruar, që ishte një kusht i ardhur nga programi i ri i kreditimit 
(Stand-By program). 
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një tjetër pikë që duhet përmendur ishte roli i kpm gjatë periudhës 
së shënjestrimit të nënkuptuar të inflacionit. në këtë periudhë, kpm 
mund të shihet të ketë kryesisht një rol këshillues. për shembull, 
vendimet për normën e interesit merreshin nga guvernatori dhe jo nga 
kpm. datat e mbledhjeve të kpm nuk bazoheshin në një kalendar të 
shpallur më parë, gjë që solli një lloj paqartësie në praktikë.

4. përgatitjet për ShënjeStrimin e 
paStër të inFlacionit gjatë periudhëS Së 
ShënjeStrimit të nënkuptuar të tij

gjatë periudhës së shënjestrimit të nënkuptuar të inflacionit, Bqt 
ndërmori gjithashtu masa për shënjestrimin e plotë të inflacionit. për 
shembull, të motivuar nga fakti që aftësitë teknike të departamentit 
të kërkimeve do të ishin kyçi, për të identifikuar marrëdhëniet 
ekonomike dhe për të përmirësuar parashikimet, u bë një riorganizim 
i departamentit të kërkimeve2. veç kësaj, u krijuan sisteme të 
reja të parashikimeve dhe të analizave të politikës, për të rritur 
cilësinë e të dhënave që do të përdoreshin nga zbatimi i politikës 
monetare. nisur nga rëndësia e kuptimit të pritshmërive të publikut 
mbi inflacionin, e sjelljes çmimpërcaktuese të kompanive dhe e 
zhvillimeve të mundshme të kërkesës, në përcaktimin e pozicionit 
të politikës monetare, Bqt filloi gjithashtu të përgatiste vrojtime 
të reja, gjatë periudhës së shënjestrimit të nënkuptuar të inflacionit. 
aftësitë teknike të departamentit të kërkimeve u përmirësuan në 
mënyrë të vazhdueshme gjatë kësaj periudhe, si pjesë e përgatitjeve 
për shënjestrimin e pastër të inflacionit. 

në këtë periudhë, Bqt filloi gjithashtu të shpjegonte argumentin 
bazë të vendimeve të politikës, gjë që shtoi ndjeshëm transparencën 
e politikës monetare. për më tepër, gjatë periudhës tranzitore për 
tek regjimi i ri i politikës monetare dhe për një mjedis me inflacion 
të ulët, Bqt luajti një rol proaktiv, duke shpjeguar se si duhej 
kuptuar informacioni i ri ekonomik në dispozicion dhe të dhënat e 
reja ekonomike. këto përbënë pika kryesore të rëndësishme për të 
koordinuar pritshmëritë e publikut, veçanërisht, që kur ekonomia 
turke po përjetonte inflacion me numra njëshifrorë, për herë të parë 
në tre dekadat e fundit. 
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Sidoqoftë, disa zhvillime të tjera jashtë Bqt ndihmuan në 
përmirësimin e besueshmërisë së regjimit të ri. për shembull, reformat 
strukturore për rehabilitimin e sistemit financiar, i cili u dëmtua gjatë 
krizës financiare të vitit 2001, siguruan jo vetëm një hapësirë më të 
madhe për efektivitetin e veprimeve të politikës së Bqt, por edhe 
mbështetën zhvillimin e një mekanizmi të transmetimit të politikës 
monetare plotësisht funksional.

gjatë kësaj periudhe, në turqi u ndërmorën edhe disa reforma 
strukturore për përmirësimin e financave publike. ato përfshinë 
përmirësimin e transparencës së shpenzimeve qeveritare, reformën e 
sigurimeve shoqërore dhe një praktikë privatizimi të suksesshme, si 
rezultat i së cilës mbizotërimi fiskal, që potencialisht do të dëmtonte 
efektivitetin e veprimeve të politikës monetare, u zvogëlua ndjeshëm. 
Stabiliteti politik dhe ankorat e dyfishta në atë kohë, domethënë 
programi i kreditimit i Fmn dhe procesi i anëtarësimit të turqisë 
në Bashkimin evropian, patën gjithashtu një rol plotësues. rezultat 
i këtyre masave të politikës ishin një rënie e shpejtë e inflacionit 
faktik dhe të pritshëm, një tepricë primare e konsiderueshme në 
buxhetin e qeverisë, një rënie e madhe e primit të rrezikut të vendit 
dhe e normave nominale dhe reale të interesit, si dhe një ecuri rritjeje 
mahnitëse. 

5. ShënjeStrimi i paStër i inFlacionit

më 1 janar 2006, Bqt filloi zbatimin e shënjestrimit të pastër të 
inflacionit. regjimi i ri përfshin shënjestrimin e inflacionit total të 
içk në fund të vitit për 12 muaj, i cili përcaktohet nga Bqt dhe 
qeveria së bashku. horizonti objektiv është 3 vjet, për shembull 
objektivi i inflacionit të fundvitit t+� përcaktohet në vitin t. 

ky organizim sjell disa përparësi. përgjegjësia e përbashkët e Bqt 
dhe e qeverisë është e rëndësishme për besueshmërinë e objektivave. 
zgjedhja e içk si objektiv, në vend të indekseve të tjera të çmimeve ia 
lehtëson publikut, kuptimin dhe monitorimin e pozicionit të politikës 
monetare. ndërkohë, Bqt përdor disa matje të tjera, me përjashtim 
zërat që janë jashtë kontrollit të politikës monetare si çmimet e 
ushqimeve dhe energjisë, për të vlerësuar dinamikat e inflacionit dhe 
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për t’i komunikuar publikut burimet e ndryshimeve në inflacionin 
e içk. këto matje marrin rëndësi të veçantë sa herë që çmimet e 
artikujve si ushqimet dhe energjia bëhen shumë të luhatshme.

një gur themeltar i praktikës aktuale të politikës monetare është 
përgjegjësia e Bqt për veprimet e politikës që ndërmerr. Sipas nenit 
42, të ligjit të Bqt: 

“Banka do t’i paraqesë informacion me shkrim Qeverisë dhe do të informojë publikun, 
mbi arsyet e paaftësisë për të arritur objektivat e përcaktuar në kohë ose mbi situatat që 
në të ardhmen mund të bëjnë të pamundur realizimin e objektivave dhe mbi masat që 
duhen marrë në vijim.”

përveç letrave drejtuar qeverisë, Bqt i raporton këshillit 
të ministrave dhe komisionit të planifikimit dhe Buxhetit me 
periodicitet të rregullt, duke shpjeguar zhvillimet e mundshme të 
inflacionit, si edhe trajektoren e veprimeve të politikës monetare. 
Së fundmi, raportet periodike, të përgatitura nga Bqt, të tilla 
si raporti tremujor i inflacionit, që jep një analizë të detajuar të 
zhvillimeve të fundit ekonomike dhe zbatimin e politikës monetare, 
si edhe parashikime të inflacionit, rreziqet dhe hapat e mundshëm të 
politikës së Bqt në periudhat e ardhshme, përbëjnë një instrument 
të rëndësishëm të politikës, të hartuar në përputhje me përgjegjësinë 
e Bqt ndaj publikut.

regjimi i shënjestrimit të pastër të inflacionit ka rritur në mënyrë 
të konsiderueshme edhe transparencën e zbatimit të politikës 
monetare. me regjimin e ri, datat e mbledhjeve të këshillit të politikës 
monetare janë fiksuar sipas një kalendari mujor të shpallur më parë. 
pas çdo mbledhjeje, vendimi i politikës i kpm dhe shpjegimi logjik 
i tij, i shpjegohen publikut me një njoftim të shkurtër për shtyp, të 
publikuar menjëherë pas përfundimit të mbledhjes së kpm dhe me një 
përmbledhje të detajuar, të publikuar në turqisht dhe anglisht, brenda 
8 ditëve nga mbledhja. këto njoftime janë të rëndësishme edhe për të 
komunikuar sinjalet për pozicionin e ardhshëm të politikës monetare, 
në mënyrë që të mbahen të ankoruara pritshmëritë e publikut. regjimi 
i ri i politikës monetare kërkon një komunikim aktiv të Bqt lidhur 
me burimet e luhatjeve të inflacionit, si edhe me parashikimet. Bqt 
publikon njoftime me vlerësime të shkurtra pas shpalljes së shifrave 
të inflacionit çdo muaj, në mënyrë që publiku të jetë i informuar 
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mbi faktorët që shkaktuan inflacionin. kjo është veçanërisht e 
dobishme për të rritur ndjeshmërinë e publikut ndaj faktorëve të 
përkohshëm dhe sezonalë, që mund të kenë ndikuar shifrat e fundit 
të inflacionit, pa patur mundësi ndikimi në perspektivën afatmesme 
të tij. në përfundim, raporti i inflacionit, publikimi i të cilit bëhet 
sipas një kalendari të parapërcaktuar, është një pjesë e rëndësishme e 
strategjisë së komunikimit të Bqt. raporti i inflacionit jep jo vetëm 
një analizë të detajuar të zhvillimeve aktuale ekonomike, që kanë 
lidhje me dinamikat e inflacionit, por jep edhe parashikimet zyrtare 
të Bqt për inflacionin, si mjeti kryesor i komunikimit. 

Siç u tha edhe më sipër, kpm nuk kishte një rol të qartë në hartimin 
e politikës monetare gjatë periudhës së shënjestrimit të nënkuptuar 
të inflacionit. në të kundërt, në shënjestrimin e plotë të inflacionit, 
kpm është i vetmi me përgjegjësinë për hartimin dhe zbatimin e 
politikës monetare. në çdo mbledhje, kpm vendos duke votuar 
për nivelin e instrumentit të politikës monetare, normën njëditore 
të interesit. në praktikë, kpm i fikson normat njëditore të interesit 
duke shqyrtuar perspektivën afatmesme të inflacionit dhe duke e 
krahasuar atë me objektivin e inflacionit. procesi vendimmarrës i 
kpm përfshin edhe pjesëmarrjen aktive të punonjësve të Bankës, 
për të siguruar informacion më të mirë për politikën. për shembull, 
njësitë e ndryshme të Bqt mbajnë prezantime para kpm në çdo 
mbledhje, para marrjes së vendimit mbi normën e interesit. veç 
kësaj, personeli i Bankës bën parashikimet bazë të inflacionit, 
versioni përfundimtar i të cilave shikohet imtësisht nga kpm, para se 
të përdoren si të dhëna për vendimmarrjen dhe para se të publikohen 
në raportin e inflacionit.

6. SFidat aktuale të politikëS

pavarësisht suksesit të Bqt në zbatimin e shënjestrimit të 
inflacionit dhe në uljen e inflacionit gjatë dy viteve të fundit, ka 
edhe disa sfida që kanë nevojë për hapa të mëtejshëm të politikës. 
këto sfida përfshijnë kryesisht vështirësitë e hasura në komunikimin 
e objektivave dhe veprimeve të politikës monetare dhe detyrën e 
drejtimit të politikës monetare në një ambient të pasigurt, si rezultat 
i zhvillimit të shpejtë të ekonomisë për shkak të reformave dhe 
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zhvillimeve strukturore, që janë faktorë të jashtëm ndaj politikës 
monetare. 

një praktikë e suksesshme e inflacionit të shënjestruar kërkon që 
publiku të kuptojë faktorët e ndryshëm, si funksioni i kundërveprimit 
të bankës qendrore dhe intervali kohor ndërmjet veprimit fillestar 
të politikës dhe efektit përfundimtar të saj mbi inflacionin. veç 
kësaj, shpeshherë publiku mund të ketë vështirësi në identifikimin e 
faktorëve që janë përtej kontrollit të bankës qendrore, por prapë të 
rëndësishëm për luhatjet në inflacion. megjithatë, këta faktorë mund 
të jenë çelësi për pritshmëritë e publikut mbi inflacionin dhe për 
inflacionin faktik. në praktikë, vlerësimi i publikut mbi besueshmërinë 
e politikës monetare mund të infektohet nga njohuri të pasakta mbi 
faktorët jashtë kontrollit të autoritetit monetar dhe mbi intervalin 
kohor në transmetimin e efekteve të politikës monetare. Si pasojë, 
bankave qendrore me shënjestrim inflacioni iu duhet t’i kushtojnë 
përpjekje të veçanta komunikimit.

një tjetër sfidë me të cilën mund të përballet një bankë qendrore, 
si rrjedhojë e ndryshimeve të rëndësishme në strukturën ekonomike 
është vështirësia në shfrytëzimin e plotë të përfitimeve nga 
përdorimi i modeleve në politikëbërjen monetare. në këto kushte, 
Bqt ka shtuar së fundmi numrin e sinjaleve që merr për dinamikat 
e inflacionit, ecurinë e përgjithshme të ekonomisë dhe sjelljen e 
kompanive në përcaktimin e çmimeve. Sidoqoftë, ka ende hapësira 
për përmirësime të mëtejshme, duke zgjeruar grupin e sinjaleve të 
rëndësishme për politikën monetare. ato përfshijnë çështje si për 
shembull: si ndikojnë pritshmëritë e inflacionit sjelljen e kompanive 
në përcaktimin e çmimeve, si ndikohet përcaktimi i pagave nga 
inflacioni i realizuar dhe i pritshëm ose sa të vëmendshëm janë 
agjentët ekonomikë ndaj sinjaleve të lëshuara nga Bqt. 

7. Shënime përmByllëSe

ky studim rishikon përvojën e politikës monetare në turqi 
nën shënjestrimin e inflacionit. përvoja turke nën inflacionin e 
shënjestruar meriton një vëmendje të veçantë, sepse ajo u lançua 
në një moment kur turqia ishte larg pikëfillimit ideal për lançimin e 
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një regjimi të inflacionit të shënjestruar. megjithatë, me disa zgjidhje 
të ndërmjetme, që çuan përfundimisht në shënjestrim inflacioni 
dhe disa ndryshime të qenësishme institucionale që do të ishin 
drejtpërdrejt të rëndësishme për pritshmëritë mbi inflacionin, turqia 
lëvizi me hapa të shpejtë drejt numrave njëshifrorë të inflacionit. 
Sot, Bqt drejton një shënjestrim të plotë të inflacionit dhe përdor 
në mënyrë aktive normat afatshkurtra të interesit, dhe komunikimin 
e politikës monetare si instrumente të politikës. vendimet e politikës 
monetare të marra nga kpm përfshijnë një proces shumë intensiv, 
ku punonjësit e departamenteve të shumta të Bankës japin kontribut 
me analizat teknike dhe ekspertizën e tyre. komunikimi i vendimeve 
është një tjetër proces intensiv, i cili kërkon që Bqt të ketë një rol 
proaktiv në ankorimin e pritshmërive të publikut dhe ta udhëheqë 
publikun në mënyrën e duhur të interpretimit të veprimeve të politikës 
monetare. këto janë thelbi për besueshmërinë e përgjithshme të 
bankës qendrore, të regjimit të politikës monetare dhe në fund të 
nivelit të inflacionit. 
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Grafik 1. Inflacioni vjetor i IÇK në Turqi (në përqindje).
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Grafik 4. Raporti i tepricës primare ndaj PKB (në përqindje).
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kuadri i ri i politikëS monetare 
dhe ulja e inFlacionit në SerBi

Milan Sojic*

aBStrakt

me synimin për të garantuar kushtet makroekonomike kryesore për 
anëtarësimin e Serbisë në Bashkimin evropian, Banka kombëtare e 
Serbisë (BkS) ka adoptuar një kuadër të ri monetar, i cili parashikon 
ulje të mëtejshme të inflacionit bazë dhe ruajtje të stabilitetit të 
sistemit financiar. 

projektimet afatmesme të BkS për periudhën 2007-2010, 
përcaktojnë një inflacion vjetor bazë ndërmjet 4-8% në 2007, 3-6% 
në 2008, 2-5% në 2009 dhe 2-4% në 2010.

për të arritur këta objektiva, komiteti i politikës monetare të BkS 
përdor normën bazë të interesit, me fjalë të tjera normën e interesit 
të marrëveshjeve të riblerjes dyjavore të zbatueshme në operacionet e 
tregut të hapur, si instrumentin e saj kryesor dhe zbaton një politikë të 
luhatshme të kursit të këmbimit. në të njëjtën kohë, për shkak të flukseve 
të shumta hyrëse të kapitalit të huaj, norma e rezervës së detyruar për 
depozitat në valutë të huaj të bankave tregtare është caktuar në mënyrë 
kuptimplote, më e lartë se ajo e depozitave në dinarë.

Fjalë kyçe:
kuadri i ri i politikës monetare, programi monetar i BkS, reduktim i inflacionit bazë, 
stabilitet i sistemit financiar, norma bazë e interesit, kurs këmbimi fleksibël.
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Sipas praktikave të sistemeve monetare moderne në Be, ShBa 
dhe në shumë vende të tjera të zhvilluara të orientuara nga tregu, si 
edhe në vende në tranzicion, objektivi kryesor i Bankës kombëtare 
të Serbisë, siç përcaktohet edhe në ligjin e BkS është “të arrijë dhe 
të ruajë stabilitetin e çmimeve”. pa cënuar objektivin e saj kryesor, 
Banka kombëtare e Serbisë do të mbështesë politikën ekonomike 
të qeverisë së republikës së Serbisë, me qëllim që të kontribuojë 
në arritjen e stabilitetit financiar dhe të rritjes ekonomike të 
qëndrueshme.

politika monetare e Bankës kombëtare të Serbisë hartohet në 
memorandumin e Bankës kombëtare të Serbisë mbi parimet e kuadrit 
të ri të politikës monetare drejt objektivave të inflacionit të ulët. ky 
dokument përcakton parimet e politikës monetare në periudhën e 
tranzicionit, deri në adoptimin e regjimit të shënjestrimit të inflacionit.

në praktikë, kjo nënkupton që Banka kombëtare e Serbisë ka 
zbatuar një shënjestrim të nënkuptuar të inflacionit me një korridor 
inflacioni të planifikuar. adoptimi zyrtar i shënjestrimit të inflacionit 
pritet pas rreth dy vjetësh. korridori i inflacionit të planifikuar ka 
prirje të ulet, në linjë me projektimet e inflacionit të shënjestruar në 
republikën e Serbisë.

në Memorandumin, e miratuar nga komiteti i politikës monetare të 
Bankës kombëtare të Serbisë më 30 gusht 2006, është përcaktuar që 
inflacioni do të mbahet brenda një korridori inflacioni të planifikuar. 
instrumenti kryesor i politikës monetare të BkS është zgjedhur të jetë 
norma bazë e interesit (norma e marrëveshjeve të riblerjes), ndërsa 
masat e tjera të politikës monetare do të shërbejnë si instrumente 
mbështetëse. 

Memorandumi përvijon kuadrin e ri të politikës monetare dhe 
mënyrën e zbatimit të tij:

• korridori i inflacionit bazë për një vit kalendarik, përcaktohet si 
interval numerik (nga dhjetori në dhjetor). projektimet e rritjes 
vjetore të çmimeve me pakicë do të përgatiten në bashkëpunim 
me qeverinë e republikës së Serbisë, bazuar në rregullimet e 
parashikuara të çmimeve të administruara. 
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• mbajtja e inflacionit brenda korridorit të planifikuar rrit 
besueshmërinë e politikës monetare të BkS dhe mundëson 
ankorimin e pritshmërive inflacioniste.

• ndryshimet mujore të çmimeve gjatë vitit, përbëjnë një pikë 
reference shumë të rëndësishme për vendimet e komitetit të 
politikës monetare, duke qenë se ato mundësojnë vlerësimin 
e devijimeve të inflacionit nga korridori i inflacionit të 
planifikuar. 

• Byroja Serbe e Statistikave mbledh të dhëna dhe publikon 
informacion mbi lëvizjet e çmimeve, të inflacionit bazë dhe të 
atij total.

• aplikimi i indekseve vjetore mundëson justifikimin e devijimeve 
afatshkurtra, josistemike dhe sezonale.

• qëllimi i vendosjes së bandës të inflacionit është të sigurojë 
përmbushjen e objektivit të inflacionit, pavarësisht goditjeve 
dhe ndryshimeve në ambientin ekonomik. BkS paraprin një 
veprm neutralizues të goditjeve ekonomike, të cilat nuk do të 
kërkojnë një ndryshim të pozicionit të politikës monetare. 

• Banka kombëtare e Serbisë do t’i kundërpërgjigjet goditjeve të 
papritura dhe të fuqishme ndaj ekonomisë, për të parandaluar 
shmangien nga banda e korridorit të inflacionit të planifikuar. 

• reagimi i politikës monetare të BkS ndaj goditjeve të papritura 
dhe të fuqishme do të varet nga intensiteti dhe natyra e tyre, si 
edhe nga shkalla e inercisë të pritshmërive të inflacionit. 

• duhet theksuar, se është më e lehtë t’i jepet një përgjigje goditjeve 
të kërkesës, pasi ndryshimet në inflacion dhe në aktivitetin 
ekonomik lëvizin në të njëjtin drejtim. rritjet e normave të 
interesit dhe inercia e pritshmërive inflacioniste, dobësojnë 
aktivitetin ekonomik dhe amortizojnë presionet inflacioniste. 

• përgjigjja e përshtatshme për goditjet e ofertës është një çështje 
shumë më e komplikuar, duke qenë se aktiviteti ekonomik 
dhe inflacioni lëvizin në kahe të kundërta. përpjekjet për 
të kompensuar goditjet e ofertës vetëm me anë të politikës 
monetare, mund të çojnë në kufizime të panevojshme të 
aktivitetit ekonomik. nga ana tjetër, çdo përpjekje për të 
kompensuar plotësisht goditjet ndaj ofertës duke rritur çmimet, 
do t’i jepte një shtysë inflacionit. kjo do të kërkonte një 
shtrëngim të politikës monetare në të ardhmen e afërt dhe do 
të sillte një ngadalësim të rritjes ekonomike.
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• në rast të goditjeve ndaj ofertës, politika monetare synon 
të parandalojë shfaqjen e efekteve dytësore. rreziku i këtyre 
efekteve është veçanërisht i fortë në vendet me një histori 
inflacioni të ulët, relativisht të shkurtër. gjatë analizimit të 
efekteve mbi goditjet e ofertës, Banka kombëtare e Serbisë 
përpiqet të kuantifikojë siç duhet inflacionin total dhe atë bazë, 
për të lehtësuar dallimin midis goditjeve të përkohshme dhe 
atyre të përhershme.

• për shkak të një ndryshimi kohor të nënkuptuar zakonisht në 
rregullimin monetar, efekti i tij mbi lëvizjet korente në inflacion 
është relativisht i parëndësishëm. kohëzgjatja e këtyre intervaleve 
kohore nuk është e paracaktuar dhe varet nga ndryshimet 
strukturore dhe institucionale, të përfshira. çdo ndryshim në 
mekanizmin e transmetimit do të sjellë një vlerësim të kujdesshëm 
të kohës së efektit të vendimeve që lidhen me inflacionin. 

• politika monetare zbatohet në mjedisin e pasigurive të mëdha, 
që ndër të tjera do të thotë se modeli i projektimit të inflacionit, 
i përdorur nga Banka kombëtare e Serbisë mund të mos 
reflektojë drejt zhvillimet e fundit ekonomike, si pasojë e 
ndryshimeve të vazhdueshme strukturore në ekonomi. prandaj, 
në vendimmarrjen e saj, Banka kombëtare do të marrë parasysh 
të gjithë informacionin në dispozicion, përveç devijimeve nga 
projektimi i inflacionit. 

• politika monetare do t’i komunikohet publikut, në përpjekje për 
të balancuar faktorët e rrezikut që sjell korridori i inflacionit.

• çdo vlerësim i shkallës së shtrëngimit të politikës monetare 
duhet të marrë parasysh jo vetëm normat reale të interesit, por 
edhe normën reale të kursit të këmbimit. 

Si pasojë e zbatimit të programit të politikës monetare të BkS, norma 
e inflacionit bazë (çmimet e përcaktuara nga tregu) u ul nga 14.5% në 
vitin 2005 dhe 5.9% në 2006, në 3.8% sipas matjeve të 10 muajve të parë 
të 2007-ës. ne vlerësojmë, me një nivel të lartë të dhënash statistikore, 
se inflacioni bazë vjetor do të qëndrojë rreth 4.5% në fund të vitit 2007, 
që do të thotë mesatarisht nën 4% për gjithë vitin. 

inflacioni total vjetor pritet të arrijë në 6.5% në fund të vitit 2007, 
që është kryesisht rezultat i efekteve të thatësirave dhe i rritjes së 
çmimeve të administruara dhe atyre botërore të naftës. 
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që nga momenti që BkS synon zyrtarisht të adoptojë inflacionin 
e shënjestruar në të ardhmen e afërt, për të rritur transparencën e 
politikës së saj monetare dhe për të shtuar komunikimin me publikun, 
ajo ka vendosur të përgatisë dhe të publikojë raporte tremujore 
inflacioni, si kanalin kryesor për të komunikuar me publikun. ky 
raport do të japë informacion mbi zhvillimet e fundit në ekonomi, 
që ndikojnë vendimet e komitetit të politikës monetare dhe mbi 
veprimtarinë e Bankës kombëtare të Serbisë.

raporti i inflacionit përmban informacion mbi inflacionin aktual 
dhe atë të pritshëm, analiza mbi zhvillimet kryesore makroekonomike, 
shpjegime të arsyeve të vendimeve të komitetit të politikës monetare 
dhe një vlerësim të eficiencës së politikës monetare të zbatuar gjatë 
tremujorit të mëparshëm.

pjesë përbërëse të këtij raporti janë projektimet e inflacionit 
për të paktën katër tremujorë përpara, hipotezat mbi të cilat janë 
bazuar këto projektime dhe një analizë e rreziqeve kryesore gjatë 
përmbushjes së objektivit të inflacionit.

përdorimi i këtij informacioni do t’i mundësojë publikut të 
kuptojë më mirë politikën monetare të zbatuar nga banka qendrore 
dhe angazhimin e saj në përmbushjen e objektivit të inflacionit. për 
më tepër, do të luajë një rol në kufizimin e pritshmërive inflacioniste 
dhe në ruajtjen e stabilitetit të çmimeve, që është detyra kryesore e 
BkS, siç parashikohet nga ligji.

Grafik 1. Inflacioni bazë dhe ai total në Serbi, 2001-2007.

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Vitet

N
ë 

%
, v

jet
or

e

Inflacioni total

Inflacioni bazë



�0�

është e sigurt, që Banka kombëtare e Serbisë do ta arrijë 
objektivin e saj të inflacionit bazë për vitin 2007 (4-8%). Siç pranohej 
në deklaratën më të fundit të Fmn, politika monetare ka ecur mirë, 
pavarësisht disa goditjeve inflacioniste, si ajo bujqësore dhe rritja e 
çmimeve të naftës, zhvillimet fiskale dhe rritja e madhe e pagave. 

karakteristika kryesore në luhatjet e çmimeve në tremujorin e tretë 
të vitit 2007 është efekti i ofertës së ulët të papritur sezonale (dhe 
rritjes së madhe të çmimeve) të produkteve bujqësore, që bashkë me 
efektin e rritjes së çmimeve botërore të naftës ndikuan më shumë 
efektet disinflacioniste të vlerësimit nominal të dinarit dhe të gap-it të 
vlerësimit real të kursit të këmbimit. Si rrjedhim, inflacioni bazë më 
shumë se u dyfishua në tremujorin e dytë të vitit 2007. ndërsa pas 
një rënieje për dy vjet rresht, ai vjetor regjistroi një rritje prej 3.3%.

politika monetare ruajti karakterin e saj kufizues në vitin 2007, 
kryesisht si rezultat i vlerësimit real të kursit të këmbimit për 
dinarin. 

pBB dhe ecuria e tregtisë së jashtme ruajtën norma rritjeje 
relativisht të larta në vitin 2007. ngadalësimi ekonomik i tremujorit 
të tretë 2007 u shkaktua nga kushtet e pafavorshme të motit dhe jo 
nga shtrëngimi i politikës monetare. rënia e prodhimit bujqësor si 
pasojë e motit, çoi për rrjedhojë në një rënie të prodhimit industrial.

Grafik 2. Parashikimi i inflacionit bazë.
(Normat vit pas viti, në %)
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ne vlerësojmë se inflacioni bazë i tremujorit të katërt, të vitit 
2007 do të bjerë si në tremujorin e tretë dhe parashikimi qendror i 
fundvitit 2007 do të vendoset më afër kufirit të poshtëm të bandës së 
shënjestruar, që do të thotë 4.5%. Faktorët kyç që pritet të sjellin një 
rritje të inflacionit bazë gjatë tremujorit të katërt, janë të ngjashëm 
me ata mbizotërues gjatë tremujorit të tretë (thatësira dhe rritja e 
çmimeve botërore të naftës së parafinuar). nga ana tjetër, vlerësimi 
nominal i dinarit gjatë tremujorit të tretë, që çoi në uljen e çmimeve 
të importit dhe rritjen e gap-it të vlerësimit të kursit real të këmbimit, 
do të ketë një efekt disinflacionist në periudhën e ardhshme.

inflacioni bazë i fundit të vitit 2008 do të luhatet ndërmjet 2.7% 
dhe 5.9%, ndërkohë që parashikimi qendror është përcaktuar në 
rreth 4.3%. ne presim që rritja vjetore e inflacionit bazë gjatë vitit 
2008, të qëndrojë brenda intervalit të shënjestruar prej 3-6%. ky 
parashikim presupozon një zbutje të moderuar të politikës monetare 
në periudhën në vijim, që filloi me një ulje prej 25 pikësh bazë në 
normën bazë të interesit, në nëntor 2007. zbutja nevojitet për të 
frenuar presionet disinflacioniste të përhapura nga vlerësimi nominal 
i kursit të këmbimit dhe nga hendeku i vlerësimit të kursit real të 
këmbimit të dinarit. zbutja e politikës monetare mund të mos 
materializohet nëse do të vlerësohej që lëvizjet fiskale kanë gjasa të 
shkaktojnë efekte inflacioniste.

parashikimet qendrore e pozicionojnë inflacionin total për vitin 
2008, në rreth 6.0%, nisur nga rritja e parashikuar e çmimeve të 
rregulluara (sipas parashikimit të ministrisë së Financave). rreziku 
kryesor në arritjen e këtyre parashikimeve, mund të vijë nga teprica 
e kërkesës, si rezultat i lëvizjeve të çmimeve të produkteve të naftës 
dhe atyre bujqësore.

në mënyrë që të përgatitemi në kohë për anëtarësimin në Be, 
planifikimi afatmesëm i inflacionit parashikon ulje të inflacionit bazë 
në 2-4%, në vitin 2010. gjithashtu, është planifikuar një spostim 
nga indeksi i çmimeve me pakicë drejt indeksit të çmimeve të 
konsumit.

politika monetare e Bankës kombëtare të Serbisë është largpamëse 
dhe vendimet e saj do të bazohen në parashikimet e inflacionit. 
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kur norma e parashikuar e inflacionit të bjerë nën ose të tejkalojë 
bandën e shënjestruar, si niveli i normave të interesit, ashtu edhe 
pozicioni i politikës monetare do të rishqyrtohen. Banka kombëtare 
e Serbisë do të përdorë gjithë informacionin në dispozicion dhe do të 
zbatojë një kombinim të përshtatshëm të instrumenteve të politikës 
monetare. duke u bazuar në zhvillimet monetare dhe në parashikimet 
e inflacionit, Banka kombëtare e Serbisë mund të vendosë të 
korrigjojë normën bazë të interesit në një nivel të përputhshëm me 
ruajtjen e inflacionit bazë brenda bandës së parashikuar. në nëntor 
2007, interesat e marrëveshjeve të riblerjes dyjavore të BkS arritën 
në 9.5%.

Siç përkufizohet në detaje në programin e politikës monetare të 
Bankës kombëtare të Serbisë për vitin 2007, BkS përdor normën 
bazë të interesit për të ndikuar ofertën dhe kërkesën e kursit të 
këmbimit, në tregun valutor.

kursi i këmbimit të dinarit do të vendoset lirshëm, duke iu referuar 
ofertës dhe kërkesës në tregun valutor.

BkS do të kanalizojë ndryshimet në kursin e këmbimit të dinarit 
drejt përmbushjes së objektivit të përcaktuar, duke ruajtur të drejtën 
e ndërhyrjes në rast lëkundjesh të konsiderueshme në tregun valutor 
që mund të kërcënojë qëndrueshmërinë afatmesme të pozicionit të 
jashtëm të vendit.

Grafik 3. Objektivat afatmesëm të inflacionit bazë 
(normat e rritjes vjetore, në %).
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kuadri i ri përcakton tre rastet e mëposhtme, në të cilat Banka 
kombëtare e Serbisë mund të ndërhyjë në tregun valutor: (1) të 
kufizojë luhatjet ditore, por pa penguar presionin e akumuluar për 
një periudhë më të gjatë, (2) të frenojë kërcënimet e mundshme ndaj 
stabilitetit financiar dhe atij të çmimeve (pasi mundësia e ndikimit 
të inflacionit nëpërmjet ndryshimit të normës bazë të interesit të 
jetë ezauruar) ose të parandalojë rënien e inflacionit nën parashikim; 
dhe (3) të mbajë rezervat ndërkombëtare në nivel të përshtatshëm. 
veç këtyre, gjatë periudhës së tranzicionit që solli viti 2007 (kur 
ecuria e transaksioneve të këmbimit valutor, iu transferua plotësisht 
veprimeve të bankave tregtare), Banka kombëtare e Serbisë do të 
ndërhyjë në procesin e ndërveprimit me zyrat e këmbimit valutor.

Banka kombëtare e Serbisë do të vazhdojë të zhvillojë dhe të 
përforcojë instrumentet e tregut të rregullimit monetar dhe të 
mbështesë zhvillimin e tregut ndërbankar të parasë, për të përmirësuar 
administrimin e likuiditetit të sektorit bankar.

për të rregulluar likuiditetin e sistemit bankar, Banka kombëtare 
e Serbisë do t’u mundësojë bankave t’i drejtohen më me efikasitet 
lehtësive të saj kredituese dhe depozituese, duke përdorur 
njëkohësisht, korridorin e normës së interesit si mekanizëm për 
administrimin e normave të interesit të tregut të parasë. 

BkS do të vrojtojë nga afër veprimtarinë kredituese të bankave 
dhe do të ndërmarrë masa të matura e të përshtatshme, si dhe masa 
të tjera të rregullimit monetar për të parandaluar kërcënimet ndaj 
arritjes së objektivit bazë të politikës monetare.

Sfidat kryesore për vitin 2008 do të jenë pa dyshim kufizimi i 
deficiteve të tregtisë së jashtme dhe të llogarive korente të bilancit 
të pagesave, ulja e papunësisë dhe përfundimi i ristrukturimit dhe i 
privatizimit të ndërmarrjeve të mëdha publike.
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Strategjia e politikëS monetare të 
BankëS komBëtare të repuBlikëS 

Së maqedoniSë: përvojat dhe 
alternativat

aneta Krstevska*

aBStrakt

Banka kombëtare e republikës së maqedonisë (Bkrm) ka zbatuar 
një strategji të shënjestrimit të kursit të këmbimit, për më shumë se një 
dekadë dhe deri tani ka rezultuar shumë e suksesshme. qëllimi i këtij 
diskutimi është të shpjegojë shkurtimisht përparësitë e kësaj strategjie 
dhe të përqendrohet më shumë në analizën e qëndrueshmërisë 
së kursit të fiksuar të këmbimit. diskutimi gjithashtu, analizon 
efektivitetin e kanalit të transmetimit të normës bazë në ekonominë 
maqedonase. Bazuar në analizën e qëndrueshmërisë së kursit fiks të 
këmbimit dhe të problemeve ende të pranishme në funksionimin 
e kanalit të transmetimit të normës bazë të interesit, përfundimet 
kryesore konsistojnë në atë që strategjia aktuale e politikës monetare 
është ende e vlefshme dhe monitorimi i vazhdueshëm i mjedisit në 
ndryshim dinamik është mëse i nevojshëm.

hyrje

duke filluar nga viti 1995, Banka kombëtare e republikës së 
maqedonisë zbaton strategjinë e shënjestrimit të kursit të këmbimit, 
duke përdorur si ankorë nominale të kursit të këmbimit, në fillim 
markën gjermane dhe tani euron. që nga kjo kohë, zbatimi i kësaj 
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strategjie të politikës monetare në ekonominë maqedonase ka një 
histori tejet të gjatë dhe njëkohësisht, shumë arritje pozitive.

përparësia kryesore e fiksimit të kursit të këmbimit është se kjo 
strategji e bën shumë të qartë për publikun, objektivin kryesor të 
politikës monetare të Bankës qendrore. gjithashtu, është një 
mundësi për monitorimin e përditshëm të zhvillimeve të kursit të 
këmbimit, të cilat janë mjaft të kuptueshme për publikun e gjerë.

rëndësia e kursit të qëndrueshëm të këmbimit valutor vjen nga 
specifikat kryesore të vendit. ekonomia maqedonase është një 
ekonomi e vogël dhe e hapur, me një shkallë relativisht të lartë 
euroizimi. euro është monedhë dominuese në pagesat e përgjithshme 
të eksporteve dhe importeve, duke pasur si partnerin tregtar më të 
rëndësishëm, Bashkimin evropian. tregu financiar dhe ai i këmbimit 
valutor janë të kufizuar. të gjitha këto veçori mbështesin kursin e 
fiksuar në ekonominë maqedonase.

megjithatë, hartuesit e politikave duhet të ndjekin zhvillimet mjaft 
dinamike të mjedisit dhe për pasojë, duhet të kërkojnë vazhdimisht 
arsye përforcuese për pozicionin aktual të politikës monetare, si dhe 
për qëndrueshmërinë e saj të paktën për një periudhë afatshkurtër 
dhe afatmesme. në këtë këndvështrim, ky material tregon jo vetëm 
përvojat nga të pasurit një kurs këmbimi të fiksuar, por madje dhe 
alternativat e analizat për vazhdimësinë e ruajtjes së regjimit të kursit 
të fiksuar të këmbimit. prezantimi strukturohet si vijon: (1) inflacioni, 
sektori i jashtëm dhe normat e interesit në ekonominë maqedonase; 
(2) analiza e qëndrueshmërisë së kursit të fiksuar të këmbimit; 
(3) efektiviteti i kanalit të transmetimit të normës së interesit; (4) 
përfundime.

1. inFlacioni, Sektori i jaShtëm dhe 
normat e intereSit në ekonominë 
maqedonaSe

ekonomia maqedonase ka një histori të mirë të inflacionit, me 
një normë mesatare vjetore të inflacionit rreth 2%, në dhjetë vitet 
e fundit. pas stabilitetit makroekonomik që u arrit në vitet e para të 
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periudhës së tranzicionit, duke filluar nga viti 1995 inflacioni u ul në 
nivel njëshifror dhe mbetet relativisht i ulët. inflacioni përcaktohej 
kryesisht nga faktorët e anës së ofertës dhe ndryshimet sistemike 
në ekonomi. duke ndjekur ecurinë e inflacionit të treguar në 
grafikun 1, në vijim mund të numërohen këta faktorë të rëndësishëm 
për ndryshimet më thelbësore në normën mesatare vjetore të 
inflacionit:

-  nivel më i lartë inflacioni në vitin 1997, kur u krye zhvlerësimi 
(i vetmi zhvlerësim) i monedhës kombëtare, dinarit;

-  deflacion në vitin 1999, si rezultat i rënies së çmimeve botërore 
të lëndëve të para dhe i ofertës së brendshme të rritur të 
produkteve bujqësore;

-  nivel më i lartë inflacioni në vitin 2000, për shkak të vendosjes 
së tvSh dhe rritjes së çmimeve të energjisë elektrike;

-  në vazhdim, nivel i lartë inflacioni në vitin 2001, për shkak të 
liberalizimit të çmimit të bukës, rritjes së çmimeve të shërbimeve 
të telekomunikacionit, por edhe për shkak të ndikimit të 
faktorëve psikologjikë gjatë krizës të sigurisë së brendshme në 
vend;

-  deflacion në vitin 2004, për shkak të reduktimit të taksave 
mesatare doganore, pas anëtarësimit në oBt;

-  normë më e lartë inflacioni në vitin 2006, si pasojë e rritjes së 
taksave të akcizës për duhanin, për ta sjellë atë në përputhje me 
rregulloren e Be-së.
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Grafik 1. Norma mesatare vjetore e inflacionit (në për qind).

Burimi: Zyra e Statistikave Shtetërore të Republikës së Maqedonisë.
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inflacioni bazë (pa ushqimet dhe energjinë) në dy vitet e fundit 
ka qenë relativisht më i qëndrueshëm, duke marrë në konsideratë 
faktorët që përcaktuan indeksin e përgjithshëm të çmimeve. përveç 
kësaj, pritshmëritë e inflacionit ishin deri diku në përputhje me 
zhvillimet aktuale të tij, duke nënkuptuar se inflacioni aktual ka qenë 
relativisht i parashikueshëm dhe afër vlerave të pritshme.

me ndjekjen e një kursi de facto të fiksuar të këmbimit valutor, 
zhvillimet e sektorit të jashtëm marrin rëndësi thelbësore. Bilanci i 
llogarisë korente të ekonomisë maqedonase u përmirësua ndjeshëm 
gjatë viteve të fundit, duke arritur një nivel të deficitit të llogarisë 
korente prej më pak se 1% të pBB-së, në vitin 2006. arsyeja kryesore 
e këtij përmirësimi ishin të ardhurat nga transfertat private, niveli 
më i lartë i investimeve të huaja direkte dhe i portofolit. deficiti 
tregtar gjatë gjithë këtyre viteve ka qenë relativisht i lartë, prej rreth 
20% të pBB-së, por është kompensuar mjaft nga transfertat private. 
norma reale efektive e kursit të këmbimit të dinarit ka një tendencë 
nënçmuese, duke marrë parasysh çmimet e brendshme më të ulta 
krahasuar me partnerët tregtarë, në dobi të konkurrueshmërisë të 
çmimeve në ekonomi. 

nën regjimin e kursit të këmbimit të fiksuar, variablat monetarë 
janë të varur nga kursi i fiksuar i këmbimit, si një objektiv i 
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ndërmjetëm i politikës monetare – mbajtja e stabilitetit të kursit të 
këmbimit, për të ruajtur stabilitetin e çmimeve në ekonomi. grafiku 
4 tregon se Banka kombëtare e republikës së maqedonisë në të 
kaluarën, është përballur me ngjarje të ndryshme, ku i është dashur të 
rrisë normën e interesit të instrumentit kryesor të politikës monetare 
– bonove të thesarit të bankës qendrore, për të ruajtur stabilitetin e 
kursit të këmbimit (gjatë krizës rajonale, në vitin 1999 dhe krizës së 
brendshme në vitin 2001). gjatë dy viteve të fundit, nga tetori 2005 e 
në vazhdim, norma referencë e interesit të bankës qendrore ka pasur 
një tendencë rënëse, duke rezultuar në një ngushtim gradual të bandë 
të normës së interesit. 
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2. analiza e qëndrueShmëriSë Së kurSit 
të FikSuar të këmBimit 

në përgjithësi, strategjia e shënjestrimit të kursit të këmbimit deri 
tani ka rezultuar e përshtatshme për ekonominë maqedonase dhe 
zbatimi i saj ka qenë i suksesshëm. megjithatë, nisur nga ndryshimet 
në procesin e tranzicionit, sfidat aktuale dhe ato të ardhshme në 
procesin e konvergjencës drejt ekonomive më të zhvilluara dhe 
prirjet globalizuese, autoritetet monetare po përballen me nevojën 
për vlerësimin sistematik të qëndrueshmërisë së kursit të fiksuar të 
këmbimit. vlerësimi i strategjisë së politikës monetare është aktualisht 
një çështje deri-diku e zakonshme për bankat qendrore, megjithatë 
bëhet edhe më i nevojshëm, në rastet kur ka rrezik të ketë ndryshime 
të tjera themelore të mjedisit.

analiza e qëndrueshmërisë së kursit të fiksuar të këmbimit1 e 
paraqitur në këtë studim, ndërthur gjashtë grupe kriteresh, që kanë 
për qëllim të vlerësojnë pozicionin aktual të regjimit të kursit të 
këmbimit. këto grupe kriteresh paraqiten në vijim. 

a) kriteret e integrimit ekonomik dhe tregtar. 

Brenda kritereve të integrimit ekonomik dhe tregtar, analizohen 
treguesit e mëposhtëm:

- hapja e ekonomisë. ekonomia maqedonase është një ekonomi 
mjaft e hapur, me një raport mesatar të tregtisë së jashtme ndaj 
pBB-së prej 84%, në periudhën 1993-1998 dhe akoma më e 
hapur në periudhën 1999-2000, kur ky raport arriti 98%. hapja 
në rritje e ekonomisë favorizon ruajtjen e qëndrueshmërisë së 
kursit të këmbimit;

- tregtia e jashtme në euro. rreth 70% e tregtisë së jashtme kryhet 
në euro. kjo përqindje e lartë e pagesave në euro, që është 
monedha ankorë, nxjerr në pah rëndësinë e kursit të këmbimit 
të monedhës vendase kundrejt euros, që aktualisht është një 
nga arsyet kryesore të zgjedhjes së strategjisë të shënjestrimit të 
kursit të këmbimit;

- rëndësia e ciklit ekonomik të partnerëve kryesorë tregtarë. 
ka një lidhje pozitive prej 0.6 midis zhvillimeve të pBB-së në 
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maqedoni dhe partnerëve kryesorë tregtarë (gjermani, greqi, 
itali dhe Bullgari), gjë që tregon një varësi të lartë nga ekonomitë 
e partnerëve tregtarë.

nisur nga këto kritere, mesazhi kryesor është që ekonomia e 
maqedonisë ka regjistruar integrim tregtar dhe ekonomik të fuqishëm, i 
cili i shërben ruajtjes së kursit të qëndrueshëm të këmbimit valutor.

b) kriteret e integrimit financiar. 

integrimi financiar matet nëpërmjet kritereve të mëposhtme:

- të ardhurat nga bursa. të ardhurat nga bursa maqedonase 
ndonëse në rritje, mbeten relativisht të ulëta, rreth 3% të 
pBB-së në periudhën 2003-2005. intensifikimi i tregtisë gjatë 
viteve të fundit, është kryesisht rezultat i rritjes së interesit 
të jorezidentëve për të investuar në letra me vlerë vendase, 
veçanërisht në aksione të kompanive vendase, gjë që tregon për 
pritshmëri pozitive të tyre në të ardhmen;

- monetizimi në ekonomi. niveli i monetizimit matet nëpërmjet 
raportit të parasë së gjerë ndaj pBB-së, i cili në periudhën 1998-
2005 ishte rreth 28%, duke pasqyruar ende një monetizim 
relativisht të ulët në ekonomi. 

-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 2005

Rritja e ponderuar e PBB-së së partnerëve tregtarë kryesorë 
Rritja reale e PBB-së (MKD)

*Përjashtuar vitin 2001 (kriza e brendshme në Maqedoni).

 Grafik 5. PPB e Maqedonisë dhe e partnerëve tregtarë kryesorë.



��0

këta tregues flasin për një integrim të ulët financiar, i cili lejon 
ruajtjen e kursit të fiksuar të këmbimit valutor. 

c) kriteret e stabilizimit makroekonomik. 

vlerësimi i rreziqeve të mundshme për stabilizimin makroekonomik 
analizohet si më poshtë: 

- lidhja midis flukseve kapitale dhe atyre të shkëmbimeve 
tregtare. vitet e fundit, kur ekonomia maqedonase po regjistron 
flukse më të larta hyrëse, bazuar në investimet e huaja direkte 
dhe në ato të portofolit, si dhe gjatë procesit të liberalizimit 
gradual të llogarisë kapitale, flukset e përgjithshme kapitale 
brenda llogarisë kapitale dhe financiare kanë ardhur duke u 
rritur krahasuar me flukset e shkëmbimeve tregtare;

- rëndësia e goditjeve nominale dhe reale. goditjet nominale 
në ekonominë maqedonase janë të rëndësishme për shkak të 
ofertës së luhatshme të parasë, por edhe të pranisë së rrezikut 
nga goditjet reale, si rezultat i hapjes së madhe të ekonomisë.

rreziqet ekzistuese nga goditjet nominale dhe reale janë në dobi të 
ruajtjes së kursit të fiksuar të këmbimit, por lëvizja në rritje e kapitalit 
tregon të kundërtën.

 
d) kriteret e diversifikimit dhe të kushteve të tregtisë. 

ky grup përfshin kriteret e mëposhtme:

- luhatshmëria e deflatorëve të eksportit dhe importit. raporti 
midis luhatshmërisë së deflatorit të eksporteve dhe importeve 
në ekonominë maqedonase është relativisht i ulët, për shkak të 
inputeve të importuara në produktet e eksportuara (zakonisht, 
të njëjtat grupe mallrash janë të pranishme në anën e importeve 
dhe pas përpunimit, edhe në atë të eksporteve, por me vlerë 
të shtuar më të lartë). për këtë arsye, ndryshimet e çmimeve 
botërore ndikojnë si në eksporte, ashtu edhe në importe; 

- diversifikimi i eksporteve. në strukturën e përgjithshme të 
eksporteve, një peshë relativisht të lartë zënë produktet primare, 
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që tregon një diversifikim të pakët të eksporteve;
- varësia nga çmimet botërore. ka një koeficient lidhës pozitiv 

prej 0.4 midis pBB-së së ekonomisë maqedonase dhe çmimit 
botëror të mallrave kryesorë të eksportit, gjë që tregon për 
diversifikim të ulët të prodhimit dhe varësi të ecurisë ekonomike 
nga zhvillimet në tregun botëror. 

dy kriteret e fundit tregojnë përqendrimin e ekonomisë në tregti 
dhe prodhim dhe për rrjedhojë, përfitimet nga fleksibiliteti i kursit 
të këmbimit.

e) kriteret për besueshmëri /nevoja për ankorë nominale. 

Siç u shpjegua edhe në fillim, ekonomia maqedonase ka një 
ecuri mjaft mbresëlënëse të inflacionit, me një inflacion mesatar 
prej rreth 2% në dekadën e fundit. në dhjetë vitet e fundit, nuk ka 
asnjë muaj me inflacion vjetor mbi 10%, që është marrë si benchmark 
(pikë referencë) në analizë. nisur nga ecuria e inflacionit dhe nga 
besueshmëria e fuqishme në politikën monetare, duket qartë se nuk 
ka nevojë reale për një ankorë nominale me qëllim stabilizimin e 
pritshmërive të inflacionit në ekonomi.

f) Frika nga luhatshmëria /kriteret e efektit të bilancit. 

grupi i fundit përfshin kriteret e mëposhtme: 

ndryshimi i çmimeve, në %
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- niveli i euroizimit. niveli i euroizimit matet nëpërmjet tre 
treguesve: përqindja e depozitave në monedhë të huaj në ofertën 
e parasë është mesatarisht rreth 50%; përqindja e borxhit të 
huaj ose të indeksuar ndaj borxhit të përgjithshëm të vendit 
është rreth 90%; dhe raporti i borxhit privat bruto ndaj borxhit 
të përgjithshëm të jashtëm është rreth 60%. në bazë të këtyre 
treguesve, përfundimi kryesor është se ekonomia maqedonase 
ka një nivel relativisht të lartë euroizimi; 

- lidhja midis kursit të këmbimit dhe aktivitetit ekonomik. lidhja 
midis kursit nominal efektiv të këmbimit dhe pBB-së është 
analizuar duke pasur parasysh kursin fiks të këmbimit valutor 
për një periudhë mjaft të gjatë kohore, por nuk është gjetur 
asnjë lidhje e fortë. 

Bazuar në këto kritere, ne konfirmojmë një efekt të fortë të 
mundshëm të bilancit, kryesisht për shkak të nivelit të lartë të 
euroizimit në ekonomi, i cili mbështet regjimin e kursit të fiksuar të 
këmbimit valutor.

3. eFektiviteti i kanalit të tranSmetimit 
të normëS të intereSit 

historikisht, Banka kombëtare e republikës së maqedonisë është 
mbështetur kryesisht, në kanalin e transmetimit të kursit të këmbimit, 
si mjetin e vetëm efektiv, megjithëse gjithmonë duke u përpjekur 
të ndjekë ndryshimet në efektivitetin e kanaleve të tjera. për sa i 
përket kanalit të transmetimit të normës së interesit, ka një tendencë 
përmirësimi, ndonëse ende mjaft e ngadaltë. në periudhën 1997-2005, 
ekziston një lidhje pozitive prej 0.33 midis normës bazë të interesit të 
Bankës kombëtare të republikës së maqedonisë (norma e interesit 
për bonot e thesarit të Bankës qendrore) dhe normës mesatare të 
ponderuar të interesit të kredisë bankare. kjo marrëdhënie pozitive 
është kryesisht rezultat i periudhës 2000-2003, kur korrelacioni ishte 
edhe më i lartë (0.44), por megjithatë nuk vazhdoi gjatë vitit 2004, gjë 
që tregon se kanali i transmetimit të normës së interesit është ende 
jo plotësisht operacional. përçimi i normës së interesit të Bankës 
qendrore tek norma e interesit të huadhënies së bankave vlerësohet 
të jetë 0.1, me një vonesë kohore prej një muaji (krstevska, 2007).
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tabelë �. Matrica e korrelacionit.

në analizimin e kanalit të transmetimit të normës së interesit, 
duhet patur parasysh se sistemi bankar maqedonas është në pozicion 
teprice likuiditeti. Bankat nuk marrin hua nga banka qendrore, por 
investojnë në letrat me vlerë afatshkurtra të saj. dy vitet e fundit, 
konkurrenca bankare tregoi se ishte një faktor shumë i rëndësishëm 
për normat e interesit të bankave, të cilat rezultuan në një prirje 
rënëse të normave të interesit të huadhënies dhe madje në një rritje të 
normave të interesit të depozitave në vitin 2007 (të ndikuara ndërkohë 
edhe nga rritja e normave të interesit në tregjet ndërkombëtare). 

4. përFundime 

Fiksimi i vlerës së monedhës vendase kundrejt euros rezultoi 
zgjedhje e duhur për strategjinë e politikës monetare të ekonomisë 
maqedonase, strategji që është zbatuar në mënyrë të suksesshme për 
një periudhë mjaft të gjatë.

analiza e qëndrueshmërisë të regjimit të kursit të fiksuar të 
këmbimit përfshin mjaft tregues, prej të cilëve vetëm tre janë kundër 
kursit të fiksuar: eksportet e ulta, diversifikimi i prodhimit dhe 
intensifikimi i flukseve kapitale. historiku i mirë i inflacionit është 
kriteri i vetëm që tregon se fiksimi i kursit nuk nevojitet më. nga 

 1997-2005 DCBI DLIR DDIR

DCBI 1 0.332865 -0.00202

DLIR 0.332865 1 0.139176

DDIR -0.00202 0.139176 1

2000-2003 DCBI DLIR DDIR

DCBI 1 0.440716 0.001577

DLIR 0.440716 1 0.341846

DDIR 0.001577 0.341846 1

Shkurtime:

CBI- norma e interesit të 
BQ;

LIR- norma e interesit të 
huadhënies;

DIR- norma e interesit të 
depozitave;
  
D- diferenca.
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ana tjetër, sipas pjesës më të madhe të kritereve (12), fiksimi i kursit 
është ende i vlefshëm për ekonominë maqedonase. nga pikëpamja 
operacionale, është regjistruar vetëm një përmirësim i ngadaltë në 
funksionimin e kanalit të transmetimit të normës së interesit, gjë që 
tregon se kanali i kursit të këmbimit mbetet ende më eficienti.

duke parë nga e ardhmja, dinamikat e flukseve kapitale dhe 
zhvillimi i tregjeve financiare ka të ngjarë të jenë faktorët më të 
rëndësishëm, që ndikojnë në zbatimin e politikës monetare dhe në 
mekanizmin e saj të transmetimit. 
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evoluimi dhe adoptimi i politikëS 
monetare të BankëS Së ShqipëriSë: 

nga e kaluara drejt vizionit për 
të ardhmen dhe nevoja për të 

qenë pararendëS
ardian Fullani*

aBStrakt

klasifikimi jel: e42, e52, e58, e61
Fjalët kyçe: politika monetare, inflacioni i shënjestruar, Shqipëri.

i. hyrje

politika monetare e mirëfilltë në Shqipëri filloi të praktikohej 
në vitin 1992. tashmë, 17 vite më pas, ndryshimet e ndodhura në 
ekonominë shqiptare dhe në mendimin ekonomik mbi teorinë dhe 
praktikën e politikës monetare inkurajojnë një debat të hapur rreth 
natyrës dhe objektivave të saj. në këtë aspekt është e nevojshme të 
analizohen me vëmendje zhvillimet e së kaluarës, për të identifikuar 
ndryshimet dhe vlerësuar efektshmërinë e sistemit ekzistues nga 
këndvështrimi i karakteristikave dominuese aktuale. përgjithësisht, 
ekonomia botërore përfshirë të gjitha nivelet e zhvillimit ekonomik 
ka njohur një periudhë të uljes të inflacionit. ky zhvillim shpesh 
shihet si një efekt pozitiv i globalizimit, por është e pamohueshme se 
gjatë dy dekadave të fundit bankat qendrore nëpër botë janë fokusuar 
veçanërisht në ruajtjen e stabilitetit të çmimeve. praktikat më të 
mira dhe më të suksesshme botërore tregojnë se aktualisht politika 
monetare ka si qëllim stabilitetin e çmimeve, të shprehur në formën e 
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një objektivi shifror ose intervalor nën emërtimin: regjimi i inflacionit 
të shënjestruar. politika monetare ka adoptuar një vizion pararendës 
dhe menaxhon zhvillimet aktuale, duke u udhëhequr nga e ardhmja. 
Fokusi i kësaj politike drejtohet nga pritjet inflacioniste dhe përdor të 
gjithë informacionin ekzistues për të identifikuar sfidat dhe rreziqet e 
mundshme mbi pritjet inflacioniste. Synimi i saj është të mbajë këto 
pritje inflacioniste të ankoruara rreth objektivit të bankës qendrore 
për inflacionin. politika monetare aktuale në Shqipëri ka adoptuar 
një filozofi të ngjashme me inflacionin e shënjestruar, megjithatë kjo 
është zhvilluar nën ombrellën e një regjimi të shënjestrimit monetar. 
ky material diskutimi synon në rradhë të parë të përshkruajë 
transformimin e politikës monetare dhe të inkurajojë një debat të 
hapur rreth natyrës së politikës monetare në Shqipëri, në të ardhmen. 
materiali përpiqet të diskutojë avantazhet e inflacionit të shënjestruar 
si regjimi më i përshtatshëm për zbatimin e politikës monetare në 
kuadrin e një ekonomie të vogël, të hapur. konkluzionet e analizës, 
bazuar në eksperiencën shqiptare tregojnë se inflacioni i shënjestruar 
është një regjim i përshtatshëm që përmbush kushtet për të garantuar 
qëndrueshmërinë e çmimeve të konsumit në afatin e gjatë. 

 
reformimi dhe adoptimi i politikës monetare gjatë këtyre viteve 

të tranzicionit mund të vlerësohet si një nga reformat e suksesshme 
dhe efektive në Shqipëri, përkundrejt atyre të politikave të tjera 
ekonomike dhe më gjerë. politika monetare ka evoluar njëkohësisht 
me zhvillimet ekonomike të vendit dhe ndryshimet sociale të shoqërisë 
shqiptare. ecuria e reformave ekonomike në përgjithësi, situata 
ekonomiko-financiare e vendit, zhvillimi i tregjeve dhe evoluimi i 
institucioneve të ekonomisë së tregut, krijimi dhe zgjerimi i njohurive 
të specializuara mbi tregjet financiare dhe i njohurive të përgjithshme 
të publikut mbi ekonominë e tregut, kanë patur një ndikim thelbësor 
(përcaktues) në natyrën, ndryshimet dhe efektshmërinë e politikës 
monetare. zhvillimet në ekonominë shqiptare dhe atë rajonale (duke 
nënkuptuar me këtë përcaktim evropën juglindore) në lidhje me 
tregjet financiare e kapitale, shpejtësia relative e reformave në raport 
me ekonomitë e tjera në tranzicion dhe turbulencat ekonomike e 
politike që kanë shoqëruar tranzicionin, kanë bërë që interesi i 
tregjeve ndërkombëtare të kapitalit për rajonin të jetë neglizhent. 
këto arsye kanë ngadalësuar integrimin financiar të ekonomisë 
shqiptare. rrjedhimisht, ndikimi i faktorëve të jashtëm është kufizuar 
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përgjithësisht në çmimet e mallrave të huaj. ndryshimet e ndodhura 
mbi elementet përcaktuese të politikës monetare të bankës qendrore 
(pavarësia, transparenca, natyra e regjimit të politikës monetare), janë 
shqyrtuar me kujdes, për të kuptuar ndikimin e tyre mbi evoluimin 
dhe suksesin e politikës monetare, duke përbërë kështu edhe një prej 
qëllimeve të këtij materiali diskutimi. 

periudha e tranzicionit nga një ekonomi e centralizuar drejt një 
ekonomie në zhvillim përfshin një tërësi ngjarjesh të karakterit 
ekonomik, social e politik që kanë konturuar jo vetëm natyrën 
e problemeve me të cilat është përballur ekonomia shqiptare por 
edhe vetë natyrën e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë e 
rrjedhimisht, edhe rezultatet e saj. përgjithësisht, identifikohen tre 
periudha kryesore në zhvilimin e politikës monetare të Bankës së 
Shqipërisë. këto periudha dallojnë jo vetëm nga ngjarjet dhe motivimi 
i politikës monetare (ku me motivim nënkuptohet detyrimi i Bankës 
së Shqipërisë dhe politikës monetare për arritjen e objektivave të 
përcaktuar nga programet makroekonomike), por edhe nga evoluimi 
i natyrës dhe filozofisë të Bankës së Shqipërisë si institucion. 

në periudhën e parë 1992-1996 në vijimësi të ndryshimeve 
politiko-ekonomike në vitin 1992, u kalua në një sistem bankar 
dynivelor. Banka e Shqipërisë u njoh si banka e bankave, u 
përkufizua objektivi kryesor për “ruajtjen e vlerës së brendshme dhe 
të jashtme të monedhës kombëtare (lekut)”1 sipas ligjit të atij viti 
dhe u përzgjodhën kuadri i shënjestrimit monetar dhe instrumentet 
e drejtpërdrejta administrative. citimi në ligj i detyrimit për ruajtjen e 
vlerës së monedhës kombëtare dhe për zbatimin e politikës monetare, 
tregojnë se stabiliteti i çmimeve përbënte objektivin kryesor për 
Bankën e Shqipërisë. në vitin 1996, u ripërkufizua objektivi kryesor 
në një mënyrë më të përmbledhur për “sigurimin dhe ruajtjen e 
stabilitetit të çmimeve”2. politikat makroekonomike gjatë kësaj 
periudhe ishin përgjithësisht të shëndosha, por u shoqëruan nga 
lindja dhe zhvillimi i sektorit informal, i cili u shfaq në formën e tij 
më negative, në falimentimin e skemave piramidale në fillim të vitit 
1997 dhe pasojat ekonomike e sociale që shoqëruan këtë fenomen. 
viti 1997 përfaqëson një shkëputje të përkohshme në kurbën e 
zhvillimit. zhbalancimet ekonomike që shkaktoi kjo shkëputje u 
eliminuan shpejt, kryesisht për faktin se kriza mbeti jashtë sistemit 
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bankar. Shpërthimi i flluskës financiare të krijuar nga sistemi paralel 
informal (kompanitë piramidale) shkaktoi një ndryshim në sjelljen e 
konsumatorëve, por nuk preku besimin e publikut në institucionet 
financiare. përgjatë vitit 1997, u përmirësuan elementet ligjore 
të pavarësisë së Bankës së Shqipërisë. pavarësia u sanksionua në 
ligj. në fund të vitit 1998, rifilloi të publikohet nën autorësinë e 
Bankës së Shqipërisë përcaktimi sasior për objektivin e stabilitetit 
të çmimeve. në fund të vitit 2000, u hoq dorë përfundimisht nga 
aplikimi i kufirit të kredisë. me këtë ndryshim, Banka e Shqipërisë 
e mbështeti administrimin e politikës monetare në instrumente 
indirekte të tregut. roli kryesor iu akordua normës së interesit për 
marrëveshjet njëjavore të riblerjes (repo) në operacionet e tregut 
të hapur. rreth vitit 20033, brenda Bankës së Shqipërisë u lançua 
ideja e adoptimit të regjimit të shënjestrimit eksplicit të inflacionit4. 
përpjekjet e para serioze për adoptimin e këtij regjimi u bënë në 
vitin 2005 dhe evidentuan nevojën e studimit të aspekteve teorike e 
praktike të këtij regjimi, studimit empirik të politikës monetare dhe 
zhvillimeve ekonomike. vitet në vijim u fokusuan në përmirësimin 
e aftësive teknike, analizuese, kërkimore dhe kuantitative të 
vendimmarrjes së politikës monetare dhe të komunikimit të saj me 
publikun. pikërisht këto përmirësime kanë mundësuar që në ditët e 
sotme Banka e Shqipërisë të udhëhiqet realisht, jo thjesht nga ecuria 
e agregatëve monetarë, por kryesisht nga ecuria e parashikimeve të 
inflacionit dhe vlerësimi i presioneve inflacioniste. vendimmarrja e 
politikës monetare shprehet në ndryshimin e normës bazë të interesit 
(marrëveshje të riblerjes njëjavore) dhe në dhënien e sinjaleve përmes 
komunikimit të drejtpërdrejtë me publikun. 

aktualisht, politika monetare e Bankës së Shqipërisë adopton një 
vizion pararendës. kjo nuk nënkupton thjesht vendimmarrje të bazuar 
në pritshmëritë për të ardhmen dhe ndryshimin e instrumenteve 
operacionale, në mënyrë që vendimet të transmetohen plotësisht dhe 
të mbajnë inflacionin dhe pritjet inflacioniste në nivelin e dëshiruar. 
të vepruarit në mënyrë pararendëse nënkupton ndryshimin dhe 
përmirësimin e vetë këtij kuadri, për të reaguar ndaj sfidave dhe 
rreziqeve të ndryshme të së ardhmes. qëndrimi strategjik i Bankës 
së Shqipërisë dhe i shprehur në këtë material për politikën monetare, 
bazohet në parimin se një bankë qendrore nuk duhet të presë të 
materializohet një krizë, për të iniciuar një debat rreth ndryshimit 
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dhe përmirësimit të kuadrit ekzistues të politikës monetare. ky 
koncept pararendës kërkon që regjimi i politikës monetare të bëhet 
pjesë e temave për diskutim në përputhje me evoluimin e natyrës, 
të karakteristikave të ekonomisë në përgjithësi dhe sfidave të së 
ardhmes, duke mbajtur parasysh domethënien e tyre për mbarësinë 
e politikës monetare.

ky material diskutimi fokusohet drejt çështjes më të rëndësishme 
aktuale të politikës monetare në Shqipëri, që është identifikimi i 
regjimit optimal të kësaj politike në rastin e një ekonomie të vogël dhe 
të hapur, siç është ekonomia shqiptare. materiali është strukturuar 
në tre pjesë kryesore. pjesa e parë kryen një analizë të evoluimit 
dhe përshtatjes të politikës monetare deri në ditët e sotme, duke 
pasqyruar faktorët e jashtëm në ambientin ekonomiko-shoqëror që 
kanë ndikuar atë. analiza shtjellon dimensione të tilla si pavarësia, 
transparenca dhe kuadri vendimmarrës i saj. ndërsa pjesa e dytë, 
diskuton dhe shpjegon zgjedhjen e Bankës së Shqipërisë rreth vizionit 
të së ardhmes për politikën monetare. pjesa e tretë e materialit, 
konkludon me një përmbledhje të shkurtër dhe rekomandime. 

 

ii. evoluimi dhe adoptimi i politikëS 
monetare të BankëS Së ShqipëriSë deri 
në ditët e Sotme

politika monetare e mirëfilltë në Shqipëri u prezantua në vitin 
1992, me themelimin e Bankës së Shqipërisë dhe përcaktimin me ligj 
të funksionit të miratimit dhe zbatimit të politikës monetare. më parë, 
Banka e Shtetit Shqiptar, siç edhe ishte e emërtuar ajo, kishte vepruar 
për një periudhë tejet të gjatë në kushtet e një ekonomie të centralizuar 
dhe të planifikuar, në mungesë të një sistemi bankar dynivelor 
dhe në varësi të drejtpërdrejtë ose të këshillit të ministrave ose të 
ministrisë së Financave. Funksionet e saj të emetimit të monedhës, 
arkës, pagesës dhe kreditit kryheshin në përputhje me planifikimin 
e centralizuar buxhetor.5 kjo pjesë fokusohet në ecurinë e politikës 
monetare në kuadrin e zhvillimeve sociale dhe ekonomike të vendit. 
dhe do të përpiqem të paraqes e përkufizoj sa më drejtë natyrën e 
saj, problemet e shkuara dhe aktuale që motivojnë ndryshimin dhe 
diskutimin e regjimit të politikës monetare.
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përshkrimi i mëposhtëm i evoluimit dhe adoptimit të politikës 
monetare në Shqipëri ndahet në tre periudha: 1992-1996, 1997-2001, 
2002-2007. ndarja motivohet prej ngjarjeve (goditjeve) ekonomike e 
sociale që kanë ndikuar fuqishëm ekonominë shqiptare dhe që kanë 
patur një ndikim të dukshëm në objektivin, hartimin dhe zbatimin 
e politikës monetare dhe në arritjen e objektivit të saj nga Banka e 
Shqipërisë. Sipas kësaj logjike periudha e parë fillon në vitin 1992 me 
krijimin e Bankës së Shqipërisë dhe përfundon para falimentimit të 
firmave piramidale. kjo periudhë, përfaqëson krijimin e Bankës së 
Shqipërisë dhe politikës së saj monetare; dhe vendosjen e stabilitetit 
makroekonomik të vendit. periudha e dytë fillon me rënien e skemave 
piramidale e përfundon në vitin 2002, para krizës së tërheqjes së 
depozitave bankare dhe njëkohësisht, krizës së thellë energjitike. 
kriza e firmave piramidale dhe turbullirat ekonomiko shoqërore 
që pasuan atë, rezultuan në destabilizimin e treguesve ekonomikë. 
ato nxitën gjithashtu një sërë ndryshimesh ligjore e rregullative që 
çuan në përmirësimin dhe konsolidimin e mëtejshëm të pavarësisë 
ligjore të Bankës së Shqipërisë. ndryshimet hapën perspektiva të reja 
për menaxhimin e politikës monetare, e cila arriti edhe një herë të 
rivendoste stabilitetin makroekonomik të vendit. periudha e fundit 
që fillon në vitin 2002 e zgjatet deri në ditët e sotme, karakterizohet 
nga një përpjekje e vazhdueshme për përmirësimin (modernizimin) 
e politikës monetare, e mbështetur në adoptimin e praktikave më 
të mira bashkëkohore dhe rritjen e rolit të analizës dhe kërkimit 
ekonomik si faktorë dominantë, udhëheqës për vendimmarrjen e 
politikës monetare. nga këndvështrimi i rezultateve, politika monetare 
gjatë periudhës së tretë ka arritur të ruajë me sukses ekuilibrat 
makroekonomikë, pa shkaktuar kosto për rritjen e aktivitetit ekonomik 
të vendit. Suksesi dhe qëndrueshmëria e rezultateve përkojnë me 
rritjen e shpejtë të besueshmërisë tek Banka e Shqipërisë dhe rritjen e 
efektivitetit të politikës monetare. evoluimi në koncept, instrumente 
dhe njohuri ka mundësuar largimin gradual nga regjimi i shënjestrimit 
monetar drejt atij të inflacionit të shënjestruar në aspektin praktik dhe 
operacional të politikës monetare. 

 
ii.1. periudha 1992-1996

Situata politiko-ekonomike në fillim të viteve 1990 ishte e 
rënduar në kuadrin politik, social e ekonomik. ekonomia shqiptare 
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përjetoi një kolaps të përgjithshëm, të krijuar prej zhbalancimeve të 
jashtëzakonshme ekonomike në sektorët e jashtëm e të brendshëm 
të ekonomisë. realiteti dhe vështirësitë ekstreme ekonomike u bënë 
nxitësit e të gjitha reformave politike dhe ekonomike që ndodhën në 
Shqipëri, përfshi edhe ato monetare. 

lëvizja drejt ekonomisë së tregut, solli nevojën për një riformatim 
të sistemit bankar. miratimi në kuvendin popullor i ligjit nr.7559 
“për Bankën e Shqipërisë” dhe ligjit nr.7560 “për sistemin bankar 
në republikën e Shqipërisë”, formalizoi plotësisht sistemin bankar 
dynivelor. ky sistem përbëhej nga Banka e Shqipërisë si banka 
qendrore,- një “bankë e bankave”, -dhe grupi i institucioneve 
financiare të kursimeve dhe kreditit të organizuara në formën e 
bankave tregtare universale. Banka e Shqipërisë u mandatua për 
miratimin dhe zbatimin e politikës monetare. ligji i asaj kohe nuk 
përmend hartimin e politikës monetare. politika monetare gjatë kësaj 
periudhe u hartua dhe u zbatua në kuadrin e programeve mbështetëse 
të Fondit monetar ndërkombëtar dhe dha rezultate pozitive në 
rigjallërimin e aktivitetit ekonomik dhe në uljen e inflacionit. 

ii.1.a Situata makroekonomike dhe ambienti jashtë Bankës së 
Shqipërisë6.

planifikimi i centralizuar i ekonomisë kishte rezultuar në një 
kolaps të plotë ekonomik. më konkretisht, në fund të vitit 1992, 
inflacioni vjetor vlerësohej në 236.6 për qind. pBB-ja reale vjetore 
pësoi një rënie prej 9.7 për qind, ndërsa një vit më parë kishte pësuar 
një rënie prej 27.7 për qind. norma e papunësisë vlerësohet të ketë 
qenë më e lartë se 25 për qind. në të njëjtën kohë raportohet se 
deficiti i llogarisë korente ndaj pBB-së arriti 66 për qind dhe mjetet 
valutore bruto të Bankës së Shqipërisë mund të mbulonin vetëm 3 
javë importe. kursi i këmbimit njohu disa zhvlerësime administrative 
gjatë vitit 1992, duke rënë nga 25 lekë/usd në shtator 1991, në 110 
lekë/usd në korrik 1992. të detyruara nga shterimi i rezervave 
valutore dhe bilancet negative të sektorit të jashtëm, autoritetet u 
detyruan të hiqnin dorë nga kursi fiks në korrik të vitit 1992. leku 
u lejua të luhatej lirshëm nën efektin e forcave të tregut. ky vendim 
u shoqërua me një zhvlerësim tjetër, të menjëhershëm të lekut, prej 
220 për qind. 
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e përballur me inflacionin e lartë, rënien drastike të ofertës 
dhe zhvlerësimet e mëdha të kursit të këmbimit, dhe deficitet e 
larta tregtare e korente, gjatë viteve ‘92-‘96 Shqipëria iu nënshtrua 
reformave të shumta dhe të gjithanshme, jo vetëm ekonomike por 
edhe politike e sociale. reformat ekonomike u konceptuan në kuadrin 
e programeve mbështetëse të Fondit monetar ndërkombëtar dhe 
ishin të orientuara drejt themelimit të bazave të një ekonomie tregu 
të lirë. në këtë kontekst, në rradhë të parë lindi nevoja për krijimin 
e ligjeve, transformimin e institucioneve në përgjithësi dhe të atyre 
ekonomiko-financiare në veçanti, sipas kërkesave të ekonomisë së 
tregut të lirë, një proces i vazhdueshëm që dëshmohet edhe sot e 
kësaj dite. 

reformat kryesore, u përqendruan në privatizimin e ndërmarrjeve 
të vogla e të mesme, të fermave dhe tokave bujqësore, në liberalizimin 
gradual të çmimeve si dhe në hapjen e ekonomisë vendase me jashtë. 
Studimet e Bankës së Shqipërisë tregojnë se procesi i privatizimit 
dhe liberalizimit, krijoi kushtet për një shpërndarje optimale të 
faktorëve të prodhimit midis sektorëve dhe ristrukturimin e peshës 
së kontributit të sektorëve në pBB. gjithashtu, liberalizimi i çmimeve 
u shoqërua me një ndikim të dukshëm në rritjen e inflacionit në 
periudhën afatshkurtër, sepse çmimet e mëparshme të administruara 
ishin tepër larg çmimeve të përcaktuara nga parimet e tregut. ndërsa, 
efekti i tyre stabilizues përmes funksionimit të forcave të tregut dha 
një kontribut stabilizues në periudhën afatgjatë. 

njëkohësisht reforma u shtri edhe në drejtim të politikës fiskale, 
me qëllim kryesor balancimin e buxhetit të konsoliduar. për pasojë, 
u arrit që deficiti fiskal ndaj pBB-së të reduktohej nga 17.4 për 
qind në vitin 1992, në 7.6 për qind në vitin 1995. megjithatë, ky 
përmirësim pësoi një zmbrapsje në vitin 1996 ku rritja e ndjeshme e 
shpenzimeve korente dhe e transfertave të qeverisë e çuan deficitin 
fiskal në 11.4 për qind të pBB-së. një element i rëndësishëm për 
politikën fiskale dhe atë monetare është se gjatë kësaj periudhe filloi 
të veprojë tregu i bonove të thesarit me afate maturimi nga 3-mujore 
deri në 12-mujore. Financimi i siguruar në këtë treg uli ndjeshëm 
nevojën për financimin direkt të deficitit fiskal nga banka qendrore, 
nga 100 për qind në vitin 1993 në 17 për qind të deficitit të financuar 
me burime të brendshme në vitin 1996. në tërësi, reformat fiskale 
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të përmendura më sipër kanë kontribuar në reduktimin e inflacionit, 
por duhet thënë se politikat fiskale ushtronin akoma presione të larta 
inflacioniste në periudhën e parë, duke vënë në vështirësi politikën 
monetare të Bankës së Shqipërisë. 

gjatë kësaj kohe, hapja e ekonomisë dhe integrimi i Shqipërisë në 
organizatat ndërkombëtare si Fondi monetar ndërkombëtar, Banka 
Botërore, Banka evropiane për rindërtim dhe zhvillim dhe agjenci 
të tjera ndërkombëtare e kombëtare, mundësoi financimin e nevojave 
korente me donacione dhe kredi të buta nga jashtë, rinegocimin e 
borxhit të jashtëm, dhe marrjen e asistencës teknike për zhvillimin e 
sektorëve jetikë të ekonomisë. një rol të veçantë luajtën programet 
me Fmn “Stand By” (1992) dhe “enhanced Structural adjustments 
Facility“ (1993―’96), të cilat kishin një strategji stabilizuese që bazohej 
në një rritje joinflacioniste dhe në qëndrueshmërinë e pozicionit 
të jashtëm.7 kontributi i këtyre marrëveshjeve ishte i qenësishëm 
jo thjesht për financimin nga Fmn por edhe për përmirësimin e 
imazhit e rivendosjes së besimit në ekonominë shqiptare; dhe në 
hartimin dhe monitorimin e politikave stabilizuese ekonomike. 
marrëveshjet luajtën një rol thelbësor në harmonizimin e politikave 
fiskale e monetare përmes ankorimit të tyre në formën e kuantifikimit 
të treguesve të rëndësishëm fiskalë e monetarë.8 

rezultatet e këtyre reformave liberalizuese dhe stabilizuese sollën 
një sërë përmirësimesh në situatën makroekonomike të vendit. 
inflacioni vjetor u ul në vetëm 6 për qind në vitin 1995, ndërkohë që 
pBB reale u rrit mesatarisht me mbi 10 për qind në vit gjatë viteve 
1993-‘96. në fund të kësaj periudhe, deficiti korent ra në më pak 
se 5 për qind të pBB-së falë gjithashtu, dërgesave të emigrantëve; 
ndërsa mjetet valutore bruto të bankës qendrore ishin në gjendje të 
mbulonin tashmë rreth 3.5 muaj importe. zgjerimi i shpenzimeve 
të qeverisë në vitin 1996 duket të ketë ndihmuar në reduktimin e 
normës së papunësisë në 12.4 për qind. megjithatë pasojat e deficitit 
buxhetor të lartë gjatë këtij viti u reflektuan në rritjen e çmimeve 
të konsumit me 17.4 për qind duke vënë në pikëpyetje përfitimet 
publike nga bujaria e politikës fiskale. 

ekonomia informale përbënte një tipar tjetër dallues të periudhës. 
Shkalla e lartë e informalitetit mbante peng mirëfunksionimin dhe 
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zhvillimin e mëtejshëm të ekonomisë së tregut. evazioni fiskal, 
deformimi i konkurrencës dhe tregut, pasiguria e lartë e ekonomisë 
dhe vështirësitë në monitorimin e saj janë karakteristikat dalluese të 
realitetit ekonomik shqiptar në fillimet e tranzicionit. një ambient 
i tillë krijoi kushtet e përshtatshme për lindjen dhe zhvillimin e 
firmave financiare piramidale, të cilat vepruan të palicencuara dhe të 
pambikëqyrura deri në falimentimin e tyre. normat e larta të interesit 
të ofruara prej tyre konkurronin lehtësisht me normat inferiore të 
depozitave bankare, duke deformuar kështu sistemin financiar dhe 
tregun e huadhënies. gjithashtu, grumbullimi i një sasie tepër të 
madhe të kapitalit prej këtyre firmave nxiti rritjen e konsumit, prishi 
raportin kursim-investime dhe pengoi kanalizimin e këtij kapitali 
në investime reale duke krijuar një pengesë të madhe për rritjen 
potenciale të investimeve dhe ekonomisë. për rrjedhojë, deformimi 
i tregut formal të huadhënies dhe pengesat ndaj rritjes ekonomike 
vinin në vështirësi efektshmërinë e politikës monetare. 

zhvillimi i firmave piramidale në përmasa tejet të mëdha dëshmon 
jo vetëm për mosekzistencën e institucioneve të tregut të kapitalit 
dhe mosfunksionimin e strukturave të tregut të lirë, por njëkohësisht 
tregon për njohuritë e ulëta ekonomiko-financiare të publikut dhe 
mungesën totale të aftësisë së tij, për të adoptuar një sjellje racionale. 
“institucionet financiare” informale shfrytëzuan boshllëkun e 
njohurive mbi tregun financiar, për të zëvendësuar sistemin financiar 
formal dhe produktet e tij. ndërkohë, sistemi bankar në vend ishte 
i paaftë të gjeneronte alternativa konkurruese të investimit në 
përgjigje të kërkesave të kohës, ndaj dhe shërbimet e ndërmjetësimit 
financiar mbetën të pazhvilluara. përveç tregut të bonove të thesarit 
që lindi gjatë këtyre viteve, tregu ndërbankar, tregjet e parasë dhe 
të kapitalit nuk ekzistonin. Fatkeqësisht, pavarësisht zgjerimit dhe 
thellimit të tregut bankar, tregu i parasë dhe i kapitaleve mbetet ende 
i pazhvilluar.9 

Shpërthimi i inflacionit, rritja e papunësisë, humbja e besimit në 
politikat ekonomike të autoriteteve dhe në fuqinë blerëse të monedhës 
vendase në fillimin e tranzicionit, çuan në dollarizimin e shpejtë e të 
lartë të ekonomisë. dollarizimi mbeti një karakteristikë dominuese e 
ekonomisë shqiptare. Fillimisht, ai u shfaq në kryerjen e pagesave për 
blerje të mëdha apo “me shumicë”, si edhe në portofolin e kursimeve 
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të familjeve. dollarizimi i lartë u bë një sfidë më tepër për Bankën e 
Shqipërisë në ushtrimin e kontrollit monetar dhe arritjen apo ruajtjen 
e inflacionit të ulët (stabilitetit të çmimeve).

ambienti i përgjithshëm jashtë bankës qendrore në atë kohë e 
ndërlikonte vendimmarrjen e politikës monetare. përgjithësisht, 
reformat strukturore të ndërmarra në kuadrin e programeve me 
Fmn, kanë vuajtur nga zbatimi praktik i prioriteteve. Faktorë të 
tillë si situata e rënduar e treguesve makroekonomikë, pasiguritë e 
mëdha që sillnin ndryshimet strukturore në fillimet e ekonomisë së 
tregut, inflacioni i lartë, boshllëku ligjor dhe institucional, mungesa 
e ekspertizës së duhur ekonomiko-financiare, mungesa e reformave 
në sektorët e tjerë të ekonomisë dhe mungesa e njohurive të 
përgjithshme ekonomike nga publiku, sistemi financiar i pazhvilluar 
dhe lindja e tregut paralel joformal, dollarizimi i lartë i ekonomisë e 
tjera si këto, ishin pengesa të mëdha për përmbushjen dhe realizimin 
në kohë të objektivave të politikës monetare. gjithçka e bërë nga 
Banka e Shqipërisë në kuadrin e politikës monetare dhe zhvillimit 
të tregut financiar, i ngjante një loje që zhvillohej në një teatër pa 
spektatorë, të luajtur me veten dhe për vete. përgjithësisht, progresi 
i reformave ishte asimetrik.

ii.1.b pavarësia dhe transparenca e Bankës së Shqipërisë.

pavarësia e bankave qendrore nga qeveria është në vetvete një 
aspekt tepër i rëndësishëm dhe gjerësisht i shqyrtuar i tërësisë së 
kuadrit të politikës monetare. ajo ka qenë pjesë e temave më të 
diskutuara në literaturën mbi politikën monetare gjatë dekadave 
të fundit. Studime empirike mbi lidhjen e pavarësisë me rezultatet 
e politikës monetare përkrahin fort idenë se pavarësia e bankës 
qendrore, është një element i rëndësishëm politik, që e vendos 
politikën monetare në funksion të stabilitetit makroekonomik 
afatgjatë dhe shmang ndikimin nga interesat afatshkurtër apo ciklet 
politike. cukierman etj. (2000) dhe maliszewski (2000) konkludojnë 
se delegimi i politikës monetare drejt një institucioni të pavarur që 
lufton inflacionin e lartë, mund të reduktojë rritjen e qëndrueshme 
të çmimeve përtej nivelit optimal për shoqërinë. këto studime 
evidentojnë një marrëdhënie negative midis nivelit të pavarësisë së 
bankës qendrore dhe normës së inflacionit, si në vendet në zhvillim, 



���

ashtu dhe në vendet në tranzicion. Sipas vështrimit të tyre, pavarësia e 
bankës qendrore është një mjet i rëndësishëm veçanërisht për ruajtjen 
e stabilitetit të çmimeve, më tepër se për të arritur atë. madje autorët 
përfundojnë se në vendet në tranzicion pavarësia e bankës qendrore 
ka patur ndikim vetëm pasi janë kaluar hapa të konsiderueshëm të 
liberalizimit të ekonomisë, ndaj nuk mund të shërbejë si zëvendësues 
për elementet e tjera stabilizuese. 

pavarësia është matur mbi bazën e dy metodologjive: sipas 
dimensionit ligjor dhe atij real. Studimet krahasuese tregojnë 
se këto dimensione kanë dallime të konsiderueshme në vendet 
me zbatueshmëri të dobët të ligjit, siç perceptohen në përgjithësi 
vendet në tranzicion. Sidoqoftë, një numër i madh i studimeve janë 
përqendruar në pavarësinë ligjore dhe e kanë konsideruar atë si 
përafrimin më të mirë të mundshëm me pavarësinë reale, si pasojë 
e vështirësive në përcaktimin numerik të kësaj të fundit. në vija të 
përgjithshme, grilli etj. (1991) dhe të tjerë e kanë ndarë pavarësinë e 
bankave qendrore në dy komponentë kryesorë: në pavarësi politike 
dhe pavarësi ekonomike. komponenti i parë përfshin aspekte të tilla 
si: përcaktimi i stabilitetit të çmimeve si objektiv kryesor i politikës 
monetare10, marrëdhëniet midis qeverisë dhe bankës qendrore në 
formulimin e politikës monetare, procedurat e emërimit, të shpërblimit 
dhe shkarkimit të anëtarëve të këshillit të lartë vendimmarrës të 
politikës monetare. ndërsa, komponenti i dytë përqendrohet kryesisht 
në mbrojtjen që i jepet bankës qendrore sa i përket kushteve dhe 
madhësisë së financimit të deficitit fiskal prej saj. 

duke u mbështetur në metodologjinë e tyre për indeksimin 
e pavarësisë ligjore të bankave qendrore, cukierman etj. (2000) 
vlerësojnë se koeficienti i pavarësisë ligjore për Bankën e Shqipërisë11 
gjatë periudhës së parë 1992-‘96 ishte 0.51 nga 1 (ku 1 nënkupton 
nivelin më të lartë të pavarësisë), duke e renditur Shqipërinë pak 
mbi mesataren e vendeve të tjera në tranzicion. kjo renditje është 
e ngjashme edhe me atë të kryer nga maliszewski (2000), i cili për 
matjen e pavarësisë ligjore përdor metodologjinë e ndërtuar nga 
grilli etj. (1991). koeficienti i vlerësuar nga maliszewski për të njëjtën 
periudhë ishte 10 nga 17. edhe ky vlerësim e vendoste pavarësinë 
ligjore të Bankës së Shqipërisë pranë mesatares së vendeve të tjera 
në tranzicion.
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në të vërtetë, ekzaminimi i ligjit të vitit 1992 “për Bankën e 
Shqipërisë” nxjerr në dukje se nëpërmjet tij sigurohen elementet 
ligjore për pavarësinë e autoritetit monetar, vetëm deri pranë nivelit 
mesatar të pikëve maksimale (shih shtojcën 2 për një trajtim më të 
hollësishëm). ligji “për Bankën e Shqipërisë” nuk sanksiononte 
shprehimisht në mënyrë të veçantë (ekskluzive) pavarësinë e Bankës 
së Shqipërisë; nuk përcaktonte në mënyrë të prerë stabilitetin e 
çmimeve si objektivin e saj kryesor; nuk i njihte shprehimisht bankës 
qendrore funksionin e hartimit të politikës monetare (përkundrejt 
funksioneve të miratimit dhe zbatimit të saj), por e nënkuptonte atë; 
dhe po kështu procedurat e emërimit, të shpërblimit dhe të mandatit 
të anëtarëve të këshillit mbikëqyrës për vendimmarrjen e politikës 
monetare vlerësohen pranë shkallës mesatare. 

pavarësia ekonomike mund të vlerësohet gjithashtu në nivelin 
mesatar, sepse ligji krijonte hapësira që Banka e Shqipërisë të 
financonte direkt deficitin fiskal të qeverisë. megjithatë, financimi 
direkt nuk kryhej në mënyrë automatike, ai ishte i përkohshëm, në 
përputhje me normat e tregut. këtu duhet të kihet parasysh se gjatë 
viteve të para të kësaj periudhe nuk ekzistonte tregu primar dhe ai 
sekondar për letrat me vlerë të qeverisë. kjo mungesë impononte 
nevojën e financimit direkt të qeverisë. prezantimi i tregut të letrave 
me vlerë të qeverisë e kufizoi financimin e drejtpërdrejtë nga Banka 
e Shqipërisë deri në 10 për qind e të ardhurave të buxhetit, gjatë vitit 
të mëparshëm. 

ligji nr. 8076 “për Bankën e Shqipërisë”, i miratuar në shkurt të 
vitit 1996 ndikoi në rritjen e pavarësisë ligjore të Bankës së Shqipërisë. 
pavarësia politike u rrit dukshëm mbi mesataren, sepse ligji i ri 
përmendte shprehimisht termin “i pavarur” (pavarësisht nga fakti se 
nuk përmbante një nen të posaçëm për këtë); përcaktonte stabilitetin 
e çmimeve si objektivin kryesor të Bankës së Shqipërisë; dhe tashmë 
i njihte asaj shprehimisht funksionin e hartimit të politikës monetare. 
gjithashtu, ky ligj ofronte konsolidimin e elementeve të pavarësisë 
në lidhje me procedurat e emërimit, shpërblimit dhe kohëzgjatjes 
të anëtarëve të këshillit mbikëqyrës vendimmarrës të politikës 
monetare.12 pavarësia ekonomike u plotësua në këtë ligj nëpërmjet 
kufizimeve më strikte të financimit të deficitit fiskal nga Banka e 
Shqipërisë, duke përcaktuar që në vitin 1998 financimi direkt dhe 
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financimi nëpërmjet tregut primar të letrave me vlerë të qeverisë 
të kufizoheshin respektivisht deri në 2 për qind dhe 4 për qind e 
të ardhurave të buxhetit të vitit paraardhës. megjithatë, ligji nuk 
parashikonte përcaktime për financimin nëpërmjet tregut sekondar 
të letrave me vlerë të qeverisë. 

pavarësia ligjore e Bankës së Shqipërisë gjatë kësaj periudhe edhe 
pse jo e plotë, vlerësohet të ketë qenë në një nivel mesatar ose pak 
mbi mesataren, qoftë edhe në krahasim me atë në vende të tjera, në 
fillim të tranzicionit. gjithashtu, tepër pozitive është prirja për një 
rritje të kësaj pavarësie, si pasojë e kuptimit të përfitimeve afatgjata 
prej saj dhe në kuadër të ndryshimeve institucionale të imponuara 
nga ekonomia e tregut të lirë. megjithatë, duhet patur parasysh që në 
vendet në tranzicion shpesh evidentohen dallime të konsiderueshme 
midis pavarësisë ligjore dhe asaj reale. në këto kushte, transparenca e 
bankës qendrore mbetej në nivele të ulëta dhe pengonte efektivitetin 
e politikës monetare nëpërmjet komunikimit me publikun.

në rrethana të tilla transparenca e politikës monetare gjatë viteve 
1992-‘96 linte shumë për të dëshiruar13. Sipas një vlerësimi nga 
note (2004), bazuar në metodologjinë e ndërtuar nga eijffinger dhe 
geraats (2003), koeficienti i transparencës ishte vetëm 2 nga 15 (ku 
15 nënkupton nivelin më të lartë të transparencës) për vitin 1996. më 
konkretisht, mungonte transparenca e vendimeve dhe procedurave, 
ndërsa transparenca politike, ajo ekonomike dhe operacionale 
mund të konsideroheshin si jashtëzakonisht të kufizuara. objektivi 
parësor për stabilitetin e çmimeve, të dhënat kryesore ekonomike 
dhe objektivat operacionalë përmendeshin në raportet vjetore 
të Bankës së Shqipërisë, por paraqitja e tyre tek publiku ishte e 
rrallë dhe cilësia e paraqitjes së informacionit kërkonte më tepër 
vëmendje.

ii.1.c tërësia e kuadrit të politikës monetare: ndryshimet dhe 
rezultatet.

në vitin 1992 u pa e arsyeshme që politika monetare të operonte 
nën kuadrin e shënjestrimit monetar, e kombinuar me një regjim të 
lirë të kursit të këmbimit. zgjedhja e këtij kuadri të politikës monetare 
përbënte një reformë, e cila ishte e integruar me reforma të tjera 
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ekonomike të parashikuara në programin ekonomik afatmesëm të 
atëhershëm dhe marrëveshjet me Fmn-në. ky sistem përputhej me 
objektivin kryesor të reformave, gjatë viteve të para të tranzicionit, 
që ishte rivendosja e stabilitetit dhe e balancave makroekonomike. 

në të vërtetë, politika monetare u ngarkua me detyrën kryesore: 
të reduktonte inflacionin dhe të siguronte stabilitetin e çmimeve 
duke përcaktuar si objektiv të ndërmjetëm rritjen e kontrolluar të 
parasë gjithsej. prania e Fmn-së por edhe nevoja e pashmangshme 
e politikëbërësve për tkurrjen e inflacionit galopant të fillimviteve 
të tranzicionit, garantuan paprekshmërinë e këtij objektivi kundrejt 
qëllimeve të tjera të mundshme. për rrjedhojë, nuk pati vështirësi 
për gjetjen e një kompromisi për përzgjedhjen midis objektivave 
kundërshtues, pavarësisht mangësive në specifikimin ligjor të 
objektivit kryesor të politikës monetare dhe pamjaftueshmërisë së 
plotë të pavarësisë së Bankës së Shqipërisë. 

përzgjedhja midis shënjestrimit monetar dhe ndonjë forme të 
shënjestrimit të kursit të këmbimit në atë kohë, u kushtëzua në rradhë 
të parë nga pamundësia për të zbatuar një kuadër të shënjestrimit të 
kursit të këmbimit. më konkretisht, mjetet valutore bruto të Bankës 
së Shqipërisë ishin tepër të pakta ndërsa borxhi i saj i jashtëm ishte 
relativisht i lartë, duke bërë që mjetet valutore neto të saj të ishin 
negative. për rrjedhojë, ishte pothuajse e pamundur ndërhyrja për 
t’iu kundërpërgjigjur zhvlerësimeve të mundshme të lekut në kushtet 
e një regjimi fiks apo të menaxhuar të kursit të këmbimit. gjithashtu, 
u gjykua se lëvizjet e lira të kursit të këmbimit do të vepronin si një 
mekanizëm automatik për zbutjen e deficitit të lartë korent dhe atij 
tregtar, duke garantuar në arritjen e ekuilibrit të pozicionit të jashtëm 
në afatin e gjatë.

Si objektiv i ndërmjetëm i Bankës së Shqipërisë u përcaktua rritja 
e parasë gjithsej. politika monetare hartohej dhe zbatohej duke u 
bazuar në teorinë sasiore të parasë dhe në synimet për inflacionin apo 
për rritjen e pBB-së, si dhe në vlerësimin e shpejtësisë së qarkullimit 
të parasë. Fillimisht, objektivat përcaktoheshin në bazë mujore 
për shkak të pasigurisë së lartë gjatë vitit 1992. më pas objektivi u 
ndryshua në bazë tremujore derisa u kalua plotësisht në objektiva me 
bazë vjetore. 
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është e rëndësishme të përmendet se deri në vitin 1995 objektivat 
sasiorë për rritjen e parasë gjithsej, inflacionin dhe rritjen e pBB-
së reale publikoheshin në raportet vjetore të Bankës së Shqipërisë 
që në fillim, për vitin pasardhës. është e rëndësishme të përmendet 
se këta objektiva të publikuar ishin sipas përcaktimit të tyre në 
programin afatmesëm ekonomik të qeverisë dhe jo nën autorësinë 
direkte të Bankës së Shqipërisë. me fjalë të tjera, këta objektiva 
mund të interpretohen më tepër si objektiva të tërësisë së politikave 
ekonomike dhe jo si objektiva të mirëfilltë të politikës monetare. nga 
viti 1995 objektivat për inflacionin publikoheshin dhe analizoheshin 
në përfundim të vitit përkatës, duke ndikuar në njëfarë mënyre 
negativisht në ankorimin e pritjeve të publikut. 

për arritjen e objektivit të rritjes së parasë gjithsej, Banka e 
Shqipërisë përpiqej të kontrollonte bazën monetare dhe faktorin e 
shumëzimit të kësaj baze në një horizont kohor njëvjeçar. kontrolli 
i bazës monetare kryhej bashkërisht me vendosjen e kufirit dysheme, 
për mjetet valutore neto të Bankës së Shqipërisë dhe kufirit tavan, për 
mjetet e brendshme neto të saj. këta dy kufij përbënin edhe objektiva 
operacionalë të bankës qendrore, të cilët ishin të përcaktuar edhe në 
marrëveshjet me Fmn-në. përveç këtyre, kufiri tavan për kredinë 
e brendshme për qeverinë ishte një tjetër objektiv operacional i 
marrëveshjeve me Fmn-në, por jo objektiv i drejtpërdrejtë i Bankës 
së Shqipërisë. kufiri dysheme për mjetet valutore neto të Bankës 
së Shqipërisë synonte arritjen e qëndrueshmërisë të pozicionit 
të jashtëm të Shqipërisë dhe mbrojtjen e kursit të këmbimit ndaj 
spekulimeve dhe luhatjeve të tepërta. nga ana tjetër, kufiri tavan 
për mjetet e brendshme neto të saj shërbente si element i pastër i 
kontrollit monetar. ndërsa, kufiri tavan për kredinë e brendshme për 
qeverinë shërbente në mënyrë të veçantë si një masë e nevojshme, 
për të parandaluar një politikë fiskale të shfrenuar dhe për reduktimin 
e dominimit fiskal. logjika e përgjithshme e programit monetar 
mbështetet në përqasjen e politikës monetare ndaj bilancit të 
pagesave.14 

Banka e Shqipërisë gjatë kësaj periudhe përdori instrumentet direkte 
për zbatimin e politikës monetare. zgjedhja e instrumenteve direkte 
ishte një nevojë e diktuar nga mungesa e kuadrit institucional për 
përdorimin e instrumenteve indirekte (konkretisht zhvillimi embrional 
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i sistemit bankar si dhe nga mungesa e instrumenteve të përshtatshme 
për t’u bazuar operacionet e tregut të hapur). më konkretisht, 
instrumentet direkte ishin në formën e kufizimeve administrative 
mbi sasinë maksimale të kredisë për çdo bankë dhe shërbenin si një 
përcaktim administrativ i niveleve dysheme për normat e depozitave 
të bankave të nivelit të dytë. gjithashtu, ishte vënë në përdorim edhe 
instrumenti i rezervës së detyruar, por që në atë kohë nuk luajti një rol 
të rëndësishëm në zbatimin e politikës monetare. 

zbatimi i politikës monetare gjatë periudhës së parë mund të 
vlerësohet i suksesshëm, nëse do ta gjykonim thjesht nga aspekti i 
performancës së inflacionit. norma e inflacionit në fund të vitit arriti 
të ulej nga 236.6 për qind në vitin 1992, në 6 për qind në vitin 1995. 
mcneilly and Schiesser (1998) shprehen se “ndryshe nga eksperienca 
e shumicës së vendeve të tjera në tranzicion, ku liberalizimi i çmimeve 
u shoqërua nga një inflacion i lartë i vazhdueshëm, rritja e çmimeve 
në Shqipëri u vu shpejt nën kontroll.....[në përgjithësi], pjesa më 
e madhe e rritjes së çmimeve gjatë viteve 1992―’95 i atribuohen 
liberalizimit të çmimeve dhe rritjes së çmimeve të administruara. 
[ndërsa] ulja e shpejtë e inflacionit bazë konfirmohet nga vlerësimet 
e mesatares së trimuar.”15 grafiku 1 më poshtë paraqet ecurinë e 
normës së inflacionit në fund të vitit në Shqipëri dhe në disa vende të 
evropës lindore, ku vërehet qartë reduktimi më i shpejtë i inflacionit 
në shqipëri dhe mbajtja e tij në nivele më të ulëta gjatë viteve 1993―
2007. 

Suksesi në uljen e inflacionit ishte vërtet impresionues, sidomos 
nëse kujtojmë kushtet e ambientit social-ekonomik të përmendura 
më sipër. roli i politikës monetare në këtë drejtim ishte thelbësor. 
megjithatë është e rëndësishme të vlerësohet edhe kontributi i politikave 
të tjera të ndërmarra për nxitjen e ofertës, rritjen e konkurrencës apo 
disiplinimin deri-diku të politikës fiskale. veçanërisht zhvillimet e 
çrregullta në këtë të fundit duket se ushtronin impakt të ndjeshëm 
mbi stabilitetin e çmimeve. për shembull, fryrja e deficitit buxhetor 
ndaj pBB-së me 3.8 pikë përqindje në vitin 1996 u shoqërua me një 
rritje të fortë të inflacionit vjetor, 11.4 pikë përqindje më lart se një 
vit më parë. gjatë periudhës së parë, pavarësisht se brenda kufijve 
ligjorë, presioni që vinte nga financimi i deficitit buxhetor përbënte 
një faktor kryesor për rritjen e bazës monetare. 
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gjithsesi, kuadri i politikës monetare kishte nevojë për 
përmirësime thelbësore. Gjatë viteve 1992―’96, të bie në sy fakti se 
ndërsa vlerat e realizuara të rritjes së parasë gjithsej ishin në masë të 
konsiderueshme mbi objektivat për rritjen e saj, vlerat e realizuara të 
normës së inflacionit ishin në përgjithësi shumë poshtë objektivave 
për to (shih grafikun 5). kjo mospërputhje vë në dyshim efikasitetin 
e plotë të zbatimit të politikës monetare brenda regjimit të kontrollit 
të parasë. rezultatet e arritura në lidhje me objektivin final për 
inflacionin ndërkohë që objektivi i ndërmjetëm nuk realizohej sipas 
programit, mund dhe duhet të shpjegohen me një ose disa nga arsyet 
e mëposhtme:

a) përcaktimi i këtyre objektivave nuk ka qenë i saktë dhe në 
përputhje të kënaqshme me njëri-tjetrin, 

b) agregatët monetarë nuk kanë qenë të qëndrueshëm, 
c) mundësia e ndikimit të tyre në inflacion kundrejt faktorëve të 

tjerë të mundshëm ka qenë relativisht e vogël, që nënkupton se 
agregatët monetarë nuk përmbanin informacion të mjaftueshëm 
për të shërbyer si ankorues nominalë të ndërmjetëm për 
kontrollin e inflacionit. 

pas zhvillimit fillestar të sistemit bankar dhe me formalizimin e 
instrumenteve të bonove të thesarit të qeverisë, u krijua mundësia 
për heqjen dorë nga instrumentet direkte dhe përdorimin e atyre 
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* Vendet e zgjedhura për krahasim janë: Çeki, Hungari, Slloveni, Sllovaki, Kroaci, Rumani, 
Bullgari, Serbi, Mal i Zi, Maqedoni.

Grafik 1. Inflacioni në Shqipëri dhe mesatarja e tij në disa vende të 
Evropës Qendrore-Lindore*.
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indirekte për zbatimin e politikës monetare, të njohura ndryshe si 
instrumente të tregut. në të vërtetë, kalimi në instrumentet indirekte 
nuk ishte thjesht i mundshëm, por edhe i nevojshëm. në rradhë të 
parë, me kalimin e kohës bankat zhvillojnë mënyra të ndryshme që 
çojnë në shmangien dhe humbjen e efektivitetit të instrumenteve 
direkte. gjithashtu, kishte ardhur koha që përdorimi i instrumenteve 
direkte të bëhej pengesë përsa i përket zhvillimit të mëtejshëm të 
bankave, të rritjes së konkurrencës në sistemin bankar, të zhvillimit 
të tregut ndërbankar dhe të përmirësimit të ndërmjetësimit financiar. 
për më shumë, përdorimi i instrumenteve direkte pengonte alokimin 
eficient të fondeve sipas parimeve të tregut. në këtë kontekst, 
alexander, Balino dhe enoch (1995) shprehen se instrumentet 
direkte shpesh orientojnë lëvizjen e fondeve drejt tregjeve financiare 
joformale dhe të pambikëqyrura, ndërsa instrumentet indirekte 
inkurajojnë ndërmjetësimin financiar nëpërmjet tregjeve financiare 
formale. për këto arsye, çdo vonesë në adoptimin e instrumenteve 
indirekte do të ulte rëndësinë e rolit të bankës qendrore në zhvillimin 
e sistemit financiar dhe përdorimin e politikës së saj monetare për 
drejtimin e ekonomisë në kahun e dëshiruar. 

ii.2 periudha 1997-2001

zhvillimet e tensionuara politiko-shoqërore dhe falimentimi në 
masë i firmave financiare piramidale në fillim të vitit 1997 patën ndikim 
tepër negativ në ekonominë shqiptare dhe përmbysën suksesin e 
reformave të ndërmarra deri atëherë. kriza e përgjithshme që mbuloi 
vendin nuk kurseu as besueshmërinë qytetare në sektorin bankar, 
pavarësisht se çrregullimi i ekuilibrave të ekonomisë kishte nisur 
jashtë sistemit financiar formal. gjatë periudhës së dytë, një ndodhi 
tjetër të rëndësishme për politikën monetare përbënte edhe miratimi 
i ligjit të ri “për Bankën e Shqipërisë”. ligji i ri, rriti pavarësinë ligjore 
të Bankës së Shqipërisë sepse jepte mundësinë për konsolidimin e 
politikave të saj për përmbushjen e objektivave të përcaktuar në ligj. 
gradualisht, Banka e Shqipërisë arriti të zëvendësojë instrumentet 
direkte me ato indirekte, të domosdoshme për vitalizimin e politikës 
monetare dhe nisi hapat për rritjen e transparencës duke filluar 
publikimin e përkufizimit sasior të normës së inflacionit të synuar 
për vitin pasardhës. 
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ii.2.a Situata makroekonomike dhe ambienti jashtë Bankës së 
Shqipërisë. 

Situata makroekonomike në Shqipëri u përkeqësua së tepërmi nga 
falimentimi i firmave financiare piramidale dhe tensioni politiko-
shoqëror që pasoi këtë ngjarje, në fillim të vitit 1997. kriza e 
përgjithshme çoi në reduktimin masiv të aktivitetit ekonomik dhe 
riktheu frikën e pasigurisë sociale në vend. në rrafshin fiskal, rënia e 
ndjeshme e të ardhurave tatimore solli fryrjen e deficitit fiskal në raport 
me pBB-në, i cili kërkonte financim direkt nga Banka e Shqipërisë 
duke shtuar presione monetare të tjera ndaj inflacionit (shiko shtojcën 
3). në të njëjtën kohë, kolapsi i firmave piramidale ndikoi negativisht 
në besimin e publikut tek sistemi bankar, për shkak të njohurive të 
kufizuara të publikut për të dalluar cilësinë e firmave rentiere nga 
statusi i bankave të nivelit të dytë. për rrjedhojë, transmetimi i politikës 
monetare u përball me vështirësinë e re të humbjes së besimit që 
meritonte vëmendje të kujdesshme në të ardhmen. 

të gjithë këta faktorë të jashtëm ndikuan në rritjen e presioneve 
inflacioniste dhe në prishjen e ekuilibrave makroekonomikë. në fund 
të vitit 1997, inflacioni vjetor shënoi 42.1 për qind, pBB reale pësoi 
një rënie të menjëhershme prej 10.8 për qind dhe norma e papunësisë 
u rrit deri në 14.9 për qind. kontraktimi i madh i ekonomisë u 
shoqërua me thellimin e deficitit fiskal i cili kërceu në 13.2 për qind 
të pBB-së. në sektorin e jashtëm llogaria korente shënoi një deficit 
rekord prej 11.75 për qind të pBB-së, ndërkohë që mjetet valutore 
neto të bankës qendrore u rritën në përpjekje për krijimin e rezervave 
të mjaftueshme valutore për mbrojtjen e monedhës vendase. 

gjithsesi, goditjet ndaj ekuilibrave ekonomikë ishin të përkohshme 
dhe gjatë vitit në vijim u vu re një përmirësim i shpejtë i tyre. 
ekonomia shqiptare, pavarësisht problemeve të shumta, duket se 
nuk pësoi ndryshime të qenësishme strukturore dhe tregoi se ishte e 
aftë t’u përgjigjej (rimëkëmbej) shpejt, pa vonesa në kohë politikave 
stabilizuese të ndërmarra nga Banka e Shqipërisë, në lidhje me rritjen e 
normave të interesit dhe ndërhyrjet në tregun e këmbimeve valutore. 
Sigurisht që në këtë proces, një rol të rëndësishëm luajtën nënshkrimi 
i marrëveshjes me Fmn-në dhe reformat e tjera stabilizuese që 
pasuan atë. marrëveshja e parë që pasoi krizën e skemave piramidale 



��7

me Fmn-në në këtë drejtim u quajt “Financimi emergjent pas 
krizës” (1997―’98) dhe marrëveshja e dytë mori emrin “Lehtësitë 
për përmirësimin e rregullimeve strukturore – 2” (1998―2000), që 
në vitin e fundit të saj u konvertua në “lehtësitë për uljen e varfërisë 
dhe zhvillimin”. tipi i konvertuar i marrëveshjes përqendrohej në 
politikat stabilizuese për një rritje joinflacioniste dhe qëndrueshmëri 
në pozicionin e jashtëm por nga ana tjetër, përfshinte edhe një 
dimension të ri me politika konkrete për uljen e varfërisë. 

nga kërkesat më themelore të marrëveshjes së parë që sollën 
ndryshimin e politikës fiskale ishte rritja e taksës mbi vlerën e shtuar 
nga 12.5 për qind në 20 për qind, në vitin 1997. kjo taksë jepte 
kontributin kryesor në të ardhurat buxhetore dhe rritja e saj në njëfarë 
mënyre, mund të ketë ndikuar në një ngritje të veçuar të çmimeve 
në periudhën afatshkurtër, duke qenë një taksë direkte dhe element 
i rëndësishëm i çmimeve përfundimtare. gjithsesi, efektet pozitive 
të marrëveshjes në rritjen e të ardhurave buxhetore, në zvogëlimin 
e nevojës së financimit të deficitit fiskal nga banka qendrore dhe 
në disiplinimin e politikës fiskale dhanë kontributin e tyre në uljen 
e dominancës fiskale dhe rrjedhimisht, në kontrollin e inflacionit e 
qëndrueshmërinë e tij në periudhën afatgjatë. 

deri në fund të vitit 1998, inflacioni vjetor zbriti deri në 8.7 për 
qind, pBB reale u rrit me 9 për qind, deficiti i llogarisë korente u ul 
ndjeshëm në 5.7 për qind të pBB-së dhe i njëjti përmirësim u vërejt 
edhe në sektorin fiskal. megjithatë, efekti i reformave në ekonomi 
nuk u materializua menjëherë në treguesin e papunësisë, i cili atë 
vit arriti në 17.8 për qind. viti 1999 u shoqërua me një goditje tjetër 
nga lufta e armatosur në kosovë dhe mbërritja e një numri të lartë 
të shpërngulurish në Shqipëri. vlerësimet e atëhershme tregojnë për 
një rritje të përkohshme të popullatës brenda kufijve të Shqipërisë 
me 15 për qind. Sidoqoftë, kjo goditje u përballua me sukses pa 
rënduar mbi ekonominë e vogël shqiptare dhe ekuilibrat e brishtë në 
sajë të kontributit të ndihmave ndërkombëtare në formën e mallrave 
dhe të mjeteve valutore. pavarësisht përkeqësimeve të lehta që 
pësuan disa tregues makroekonomikë si papunësia, deficiti fiskal dhe 
llogaria korente, viti 1999 kujtohet në përgjithësi si një periudhë me 
deflacionin 1.04 për qind dhe me rritjen më të lartë të pBB-së reale, 
rreth 13.5 për qind. 
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vitet në vijim karakterizohen nga një rritje e qëndrueshme e pBB-
së reale në nivelin 6 deri 7 për qind. Sidoqoftë, statistikat tregojnë 
për një përmirësim të ndjeshëm të normës së papunësisë vetëm pas 
vitit 2001, kur ajo u ul në 16.4 për qind. niveli i pagës mesatare në 
sektorin publik në vitin 2001, llogaritej rreth 60 për qind më i lartë 
se në vitin 1998. 

pas zhvlerësimit të madh në mes të trazirave të vitit 1997, leku 
përjetoi një forcim drastik gjatë viteve në vijim. ai u forcua kundrejt 
monedhave të partnerëve kryesorë tregtarë me mbi 30 për qind, deri 
në fund të vitit 2001. për rrjedhojë, kontributi i kursit të këmbimit 
në zbutjen e presioneve inflacioniste e në veçanti për mallrat e 
tregtueshëm, ishte mjaft i rëndësishëm. peeters (2005) argumenton 
se kanali i kursit të këmbimit ishte kanali më i rëndësishëm për 
transmetimin e politikës monetare deri atëherë. ky konkluzion 
mbështetet edhe nga gjetjet e tanku, vika, gjermeni, 2007. Sipas 
autorëve vlerësimet empirike sugjerojnë se rreth një e treta e 
madhësisë së luhatjeve të kursit të lekut reflektohej në ndryshimet 
e çmimeve të konsumit pas 6 deri 9 muajve. megjithatë, vlerësimi i 
vazhdueshëm i lekut dhe ecuria e pavarur e inflacionit pas stabilizimit 
makroekonomik ishin shenjë e zvogëlimit të kanalit të kursit të 
këmbimit në favor të kanaleve të reja, të nxitura nga dinamika e 
tregjeve vendase pas vitit 2000. 

ii.2.b pavarësia dhe transparenca.

ligji nr. 8269 “për Bankën e Shqipërisë” i miratuar në dhjetor 1997 
bëri përmirësime të dukshme drejt zgjerimit të pavarësisë politike 
të bankës qendrore, ndërkohë që risitë rreth rritjes së pavarësisë 
ekonomike mbetën të turbullta. në fakt, konsolidimi i pavarësisë 
politike njohu dy hapa para dhe një hap prapa. ligji shprehte 
qartë dhe në mënyrë të veçantë pavarësinë e Bankës së Shqipërisë, 
i njihte asaj tërësinë e kompetencave të hartimit, të miratimit dhe 
të zbatimit të politikës monetare, por nga ana tjetër përcaktonte 
propozimin e guvernatorit të Bankës së Shqipërisë nga kryetari i 
këshillit të ministrave. pavarësia ekonomike njohu ndryshime, të 
cilat ishin ripërcaktimi i kufirit të financimit direkt për qeverinë deri 
në 5 për qind të të ardhurave fiskale gjatë tre-viteve të mëparshme 
dhe përcaktimi i kufirit të financimit nëpërmjet tregut primar apo 
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sekondar si më sipër, përveç se në rastet e moscënimit të objektivit 
kryesor të stabilitetit të çmimeve. 

transparenca e Bankës së Shqipërisë gjatë periudhës 1997-2001 
njohu përmirësime të kufizuara. ndryshime u ndërmorën kryesisht 
përsa i përket transparencës politike, ndërsa aspekte të tjera të 
transparencës nuk njohën ndonjë zhvillim të mirëfilltë. ndryshimi 
kryesor lidhet me riformulimin e objektivit kryesor për arritjen 
dhe ruajtjen e stabilitetit të çmimeve. Shpallja në mënyrë të qartë e 
përkufizimit sasior për këtë objektiv, pas një ndërprerjeje disavjeçare 
dhe identifikimi i tij si objektiv kryesor ekskluziv i Bankës së 
Shqipërisë.16 për herë të parë në këtë periudhë Banka e Shqipërisë 
publikon strategjinë afatmesme të zhvillimit, si një dokument që 
paraqet në mënyrë të përmbledhur vizionin e Bankës së Shqipërisë 
për objektivat, natyrën dhe instrumentet e politikës monetare si dhe 
rrugën për të gjitha drejtimet e tjera të zhvillimit. 

ii.2.c tërësia e kuadrit të politikës monetare: ndryshimet dhe 
rezultatet.

ndryshimet.
pavarësisht përcaktimit ligjor për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve, 

ligji nuk përcakton treguesin e çmimeve, vlerën e objektivit dhe 
detyrimin ligjor për publikimin e objektivit por ia njeh këtë të drejtë 
Bankës së Shqipërisë. njëkohësisht ligji nuk parashikon llogaridhënie 
në rast të mospërmbushjes së objektivit. rrjedhimisht, përcaktimi i 
objektivit dhe qëllimi për arritjen e tij ishte vetëm një angazhim i 
Bankës së Shqipërisë. për herë të parë në këtë periudhë, kuadri i 
politikës monetare përfshin një element të regjimit të shënjestrimit 
të inflacionit, duke qenë se tashmë shpallej publikisht objektivi sasior 
përfundimtar për inflacionin. megjithatë, kuadri i ri mbetej përsëri 
brenda regjimit të vjetër, për sa kohë ligji nuk përcaktonte një kuadër 
zyrtar llogaridhënieje dhe objektivi i ndërmjetëm i shpallur ishte rritja 
e parasë gjithsej.17 

në realitet, ndryshimet në ligjin e vitit 1997 zgjeruan pavarësinë 
e politikës monetare përderisa objektivi i saj i formuluar qartë për 
arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit të çmimeve shumë shpejt filloi të 
përcaktohej në mënyrë sasiore. objektivi i inflacionit për vitin 1999 
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u përcaktua si reduktimi i inflacionit në rreth 7 për qind, ndërsa në 
vitet e ardhshme u synua ruajtja e normës brenda kufijve 2 deri në 4 
për qind. deri në vitin 2001 objektivi i inflacionit përcaktohej si një 
objektiv pikësor për inflacionin e përgjithshëm (headline inflation) 
të çmimeve të konsumit në fund të vitit (për muajin dhjetor). në 
vitin 2001 ky objektiv u riformulua si norma mujore e vjetorizuar 
e inflacionit të përgjithshëm të çmimeve të konsumit, për të gjithë 
muajt e vitit. 

përcaktimi sasior i objektivit synonte nga njëra anë, 
qëndrueshmërinë e inflacionit për standardet e Shqipërisë duke i 
transmetuar publikut angazhimin e bankës qendrore për ankorimin 
e inflacionit dhe pritjeve të tij në një nivel të ulët pozitiv. nga ana 
tjetër, niveli i synuar krijonte hapësirat e nevojshme për një rritje më 
të lartë të pBB-së shqiptare se në vendet e zhvilluara të eurozonës 
dhe në të njëjtën kohë, lejonte konvergimin e natyrshëm të treguesve 
të tjerë makroekonomikë, me këto vende. 

kuadri i politikës monetare vazhdoi të bazohej në përdorimin e 
rritjes së parasë gjithsej si objektiv i ndërmjetëm. ashtu si edhe në 
periudhën e mëparshme, objektivi i ndërmjetëm për paranë gjithsej 
ishte i bashkërenduar sipas marrëveshjes me Fmn-në me vendosjen 
e objektivave për nivelin dysheme të mjeteve valutore neto dhe për 
nivelin tavan të mjeteve të brendshme neto të bankës qendrore, si 
dhe për nivelin tavan të kredisë së brendshme për qeverinë. në këtë 
periudhë Banka e Shqipërisë shfaq dyshimet mbi përshtatshmërinë 
e m3 si objektiv i ndërmjetëm për inflacionin, në strategjinë e vet 
afatmesme të zhvillimit. Strategjia evidenton mungesën e një lidhjeje 
shkakore ndërmjet objektivit të ndërmjetëm (rritjes së parasë gjithsej) 
dhe objektivit final (normës së inflacionit) të politikës monetare. për 
këtë qëllim, duke ruajtur të pandryshuar regjimin e shënjestrimit 
monetar, Banka e Shqipërisë shpall në të njëjtin material synimin 
për të zhvendosur objektivin e ndërmjetëm të politikës monetare 
nga paraja gjithsej (agregati m3) te baza monetare. ky ndryshim 
motivohej me faktin se Banka e Shqipërisë kishte një kontroll të 
drejtpërdrejtë mbi bazën monetare. është e vështirë të justifikosh 
këtë ndryshim nga këndvështrimi teorik sepse politika monetare 
mund të përdorë bazën monetare dhe të manipulojë shpejtësinë 
e qarkullimit të parasë, për të kontrolluar rritjen e parasë gjithsej. 
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rrjedhimisht, kanali i transmetimit të sinjaleve nga baza monetare 
në inflacion kalon përmes rritjes së parasë gjithsej. për pasojë, për sa 
kohë lidhja ndërmjet parasë gjithsej dhe inflacionit mbetet e dobët, 
mbështetja në bazën monetare nuk mund të arrijë një kontroll më 
të mirë. ndoshta për këtë arsye ky ndryshim nuk u materializua në 
hartimin dhe zbatimin e politikës monetare. paraja gjithsej luajti rolin 
e objektivit të ndërmjetëm deri në fund të periudhës. 

në këtë periudhë u konkretizuan ndryshimet e pritura në lidhje me 
instrumentet e përdorura të bankës qendrore për zbatimin e politikës 
monetare, duke kaluar nga instrumentet direkte në ato indirekte. 
kufizimi i të drejtës së kreditimit të ekonomisë (sektorit privat) për dy 
bankat më të mëdha shtetërore thuajse të falimentuara gjatë trazirave 
të vitit 1997, kishte reduktuar aktivitetin e tyre kreditues vetëm në 
investimin e rezervave në bonot e thesarit të shtetit. Bankat e tjera 
private ishin shumë të vogla për të përmbushur kërkesat e ekonomisë 
për kredi bankare ndaj dhe efikasiteti i kontrollit të kërkesës agregate 
nëpërmjet vendosjes së tavanit të kredive ishte reduktuar ndjeshëm. 
Fillimisht u zvogëlua roli i përcaktimit administrativ të sasisë 
maksimale të kredisë për çdo bankë, derisa ky instrument u shfuqizua 
tërësisht në nëntor 1999. në të njëjtën mënyrë, ulja e normave të 
interesit të administruara nga Banka e Shqipërisë në përgjigje të rënies 
së inflacionit në nivele të ulëta në vitet 1999-2000, nuk u shoqërua 
nga rënia e normave të interesit të aplikuara nga bankat e nivelit të 
dytë për depozitat. mosreagimi i bankave për të ndjekur vendimin e 
Bankës së Shqipërisë si një instrument i menaxhimit monetar, nxori 
në dukje nevojën për riformulimin e kuadrit operacional të politikës 
monetare. 

në shtator 2000 u vendos që të përdoret norma e marrëveshjeve 
të riblerjes njëjavore si instrumenti kryesor indirekt që do të 
shërbente për menaxhimin e likuiditetit në sistemin bankar dhe 
për drejtimin e normave të interesit në ekonomi. vendimmarrja e 
politikës monetare vazhdoi të mbështetej në zhvillimet e treguesve 
monetarë. luhatshmëria e vlerësimeve për treguesit monetarë 
në periudhën korente për periudhën paraardhëse përkundrejt 
objektivit të ndërmjetëm për rritjen e parasë sipas specifikimit të 
programit monetar, përcaktonte nevojën dhe kahun e ndërhyrjes 
nga Banka e Shqipërisë. njëkohësisht, politika monetare i përgjigjej 
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edhe luhatjeve të mëdha apo ndryshimeve spekulative të kursit të 
këmbimit. Studimet empirike të Bankës së Shqipërisë konkludojnë 
se gjatë kësaj periudhe përçimi i presioneve inflacioniste të kursit të 
këmbimit ishte i lartë.18 për pasojë, ndërhyrjet në tregun e këmbimeve 
valutore përbënin një element të rëndësishëm të ruajtjes së besimit 
në monedhën kombëtare e rrjedhimisht, edhe të stabilitetit afatgjatë 
të çmimeve. 

rezultatet.
Fatmirësisht, destabiliteti shoqëror e ekonomik në vitin 1997 ishte 

jetëshkurtër dhe aktiviteti ekonomik e mori veten shumë shpejt. 
rikthimi i shpejtë në ekuilibër u kushtëzua nga fakti se kriza mbeti 
jashtë bankave dhe nuk preku besimin në sistemin financiar formal. 
një faktor tjetër i rëndësishëm që diktoi rivendosjen e ekuilibrave 
ishte rinënshkrimi i marrëveshjeve me Fmn-në, të cilat detyronin 
ndërmarrjen e koordinimin e politikave stabilizuese, veçanërisht në 
drejtim të konsolidimit fiskal. 

gjithashtu, administrimi i normave afatshkurtra të interesit 
nga Banka e Shqipërisë në përgjigje të krizës së vitit 1997 rezultoi 
i suksesshëm. Fillimisht, politikat për rritjen e interesave dysheme 
për depozitat bankare çuan në zgjerimin e spread-it të interesave të 
monedhës vendase kundrejt monedhave të huaja dhe më pas, në 
frenimin e dollarizimit të mëtejshëm. për më shumë, ato nxitën 
depozitimin e kursimeve private në sistemin bankar dhe rënien e 
parasë jashtë bankave. më vonë, vënia në përdorim e instrumenteve 
të reja të tregut si marrëveshjet e riblerjes njëjavore krijuan mundësinë 
për zhvillimin e mëtejshëm të sektorit bankar, për përmirësimin e 
konkurrencës ndërmjet bankave, zgjerimin gradual të ndërmjetësimit 
financiar dhe për përmirësimin e praktikës së kreditimit në bazë të 
raportit kthim-rrezik. 

përgjithësisht politika monetare në këtë periudhë gjeneroi rezultate 
të kënaqshme dhe arriti të kontrollonte dhe mbante inflacionin në 
nivele të ulëta. megjithatë, përdorimi i parasë gjithsej si objektiv i 
ndërmjetëm për kontrollin e inflacionit nuk dëshmon një marrëdhënie 
të mirëkontrolluar ndërmjet tyre. ashtu si në periudhën e mëparshme, 
ecuria e parasë gjithsej shfaqte shpesh mospërputhje apo shmangie 
midis vlerave të realizuara dhe objektivave të saj. ishte e nevojshme 
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të shqyrtohej me kujdes përshtatshmëria e përcaktimit të këtyre 
objektivave të ndërmjetëm nga këndvështrimi i qëndrueshmërisë së 
kërkesës për para, lidhjes midis ndryshimeve të agregatëve monetarë 
dhe normës së inflacionit, si dhe në lidhje me informacionin që 
përmbajnë agregatët monetarë për ecurinë e inflacionit. 

pas stabilizimit të inflacionit në nivel njëshifror, objektivi për 
inflacionin mbetej minimizimi i luhatshmërisë dhe i shmangieve nga 
objektivi i publikuar për të. përmirësimi i mëtejshëm i vendimmarrjes 
së politikës monetare nuk mund të bëhej pa përmirësimin e 
statistikave reale, vlerësimin empirik të kanaleve të transmetimit të 
politikës dhe procesit të formimit të çmimeve. këto çështje ishin 
përcaktuese për të justifikuar vendosjen e normës së rritjes së parasë 
gjithsej si objektiv i ndërmjetëm për sigurimin e qëndrueshmërisë së 
çmimeve brenda intervaleve sasiore të synuara publikisht. 

gjithashtu, suksesi i instrumenteve indirekte kushtëzohej nga 
zhvillimi i tregut financiar (kryesisht i tregut ndërbankar, tregut 
të parasë dhe tregut sekondar për tregtimin e bonove të thesarit) 
dhe nga shkalla e edukimit të publikut për çështje të politikës 
monetare. 

ii.3 periudha 2002-2007

gjatë kësaj periudhe ekonomia shqiptare është përballur me goditje 
të shpeshta nga faktorët e brendshëm dhe të jashtëm. Shqipëria gjatë 
vitit 2002 përjetoi dy kriza, të cilat krijuan anormalitet në ekonominë 
e saj. e para, kriza e tërheqjes masive dhe të menjëhershme të 
depozitave dhe e dyta, kriza më e thellë e furnizimit me energji 
elektrike që u përsërit në fundin e periudhës. gjithsesi, këto kriza 
ishin kalimtare dhe më të lehta se ato të diskutuara më sipër. kjo 
periudhë u karakterizua nga një rritje e shpejtë e aktivitetit bankar, 
e nxitur kryesisht nga rritja e numrit të bankave, privatizimi dhe 
hyrja e investimeve të huaja në këtë sektor, dhe rritja e konkurrencës 
që rezultoi si rrjedhim, sidomos në drejtim të kreditimit të sektorit 
privat.  

viti 2002 provoi se norma e marrëveshjeve të riblerjes njëjavore 
rezultoi një instrument efektiv në administrimin e politikës monetare. 
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rritja e normës së marrëveshjeve të riblerjes u transmetua në rritjen 
e normës së depozitave, duke sjellë thithjen e likuiditetit në sistemin 
bankar dhe kontrollin e presioneve monetare ndaj inflacionit. në vitet 
në vijim Banka e Shqipërisë u përqendrua në ndërmarrjen e hapave 
të rëndësishëm për të adoptuar gradualisht regjimin e shënjestrimit 
eksplicit të inflacionit.  

ii.3.a Situata makroekonomike dhe zhvillimet në sektorin bankar.

lëkundja e besimit të publikut në sistemin bankar në mars dhe prill 
2002, shkaktoi tërheqje masive të depozitave sidomos në dy bankat 
e mëdha dhe qytetet më të prekura gjatë trazirave të 1997-ës. paraja 
jashtë bankave u rrit shpejt me 15 për qind, duke ushtruar presione të 
forta inflacioniste. në mungesë të një arsyeje themelore, paniku ishte 
një shenjë e qartë e asimetrisë dhe mungesës së informacionit për 
publikun, perceptimet e të cilit mbeteshin lehtë të manipulueshme nga 
keqinterpretimet e masave të kujdesit, për mbrojtjen e depozitave. në 
përfundim kriza u shkaktua nga marrja e vendimeve të nxituara dhe 
në mënyrë të njëanshme nga autoritetet, mungesa e komunikimit me 
tregun për të shpjeguar natyrën dhe qëllimin e masave të marra dhe 
menaxhimi i keq i kohës në dispozicion për komunikimin në publik. 
viti 2002 kishte ruajtur gjithashtu një goditje tjetër për ekonominë 
reale shqiptare. mungesa e thellë e furnizimit me energji elektrike 
krijoi një klimë të pafavorshme për biznesin, që duhet të ketë frenuar 
rritjen e shpejtë të aktivitetit ekonomik. Shkaqet e kësaj goditjeje 
rridhnin nga të metat strukturore në prodhimin dhe shpërndarjen e 
energjisë elektrike. të njëjtat arsye sollën përsëritjen e krizës në vitet 
2006 dhe 2007. 

në mes të goditjeve të vitit 2002, kursi efektiv i këmbimit të lekut 
humbi rreth 8.9 për qind të vlerës që kishte para hemorragjisë së 
kursimeve bankare. Si rezultat i zhvlerësimit të lekut dhe rritjes së 
parasë jashtë bankave, u materializua një rritje e ndjeshme e çmimeve 
të konsumit. ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në përgjigje të 
këtyre zhvillimeve çuan në vlerësimin e lekut dhe uljen e inflacionit. 
inflacioni mesatar vjetor shënoi 5.1 për qind, ndërsa inflacioni i 
vjetorizuar në dhjetor 2002 ra nën objektivin e Bankës së Shqipërisë. 
ky zhvillim sugjeron për një “overshooting” nga ana e politikës 
monetare dhe nxjerr në pah nevojën për një vendimmarrje të bazuar 
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në kuptimin e mekanizmit të transmetimit të politikës monetare19. 
rritja reale e pBB-së u ngadalësua në 4.2 për qind, në krahasim 
me rritjen mesatare mbi 7 për qind gjatë tre viteve të mëparshme. 
rritje njohu edhe deficiti i llogarisë korente ndaj pBB-së, i cili u rrit 
me 2.11 pikë përqindje nga viti i kaluar dhe arriti në 9.76 për qind. 
të dhënat statistikore për tregun e punës megjithatë, shfaqnin një 
lloj optimizmi për ecurinë e ekonomisë në vazhdim, ku norma e 
papunësisë u zvogëlua lehtë në 15.8 për qind. në të njëjtën kohë, 
reformat e qeverisë në drejtim të konsolidimit të politikës fiskale 
arritën të reduktonin ndjeshëm deficitin fiskal me 1.8 pikë përqindje, 
në 6.2 për qind të pBB-së. 

ekonomia shqiptare gjatë periudhës 2003 - 2007 karakterizohet 
nga zhvillime pozitive, me ekuilibra relativisht të qëndrueshëm 
makroekonomikë dhe hapa progresivë drejt zhvillimit të sistemit 
financiar. pBB reale është rritur në mënyrë konstante dhe të 
përmbajtur në intervalin 5―6 për qind, e nxitur kryesisht nga 
gjallërimi i sektorit privat, i atij bankar dhe i kredisë. ndërkaq, rënia 
graduale e deficitit buxhetor në vetëm 2.3 për qind të pBB-së në vitin 
2006, kontribuoi në ruajtjen e inflacionit në nivele modeste. çmimet 
e konsumit janë rritur mesatarisht me 2.6 për qind në vit, në një kohë 
kur norma e papunësisë ka ndjekur vazhdimisht një tendencë rënëse. 
rritja e qëndrueshme ekonomike, qëndrueshmëria e inflacionit dhe 
rritja e konsiderueshme e pagave së bashku sugjerojnë një rritje të 
produktivitetit të punës, gjatë kësaj periudhe.

edhe pse në masë të kufizuar, presionet inflacioniste brenda vendit 
në periudhën e tretë janë shkaktuar përgjithësisht nga ndryshimet e 
çmimeve të administruara, veçanërisht të energjisë elektrike si dhe 
nga rritja e kostos marxhinale të prodhimit, si rezultat i parregullsisë 
në furnizimin me energji elektrike. në grafikun 2 paraqitet ecuria e 
inflacionit total kundrejt inflacionit pa çmimet e administruara, ku 
vërehet se ngritjet e herëpashershme të çmimeve të administruara 
kanë kontribuar vazhdimisht dhe në masë të konsiderueshme në 
rritjen e normës së inflacionit të publikuar, sidomos nga mesi i vitit 
2003 e më pas. 
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rritja e çmimeve të huaja të importeve pas vitit 2003 ka qenë 
e konsiderueshme dhe ka ushtruar presione inflacioniste, ndërsa 
kursi efektiv nominal i këmbimit ka njohur vlerësime graduale duke 
amortizuar disi presionet inflacioniste nga jashtë. kursi i luhatshëm 
i këmbimit ka vepruar si një jastëk për amortizimin e presioneve 
inflacioniste që vinin nga çmimet e huaja. megjithatë, rezultatet 
empirike nga vika (2005) dhe tanku, vika e gjermeni (2007) 
tregojnë se pas stabilizimit ekonomik të vendit, lidhja midis kursit të 
këmbimit dhe çmimeve të konsumit në Shqipëri është mjaft e dobët . 
efektet e dikurshme të kursit në përcaktimin e çmimeve të konsumit 
duket të jenë zëvendësuar nga zhvillimet në çmimet e konsumit jashtë 
vendit. modelet empirike të Bankës së Shqipërisë për parashikimin e 
inflacionit, vlerësojnë se çmimet e importit përcaktojnë në shkallë të 
konsiderueshme inflacionin e brendshëm. për rrjedhojë, zhvillimet 
në tregjet e mëdha ndërkombëtare e sidomos në partnerët tregtarë 
kryesorë të Shqipërisë, si italia dhe greqia, pritet të influencojnë 
mbarëvajtjen e ekonomisë më të vogël shqiptare. efekti i çmimeve 
të huaja ka qenë veçanërisht i fortë në fund të periudhës (referoju 
periudhës 2002–2007) si rezultat i rritjes së çmimeve të ushqimeve 
dhe energjisë, në tregjet botërore. 

ecuria e sektorit të jashtëm, megjithëse e krahasueshme me vendet 
fqinje, ka qenë vazhdimisht në qendër të vëmendjes së autoriteteve. 
deficiti i llogarisë korente është luhatur rreth një mesatareje të lartë 
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 2. Inflacioni total dhe inflacioni pa çmimet e administruara.
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prej 8 për qind të pBB-së gjatë periudhës 2002-2007, duke mbajtur 
nën presion qëndrueshmërinë e llogarisë korente. kërkesa e lartë në 
vend për mallra e shërbime të importuara është mbuluar në pjesën 
më të madhe nga hyrjet e kënaqshme të dërgesave të emigrantëve. 
në një studim empirik për qëndrueshmërinë e llogarisë korente20 dhe 
rëndësinë e remitancave në këtë drejtim, tanku etj. (2007) përfundojnë 
në gjykimin se llogaria korente tregon qëndrueshmëri të brishtë 
në periudhën afatgjatë. konkluzioni i përgjithshëm për llogarinë 
korente është se reformat strukturore dhe politikat ekonomike 
për ristrukturimin e llogarisë korente janë të domosdoshme për të 
garantuar qëndrueshmërinë afatgjatë. 

Sidoqoftë, treguesit makroekonomikë gjatë fundit të periudhës 
së tretë reflektojnë një situatë të përgjithshme pozitive dhe të 
kënaqshme. Bashkëpunimet institucionale me Fmn-në kanë 
shërbyer në arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit ekonomik nëpërmjet 
programeve të ndryshme, të ndërmarra në fillim me “lehtësitë për 
uljen e varfërisë dhe rritjen ekonomike” (2002-2005) dhe më pas 
me “lehtësitë për uljen e varfërisë dhe rritjen -dhe- lehtësitë e 
tejzgjatura të Fondit” (2006-2008). në fakt, marrëveshja e fundit me 
Fondin parashikonte një strukturë të kredisë për gjysmën e saj me 
kushte të buta dhe për gjysmën tjetër me kushte tregu. ndryshimi i 
kushteve diktohej nga vlerësimet e fundit të Fondit për përmirësimin 
e ndjeshëm të stabilitetit makroekonomik, të rritjes ekonomike dhe 
të të ardhurave për frymë. 

Siç është shpjeguar edhe më herët në këtë material diskutimi, në 
bazë të programeve me Fmn-në ka qenë e nevojshme përmbushja 
e objektivave në vijim: 1) një nivel i rezervave neto ndërkombëtare 
(rnn) të Bankës së Shqipërisë jo më pak se një objektiv dysheme 
numerik; 2) një nivel i mjeteve neto të brendshme (mnB) të Bankës 
së Shqipërisë jo më shumë se një objektiv tavan numerik; 3) një 
nivel i kredisë neto ndaj qeverisë jo më shumë se një objektiv tavan 
numerik. dy kriteret e para të objektivave të performancës nevojitet 
të garantohen nga autoriteti monetar, ndërsa kriteri i tretë nevojitet 
të garantohet në rradhë të parë nga qeveria dhe është jashtë kontrollit 
të plotë dhe të drejtpërdrejtë të autoritetit monetar. përmbushja e 
këtyre kritereve të objektivave të performancës kontrollohet gjatë 
muajve mars dhe shtator të çdo viti. grafikët më poshtë paraqesin 
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informacion mbi përmbushjen e dy kritereve të para përgjatë 
periudhës dhjetor 2001 – dhjetor 2007, me përjashtim të një periudhe 
të shkurtër ndërmjet dy marrëveshjeve të rradhës, rreth fundit të 
vitit 2005 dhe fillimit të 2006-ës. rrn aktuale si përqindje e rnn 
objektiv dhe mBn aktuale si përqindje e mBn objektiv paraqiten 
në grafikët respektivë më poshtë. Siç vërehet nga grafikët, këto 
kritere janë përmbushur, me përjashtim të një rasti të veçuar që i 
përket rezervave ndërkombëtare neto në shtator 2003. në disa raste 
ndërhyrjet në treg të Bankës së Shqipërisë kanë qenë të nevojshme 
për të garantuar përmbushjen e tyre. 

përtej goditjeve episodike nga ana e ofertës, presionet inflacioniste 
kanë qenë të qëndrueshme si rezultat i rritjes së shpejtë të kërkesës 
agregate, veçanërisht pas vitit 2004. rreziku i mbinxehjes është 
ushqyer nga një rritje shumë e shpejtë e kredisë. zgjerimi i sektorit 
bankar në gjysmën e parë të kësaj periudhe u shoqërua me rritjen e 
aktiveve të bankave gjithashtu, me ritme të shpejta e impresionuese 
gjatë viteve 2002-2007, duke luajtur një rol të rëndësishëm në 
zhvillimet ekonomike. aktivet bankare regjistruan rritjen më të 
shpejtë historike me 133.2 për qind gjatë kësaj periudhe - një ritëm 
ky rreth 2 herë më i lartë se rritja kumulative e pBB-së nominale 
në vend. aktivet e sistemit bankar u ngritën në nivelin rekord prej 
75.9 për qind të pBB-së në vitin 2007, duke konverguar shpejt me 
raportet korresponduese në vendet e evropës qendrore-lindore21. 
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Grafik 3. Rezervat ndërkombëtare dhe mjetet e brendshme neto.
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ky zgjerim ishte rrjedhojë e rritjes së konkurrencës dhe e shtrirjes së 
re gjeografike të shërbimeve dhe produkteve bankare. ai gjithashtu, 
u nxit nga prezantimi i instrumenteve indirekte të kontrollit monetar 
dhe u përshpejtua pas privatizimit të bankës më të madhe të sistemit, 
në vitin 2004. 

konkurrenca dhe agresiviteti ndërmjet bankave pasqyrohen në 
depërtimin e menjëhershëm pas këtyre ngjarjeve, të huasë bankare 
në ekonomi. kredia totale në vitin 2007 ishte 10.3 herë më e lartë 
se në vitin 2001, duke u zgjeruar në 29.4 për qind të pBB-së nga 
thjesht 4.8 për qind që ishte në vitin 2001. në përgjithësi, kjo rritje ka 
rezultuar e kontrolluar dhe pa pasoja të dukshme negative, nëse do të 
gjykohej sipas portofolit të vogël që zinin kreditë e këqija ndaj totalit, 
në vitin 2007. pavarësisht ekspansionit të kënaqshëm gjatë periudhës 
së tretë, përfshirja e kredisë bankare në ekonominë shqiptare mbetet 
akoma mbrapa raportit prej 49 për qind të pBB-së që ajo zë në 
vendet e evropës qendrore-lindore.22 muhlberger (2007) vlerëson 
nivelet e ekuilibrit të tepricës së kredisë për sektorin privat ndaj pBB-
së në disa prej vendeve të evropës juglindore, në rast se do të ishte 
arritur një konvergjencë me atë në zonën e euros. Sipas vlerësimeve 
të tij, ky nivel ekuilibër për Shqipërinë duhet të ishte rreth dy herë 
më i lartë se niveli aktual, duke nxjerrë kështu konkluzionin se 
procesi aktual është një proces konvergimi rritës. megjithatë, është 
e padyshimtë nevoja që kjo rritje e shpejtë e kredisë për ekonominë 
duhet monitoruar me kujdes përsa i përket rrezikut të presioneve 
inflacioniste prej saj dhe rrezikut të dëmtimit të stabilitetit financiar 
nëpërmjet rritjes së kredive të këqija. 

 
pavarësisht rritjes së shpejtë të sistemit bankar në hapësirë dhe në 

instrumente, zhvillimi i sistemit financiar në Shqipëri mbetet akoma 
i kufizuar. tregu financiar është i cekët, sistemi financiar përbëhet 
kryesisht nga sistemi bankar që përfaqëson rreth 97 për qind të 
aktiveve të sistemit financiar, ndërsa segmentet jobankare janë tepër 
të kufizuara. më konkretisht, aktiviteti i sigurimeve dhe fondeve 
private të pensionit ka qenë tepër i limituar gjatë gjithë periudhës, 
duke njohur një rritje fillestare vetëm gjatë dy viteve të fundit. në 
të njëjtën kohë, tregu formal i aksioneve dhe i letrave me vlerë me 
të ardhura fikse, përveç bonove të thesarit dhe obligacioneve të 
qeverisë, nuk ekziston. 
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të tjera parregullsi vihen re shpesh në tregun ndërbankar të 
parasë. që pas lindjes së tij, tregu ndërbankar është karakterizuar 
nga një tepricë likuiditeti dhe për rrjedhojë, edhe një vëllim i vogël 
i transaksioneve. Shpesh sjellja e bankave në tregun e parasë dhe 
atë sekondar të letrave me vlerë të qeverisë shfaq deformime dhe 
mungesë racionaliteti dhe eficience. vëllimi i ulët i transaksioneve 
në tregun sekondar të letrave me vlerë të qeverisë është rrjedhojë e 
strukturës së trashëguar të tregut primar. 

këto dukuri të shtyjnë në përfundimin se bankat operojnë në 
treg për të rritur pjesën e tregut dhe jo për të maksimizuar fitimin. 
kjo sjellje mundësohet edhe nga fakti se gjatë kësaj periudhe, fitimi 
nga aktiviteti bankar ka qenë i lartë. Fitimet janë arritur nga çmimi 
i lartë i ndërmjetësimit bankar dhe normat e larta të kthimit nga 
huadhënia për qeverinë. këto norma të cilat përgjithësisht janë 
rezultat i sjelljes asimetrike të qeverisë në drejtim të shpenzimeve 
dhe huamarrjes, kanë shërbyer si një kosto oportune për kredinë 
për ekonominë. rrjedhimisht, edhe kredia për ekonominë në lekë 
ka qenë mjaft e shtrenjtë duke nxitur rritjen e kredisë në valutë. 
Forcimi i vazhdueshëm i lekut gjatë kësaj periudhe ka qenë një arsye 
më shumë për rritjen e kreditimit në valutë. kështu, vendimmarrja e 
sektorit privat në lidhje me kredinë ka qenë e shkëputur nga vendimet 
e politikës monetare. Studimet empirike të Bankës së Shqipërisë 
konkludojnë se kanali i transmetimit të kredisë bankare nuk ka 
operuar gjatë kësaj periudhe.23 përgjithësisht, orientimi i aktivitetit 
financiar (bankar) nga zotërimi i tregut dhe favorizimi i kreditimit 
në valutë, kanë vështirësuar transmetimin e ndryshimeve të normës 
bazë tek normat e tjera të interesave në periudhën afatshkurtër. 

ii.3.b pavarësia dhe transparenca e Bankës së Shqipërisë.

amendamenti i ligjit në vitin 2002 çoi një hap më tej përsosmërinë 
ligjore të pavarësisë së bankës qendrore. propozimi i guvernatorit, 
i cili më parë ishte kompetencë e kryeministrit, tashmë iu atribua 
presidentit të republikës. ky ndryshim ishte tepër i rëndësishëm në 
drejtim të rritjes së pavarësisë politike të bankës qendrore. Si rezultat, 
konsolidimi i kulturës demokratike dhe institucionale përgjatë viteve 
si dhe përmirësimi i zbatueshmërisë së ligjeve duken të kenë dhënë 
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frytet e veta në konvergimin midis pavarësisë ligjore dhe asaj reale 
gjatë periudhës së fundit.

nga ana e saj, Banka e Shqipërisë i ka dhënë gjithnjë e më 
shumë rëndësi rritjes së komunikimit dhe transparencës me 
publikun. transparenca e lartë e bankave qendrore besohet se 
rrit përgjegjshmërinë në vendimmarrjen e politikës monetare si 
dhe lehtëson rrugën për realizimin e efekteve të tyre në ekonomi. 
përgjegjshmëria rritet si pasojë e ballafaqimit me ndjeshmërinë dhe 
reagimin më të lartë nga ana e tregjeve financiare dhe publikut. 
ndërsa, efikasiteti përmirësohet nëpërmjet rritjes së kuptueshmërisë 
së agjentëve ekonomikë në lidhje me situatën ekonomike dhe 
parashikimet në të ardhmen, arsyet përtej vendimeve të politikës 
monetare dhe tendencës së tyre afatgjatë, dhe si shkak i besueshmërisë 
më të lartë ndaj bankës qendrore. këta faktorë mund të kenë një 
ndikim të fortë në orientimin dhe ankorimin e pritshmërive afatgjata 
të agjentëve ekonomikë në mënyrë racionale e të saktë. roli i 
këtyre pritshmërive është i rëndësishëm në përcaktimin e pagave në 
ekonomi, në përcaktimin e normave të interesave afatgjatë dhe më 
tej, në raportin kursim-konsum. chortareas etj. (2002, 2003) ofrojnë 
evidencë empirike se transparenca më e lartë ul nivelin mesatar të 
inflacionit dhe raportin e sakrificës ndaj rritjes ekonomike. 

geraats (2000, 2002, 2004) e përshkruan transparencën në vija të 
shkallës së informacionit të disponueshëm për publikun mbi tërësinë 
e politikës monetare dhe në vija të reduktimit të asimetrive në 
disponueshmërinë e këtij informacioni midis bankave qendrore dhe 
publikut. ndërsa Winkler (2000) ofron një përshkrim më të thelluar 
në lidhje me shkallën e kuptueshmërisë ― jo thjesht dhënies së 
informacionit ― nga ana e publikut mbi tërësinë e politikës monetare. 
në një përpjekje për matjen e transparencës sipas përshkrimit të 
parë, eijffinger dhe geraats (2003, 2005) propozojnë ndërtimin 
e një indeksi të bazuar në vlerësimin e gjashtë komponentëve të 
transparencës, që janë: transparenca politike, transparenca për 
ekonominë, transparenca e procedurave, transparenca e vendimeve 
dhe transparenca operacionale. 

transparenca politike i referohet kuptueshmërisë së publikut 
mbi objektivat e bankës qendrore, mundësisht duke i prioritizuar 
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dhe përcaktuar ata në mënyrë sasiore. transparenca ekonomike 
nënkupton publikimin e të dhënave, të modeleve dhe parashikimeve, 
mbi të cilat bazohet politika monetare. transparenca e vendimeve i 
referohet publikimit të rregullt dhe të shpejtë të vendimeve të politikës 
monetare, arsyeve përtej këtyre vendimeve dhe tendencës së tyre 
për të ardhmen. transparenca e procedurave nënkupton qartësimin 
e tërësisë së procedurave dhe hapave të ndjekur për marrjen e 
vendimeve të politikës monetare. ndërsa e fundit, transparenca 
operacionale, i dedikohet dhënies së informacionit përsa i përket 
suksesit të zbatimit të politikës monetare në arritjen e objektivave 
operacionalë dhe përfundimtarë. 

Banka e Shqipërisë vlerësohet të ketë rritur transparencën për 
ekonominë, transparencën e procedurave dhe atë të vendimeve. 
lidhur me të parën, vitet e fundit është përmirësuar ndjeshëm cilësia 
e analizave empirike të publikuara dhe është komunikuar në formën 
e deklaratave për shtyp opinioni i Bankës së Shqipërisë për natyrën 
dhe kahun e presioneve inflacioniste, kahun e pritjeve të tij dhe 
tendencat e zhvillimit për indikatorët e tjerë ekonomikë. 

përsa i përket të dytës, rritja e transparencës është realizuar 
përmes shpjegimit të tërësisë së kuadrit të vendimmarrjes së politikës 
monetare duke: 

a) publikuar dokumentin e politikës monetare në fillim të çdo viti 
dhe dokumentin e kuadrit operacional të bankës qendrore dhe 
instrumenteve të përdorura prej saj; 

b) përmirësuar raportin e politikës monetare; 
a) prezantuar kalendarin e mbledhjeve të këshillit mbikëqyrës të 

dedikuara për vendimmarrjen e politikës monetare. 

Sa i përket transparencës së vendimeve, tashmë kryhet publikimi 
i menjëhershëm i vendimeve të politikës monetare dhe shoqërimi i 
tyre me shpjegimin e arsyeve, si dhe evidentimi i tendencave të pritura 
të tyre në të ardhmen. në rastet kur këshilli mbikëqyrës vendos për 
ndryshimin e normës bazë të interesit, vendimi komunikohet përmes 
një konference për shtyp të guvernatorit të Bankës së Shqipërisë. 
rritja e mëtejshme e transparencës në të ardhmen do të kërkonte 
publikimin e rezultateve të parashikimit të inflacionit, publikimin e 
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minutave dhe mënyrës së votimit në mbledhjet e vendimmarrjes së 
politikës monetare. 

një rol tjetër të veçantë në rritjen e transparencës gjatë periudhës 
së tretë ka luajtur rritja e komunikimit të Bankës së Shqipërisë 
me publikun dhe grupet e ndryshme të interesit, krahasuar me 
periudhat e mëparshme. depërtueshmëria e komunikimit është 
arritur jo thjesht nëpërmjet shtimit të frekuencës dhe përmirësimit të 
publikimeve të përmendura më sipër, por edhe si pasojë e zhvillimit 
të mënyrave alternative të komunikimit edukativ që kanë rritur 
interesin e publikut ndaj publikimeve të Bankës së Shqipërisë. në 
këtë kontekst, janë zhvilluar forma të tjera komunikimi si konferenca 
dhe seminare, takime pune për tema të ndryshme dhe me grupe 
interesi të ndryshme, programe edukimi të specializuara për aktorët 
financiarë, mediat, grupmoshat e reja dhe lektorët e tyre e të tjera si 
këto. 

ii.3.c tërësia e kuadrit të politikës monetare: ndryshimet dhe 
rezultatet.

ndryshimet.
periudha e fundit është shoqëruar me një riformulim të natyrës 

dhe procesit të vendimmarrjes së politikës monetare. megjithatë këto 
ndryshime nuk janë lançuar publikisht pasi deri tani është gjykuar që 
t’i kushtohet vëmendje e kohë, testimit dhe konsolidimit të tyre të 
mëtejshëm.

në realitet, vendimet e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë 
nuk udhëhiqen më vetëm nga ecuria dhe parashikimet e agregatëve 
monetarë si objektiva të ndërmjetëm, por tashmë ato mbështeten 
kryesisht tek parashikimi i inflacionit, devijimet e tij nga objektivi 
i shpallur sasior si dhe presionet e mundshme inflacioniste. 
teknikisht, merren në konsideratë një sërë treguesish të përdorur 
në vlerësimin e presioneve inflacioniste dhe të inflacionit të 
parashikuar. ata sintetizohen në analizë sipas kuptueshmërisë 
së procesit të formimit të inflacionit dhe më pas, gjykohet sipas 
kuptueshmërisë së mekanizmit të transmetimit të politikës monetare. 
prandaj, vendimmarrja gjatë periudhës së fundit gjithmonë e më 
shumë bazohet në një informacion më të gjerë, i mundësuar nga 
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përmirësimi i dimensioneve tekniko-analizuese (siç shpjegohet pak 
më poshtë).

gjithashtu, Banka e Shqipërisë në tërësinë e komunikimit me 
publikun vë theksin kryesisht në përcaktimin sasior të objektivit për 
normën e inflacionit dhe në ankorimin e pritjeve inflacioniste rreth 
këtij objektivi, duke mbajtur disi “nën hije” objektivin e ndërmjetëm 
për rritjen e parasë gjithsej dhe objektivat e tjerë operacionalë. nga 
ky këndvështrim, kuadri i politikës monetare në Shqipëri tashmë 
i ngjason më tepër një kuadri dyshtyllor ― siç operon në ditët e 
sotme politika monetare e Bankës Qendrore evropiane ― ose një 
kuadri të shënjestrimit të fshehur të inflacionit, siç sugjerohet të 
ketë qenë realisht kuadri i politikës monetare të Bundesbankut dhe 
arsyeja e suksesit të saj (Svensson, 2008). ky konkluzion mbështetet 
edhe nga fakti se në marrëveshjen aktuale me Fondin monetar 
ndërkombëtar, objektivi i ndërmjetëm për rritjen e parasë gjithsej 
është axhustuar për t’iu përshtatur vendimmarrjes së politikës 
monetare në funksion të pritjeve inflacioniste. Studimi i Blejer et. al. 
(2001) për rastin e Brazilit, tregon se kjo është mënyra që Fmn ka 
përdorur për të përshtatur programin monetar në kuadrin e regjimit 
të shënjestrimit të inflacionit. rrjedhimisht, axhustimi i objektivit të 
parasë në përputhje me politikën monetare që mbështetet nga pritjet 
inflacioniste tregon se karakteristikat e regjimit aktual janë shumë të 
ngjashme me ato të inflacionit të shënjestruar. pavarësisht nga kuadri 
operacional i politikës monetare, regjimi aktual nuk i përmbush të 
gjitha karakteristikat e regjimit eksplicit të inflacionit të shënjestruar 
sepse nuk parashikon një kuadër formal llogaridhënieje në rastin e 
mosrealizimit të objektivit. 

në vitin 2006, objektivi përfundimtar i shpallur për normën 
e inflacionit u riformulua nga përcaktimi 2 deri 4 për qind, në 3 
+/-1 pikë përqindje. riformulimi synon të eliminojë shmangiet 
e mundshme në perceptimin e tavanit të sipërm të formulimit të 
mëparshëm si pika konvergjente e objektivit sasior për inflacionin, 
duke e qartësuar dhe ankoruar fort atë në rreth 3 për qind. nga 
ana tjetër, ky riformulim i lejon politikës monetare fleksibilitetin 
e nevojshëm, njësoj si përcaktimi i mëparshëm, për të toleruar 
devijimet nga norma e inflacionit 3 për qind, sidomos në rastet 
kur kjo do të kërkonte luhatshmëri të lartë dhe të panevojshme të 
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normave të interesit dhe për rrjedhojë, kosto sakrifice të larta në 
aktivitetin ekonomik. 

përgatitjet graduale për adoptimin e kuadrit të shënjestrimit 
eksplicit të inflacionit janë fokusuar drejt vlerësimit dhe arritjes së 
parakushteve për një lançim të suksesshëm të këtij kuadri. literatura 
ekonomike evidenton disa parakushte kryesore24 si: mandati i qartë 
ligjor për objektivin e stabilitetit të çmimeve; pavarësia e lartë e bankës 
qendrore; besueshmëria e lartë e tregjeve financiare dhe publikut ndaj 
bankës qendrore; komunikimi efektiv dhe transparenca me tregjet 
financiare dhe publikun; tregje financiare të thelluara, racionale dhe 
eficiente; bashkëpunimi i plotë i politikës fiskale dhe moslejimi i 
dominimit fiskal; inflacioni dhe pritje të ankoruara të tij në nivele 
të ulëta; statistika ekonomike cilësore dhe të disponueshme në kohë 
të përshtatshme; infrastrukturë e kënaqshme tekniko-analizuese e 
bankës qendrore. disa prej këtyre parakushteve mund të vlerësohen 
lehtësisht si të përmbushura. për shembull, objektivi kryesor i 
stabilitetit të çmimeve është i përcaktuar qartë në ligj, pavarësia e 
Bankës së Shqipërisë vlerësohet e kënaqshme, inflacioni dhe pritjet e 
tij janë të ankoruara në nivele të ulëta.25 

Fokusi i Bankës së Shqipërisë është përqendruar në dy drejtime 
kryesore: së pari, në përmirësimin e mëtejshëm të besueshmërisë 
së Bankës së Shqipërisë përmes rritjes së transparencës dhe 
komunikimit me publikun. Së dyti, në përmirësimin e eficiencës 
operacionale të transmetimit monetar përmes zhvillimit të tregjeve 
financiare, veçanërisht të tregut ndërbankar të parasë dhe tregjeve 
(primar e sekondar) të letrave me vlerë të qeverisë. Fullani (2006, 
2007a dhe 2007b) bën një përshkrim të problemeve aktuale të 
tregut financiar në Shqipëri dhe shpjegon motivin dhe rëndësinë e 
nxitjes së tregut financiar për transmetimin e plotë dhe eficient të 
vendimeve të politikës monetare.26 politikat operacionale të Bankës 
së Shqipërisë kanë synuar optimizimin e gjendjes së likuiditetit dhe 
përmirësimin e vazhdueshëm të menaxhimit të tij; ato gjithashtu, 
kanë synuar të përmbushin nevojat për likuiditet të bankave të 
nivelit të dytë në tregun ndërbankar. lidhur me këtë, së fundi është 
përgatitur projektligji për marrëveshjet e riblerjes ndërmjet bankave 
të nivelit të dytë. për të orientuar më saktë tregun ndërbankar dhe 
bankat pjesëmarrëse në të, në fillim të vitit 2007 nisën të publikohen 
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normat e ofruara dhe të kërkuara të interesit në tregun ndërbankar të 
parasë të tiranës (tiBor dhe triBid). në të njëjtën kohë, është 
rënë dakord për reforma rregullative me qëllim rritjen e bazës së 
investitorëve që kanë akses të drejtpërdrejtë në ankandet e tregut 
primar të letrave me vlerë të qeverisë dhe për shmangien e monopolit 
dhe anomalive të vëna re, në tregjet e letrave me vlerë.

përpjekje të rëndësishme janë kryer edhe për konsolidimin e tërësisë 
së vendimmarrjes së politikës monetare, sidomos në funksion të 
konsolidimit të dimensioneve teknike, analizuese dhe kërkimore. për 
këtë qëllim, u ngritën brenda Bankës së Shqipërisë struktura të reja 
këshilluese si: a) komiteti i zbatimit të politikës monetare në vitin 
2005, si organi më i lartë tekniko-këshillues për politikën monetare; 
dhe b) taskforca e zbatimit të Shënjestrimit të inflacionit në vitin 
2006. në të njëjtën kohë, janë kryer përmirësime të konsiderueshme 
në drejtim të ndërtimit të modeleve ekonometrike për vlerësimin e 
mekanizmit të transmetimit të politikës monetare dhe mekanizmit të 
formimit të çmimeve. për këto qëllime, brenda Bankës së Shqipërisë 
janë ndërtuar tregues të përafruar për të dhënat statistikore që 
aktualisht nuk vlerësohen nga agjencitë statistikore në vend. 
vendimmarrja e politikës monetare, mbështetet nga informacionet 
e derivuara prej vrojtimeve për pritshmëritë e konsumatorëve, të 
bizneseve dhe të bankave në lidhje me inflacionin dhe aktivitetin 
ekonomik.27 vendimet e politikës kanë karakter pararendës dhe 
mbështeten në modelet e parashikimit të inflacionit, në analizën e 
treguesve të tjerë realë dhe monetarë. 

rezultatet.
politika monetare gjatë periudhës së tretë 2002―2007 ka qenë e 

suksesshme në ankorimin e inflacionit dhe pritjeve të tij në nivele të 
ulëta dhe në ruajtjen e tij përgjithësisht, brenda objektivit të shpallur. 
eksperienca e vitit 2002 evidentoi një efektivitet të rritur të normës 
bazë dhe normave afatshkurtra të interesit, në thithjen mbrapsht 
të një pjese të mirë të depozitave si dhe në kontrollin e goditjeve 
monetare ndaj inflacionit. gjithashtu, vitet 2006 - ‘07 dëshmuan një 
politikë monetare prudente përballë presioneve të forta të çmimeve 
të ushqimeve, të energjisë nga jashtë dhe të krizës së tejzgjatur në 
furnizimin me energji elektrike dhe presioneve nga ana e kërkesës, 
si rezultat i rritjes së shpejtë të kredisë.28 qetësia dhe gjykimi i 
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kujdesshëm i politikëbërësve për tendencat në të ardhmen rezultuan 
të suksesshme në mbajtjen e inflacionit vjetor brenda objektivit. 

nga ana tjetër, rritja e parasë gjithsej pësoi përsëri një shmangie të 
vlerave të realizuara nga objektivi i vendosur për të, duke iu shtuar 
dështimit të rolit ndërmjetësues të këtij treguesi monetar, të evidentuar 
gjatë periudhave të mëparshme. gjithsesi shmangiet e fundit, përveç 
ndryshimeve që rrjedhin nga rregullimet strukturore të vazhdueshme 
në tregun bankar, mund të reflektojnë edhe ndryshimin e kuadrit të 
politikës monetare të shpjeguar më sipër, që në realitet ka patur si 
objektiv të ndërmjetëm kryesisht inflacionin e parashikuar. Sidoqoftë, 
përshtatshmëria e rritjes së parasë gjithsej si objektiv i ndërmjetëm 
përbën një temë diskutimi për t’u shtjelluar, e cila edhe pse është një 
temë diskutimi jo e re, nuk është as e mbyllur përfundimisht.

kuadri i ri i sjelljes së politikës monetare mund të ketë imponuar 
ndryshime edhe në vetë mekanizmin e transmetimit gjatë kësaj 
periudhe. Studimet empirike të peeters (2005), tanku, vika dhe 
gjermeni, (2007), dhe istrefi dhe Semi (2007), paraqesin evidenca 
të rënies së tejçmimit të kursit të këmbimit në çmimet e brendshme. 
këto tendenca fillojnë të shfaqen pas rishpalljes së përkufizimit sasior 
të objektivit të inflacionit për vitin 1999 dhe shprehjes së angazhimit 
të Bankës së Shqipërisë ndaj këtij objektivi të shpallur. në të njëjtën 
kohë, gjykohet se angazhimi i përsëritur i Bankës së Shqipërisë ka 
bërë të mundur ankorimin e pritjeve inflacioniste për të ardhmen 
si dhe rritjen e efektshmërisë së kanalit të transmetimit të politikës 
monetare përmes komunikimit. për rrjedhojë, siç argumentohet 
edhe nga mihaljek dhe klau (2006), kursi i këmbimit është zhveshur 
nga roli i tij si pikë reference për pritjet inflacioniste, duke ulur 
kështu edhe rëndësinë e kanalit të kursit këmbimit. këtë rol tashmë 
e kryen përcaktimi sasior i objektivit për inflacionin dhe publikimi i 
vlerësimeve të presioneve inflacioniste.

gjatë tre viteve të fundit Banka e Shqipërisë ka investuar burimet 
njerëzore e financiare në drejtim të përmirësimit të aftësive tekniko-
analizuese dhe kërkimore në funksion të vendimmarrjes së politikës 
monetare. aktiviteti kërkimor brenda bankës është orientuar 
nga studimet krahasuese dhe modelet empirike të inflacionit dhe 
mekanizmit të transmetimit të politikës monetare. ky proces synon 
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studimin e mundësisë së adoptimit të regjimit të shënjestrimit 
eksplicit të inflacionit në Shqipëri.29 rezultatet e këtyre studimeve 
kanë rritur aftësinë e Bankës së Shqipërisë për të kuptuar më mirë 
strukturën dhe funksionimin e ekonomisë shqiptare, dhe për të 
kuantifikuar mbi bazën e studimeve empirike procesin e formimit të 
inflacionit, dhe mekanizmit të transmetimit monetar. të gjitha këto 
modele kanë mundësuar vlerësimin e parashikimeve për inflacionin 
dhe kanë ndihmuar në shënjestrimin e këtyre parashikimeve - çka 
nënkupton ndryshimin e normës bazë në rastet kur parashikimet 
ndryshojnë nga objektivi. aplikimi i këtyre njohurive në zbatimin e 
politikës monetare ka bërë që regjimi aktual i politikës monetare të 
marrë karakteristikat e shënjestrimit eksplicit të inflacionit. 

iii. SFidat dhe vizioni i ardhShëm i 
politikëS monetare – nevoja për të 
qenë pararendëS

përshkrimi i mësipërm dëshmon se politika monetare e Bankës 
së Shqipërisë ka përjetuar një proces ndryshimi në përputhje me 
zhvillimin e ekonomisë dhe të tregut financiar. përgjithësisht, ajo ka 
arritur të kontrollojë me rezultate të kënaqshme ciklet ekonomike 
të biznesit e ato politike dhe të garantojë një ambient me çmime të 
stabilizuara dhe nën kontroll, pa penguar rritjen ekonomike. 

 
pikërisht në prezencë të këtyre kushteve të favorshme Banka 

e Shqipërisë filloi debatin mbi regjimin e ardhshëm të politikës 
monetare. praktikat botërore tregojnë se bankat qendrore kanë 
ndryshuar regjimin e politikës monetare sa herë janë përballur me 
kriza ose probleme. rasti i zelandës së re në fillim të viteve 1990, 
vendeve të amerikës latine në vitet 1980 e 1990, turqisë më së 
fundmi e ilustrojnë këtë ide mjaft mirë. rrjedhimisht, në pamje të 
parë debati i nxitur nga Banka e Shqipërisë nuk duket i motivuar 
nëse mbahen parasysh rezultatet e politikës monetare, veçanërisht 
gjatë periudhës së tretë 2002 – 2007. a duhet një bankë qendrore të 
hapë debatin e politikës monetare në këtë moment? përgjithësisht, 
eksperienca jonë gjatë kësaj periudhe i ngjan një udhëtimi komod 
në një automjet të vjetër por luksoz që punon me besueshmëri 
dhe drejtohet me konfidencë. përse atëherë duhet që ky mjet të 
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zëvendësohet me një qilim fluturues i cili nuk ka një sistem të vetëm 
të dukshëm drejtimi? 

ky ndryshim është i nevojshëm për të përmirësuar hartimin dhe 
zbatimin e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë, për të rritur 
pavarësinë dhe transparencën e kësaj politike. megjithë arritjet e 
përshkruara më sipër, pavarësia dhe transparenca e politikës monetare 
mund të mbeten opake nëse nuk mbështeten në një kuadër regullativ 
e operacional të qartë të politikës monetare dhe një shtrat kohor 
afatesh (kalendar) të qarta për zbatimin e saj. transparenca dhe 
pavarësia janë një proces i vetëm. asnjëra nuk mund të zhvillohet 
pa tjetrën dhe në mungesë të një dialogu me publikun. pavarësia nuk 
duhet kuptuar dhe nuk është vetmi ose izolim. pavarësia është një 
proces ndyshimesh dhe përshtatjeje që konsolidohet krah për krah 
me reformat strukturore, ndryshimet ekonomiko-financiare dhe 
integrimin evropian që pasojnë këto reforma. 

analiza e mësipërme mbi natyrën dhe ecurinë e politikës monetare 
nxjerr në pah dy konkluzione të rëndësishme: 

Së pari, suksesi i politikës monetare është garantuar nga ankorat 
e vendosura në programin me Fmn, gjë që ka garantuar adoptimin 
e sjelljeve të përgjegjshme të agjentit fiskal. kjo marrëveshje ka 
imponuar reduktimin e vazhdueshëm të deficitit buxhetor dhe ka 
eliminuar praktikisht rrezikun e dominimit fiskal. Statuskuoja aktuale 
do të jetë e garantuar për aq kohë sa politikat fiskale dhe monetare 
do të harmonizohen në kuadrin e programit të Fmn. rrjedhimisht, 
jetëgjatësia e programit është një element i nevojshëm për të garantuar 
me probabilitet të lartë arritjen e objektivave të politikës monetare. 

Së dyti, paraja gjithsej, që është edhe shtylla kryesore e regjimit 
monetar nuk përmban informacion të besueshëm mbi zhvillimet 
e pritshme të çmimeve dhe inflacionit në ekonominë shqiptare. 
rezultatet e arritura veçanërisht në vitet e fundit janë rrjedhojë e 
ndryshimeve të bëra në hartimin dhe implementimin e politikës 
monetare nga Banka e Shqipërisë gjatë fazës së tretë 2002 – 2007. 

konkluzionet e mësipërme tregojnë se regjimi i shënjestrimit 
monetar nuk ofron një kuadër të përshtatshëm për hartimin dhe 
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zbatimin e politikës monetare. rrjedhimisht në dy vitet e fundit, 
që prej vitit (2005) brenda Bankës së Shqipërisë ka filluar të 
formohet konsensusi se inflacioni i shënjestruar është regjimi më 
i përshtatshëm për hartimin dhe zbatimin e politikës monetare. ky 
konsensus bazohet në rezultatet e kërkimeve dhe në njohuritë tona 
mbi zhvillimet ekonomike aktuale dhe të pritshme, dhe në analizat 
e politikës monetare që tregojnë se inflacioni i shënjestruar përbën 
një zgjidhje më të mirë në raport me regjimet e tjera (shënjestrimi i 
kursit të këmbimit dhe shënjestrimi i parasë) dhe besoj se do të jetë 
regjimi i ardhshëm i politikës monetare. kjo preferencë për regjimin 
e inflacionit të shënjestruar bazohet gjithashtu në eksperiencën 
e suksesshme të Bankës së Shqipërisë gjatë tre viteve të fundit. 
përshkrimi i vendimmarrjes së politikës monetare tregon se regjimi 
aktual për hartimin dhe zbatimin e politikës monetare përfshin 
elemente të qarta të shënjestrimit të inflacionit dhe ka rezultuar 
eficient dhe i vlefshëm me miradministrimin e kushteve monetare 
dhe të aktivitetit ekonomik. 

materialet e përgatitura dhe të diskutuara gjatë tre viteve të fundit 
për natyrën dhe të ardhmen e politikës monetare e kanë motivuar 
ndryshimin, me nevojën për të rritur transparencën e politikës 
monetare Fullani (2005) hoda (2005) dhe me nevojën për të përfshirë 
më shumë informacion në procesin e vendimmarrjes kolasi dhe 
themeli (2006). këto studime e kanë trajtuar politikën monetare 
aktuale nga këndvështrimi i shënjestrimit monetar. ato fokusohen 
në konkluzione të përgjithshme mbi mekanizmin e transmetimit 
monetar, duke lënë jashtë analizës rezultatet e politikës monetare. 
përgjithësisht, vendimi për adoptimin e inflacionit të shënjestruar 
është kushtëzuar (influencuar) nga natyra e të gjitha problemeve 
që kanë ndikuar dhe pritet të ndikojnë politikën monetare në të 
ardhmen, dhe bazohet në rekomandimet më të mira të dala nga 
teoria dhe eksperiencat botërore. ky seksion synon pikërisht këtë: të 
argumentojë zgjedhjen e Bankës së Shqipërisë.

tema e Diskutimit: a është i përshtatshëm dhe optimal përdorimi i rritjes së 
parasë gjithsej si objektiv i ndërmjetëm i vetëm, i politikës monetare? 

përse jo paraja? ekziston një konsensus i përgjithshëm mbi 
konkluzionin e Friedman se “inflacioni është kudo dhe kurdoherë 
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fenomen monetar”. ky konkluzion mbart kontribut të rëndësishëm 
për ekonomiksin dhe politikën monetare, që nënkupton se kontrolli 
i inflacionit mund të realizohet përmes rritjes së kontrolluar të 
parasë në ekonomi. institucionalisht politika monetare e Bankës 
së Shqipërisë për 15 vitet e fundit është bazuar pikërisht në këtë 
konkluzion. praktikisht, në pjesën më të madhe të kësaj periudhe 
në kuadrin e programeve me Fondin monetar ndërkombëtar banka 
qendrore ka përzgjedhur normën e rritjes së parasë gjithsej, si 
objektivin e saj të ndërmjetëm të vetëm të politikës monetare, duke 
u përpjekur të garantojnë inflacion të ulët nëpërmjet rritjes së parasë 
gjithsej sipas një norme korresponduese. regjimi mbështetet në dy 
elemente thelbësore. Së pari, në qëndrueshmërinë e kërkesës për 
para, që nënkupton se parametrat e kërkesës për para janë të njohur 
dhe të qëndrueshëm në kohë; dhe së dyti në supozimin se ndryshimet 
në kërkesën për para janë një shpjegues i mirë i ndryshimeve në 
normën e inflacionit. kjo politikë (ky kuadër i politikës monetare) 
e njohur si shënjestrimi monetar, ka hasur jo në pak raste vështirësi 
dhe dështime në zbatimin e saj30. 

regjimi i shënjestrimit monetar ka qenë një normë në zbatimin 
e politikës monetare deri në vitet 1980. pas kësaj periudhe kërkesa 
për para u bë e paqëndrueshme. rrjedhimisht, ndryshimi i vlerës 
së parametrave të kërkesës për para e bën atë të paparashikueshëm 
dhe vështirëson zbatimin e një regjimi të shënjestrimit monetar. 
pas viteve 1980 një numër i konsiderueshëm bankash qendrore 
kanë braktisur aplikimin e rritjes së parasë gjithsej si objektivin e 
ndërmjetëm të vetëm, të tyrin duke e gjykuar si jo plotësisht optimal. 
një tjetër kritikë që i bëhet këtij regjimi, e vë theksin në faktin se 
shpeshherë lidhja midis agregatëve monetarë dhe inflacionit nuk 
shfaqet e fortë, sidomos në kushtet e një inflacioni të ulët. Fakti që 
lidhja midis agregatëve monetarë dhe inflacionit rezulton të shfaqet në 
periudha më afatgjata ndërsa zbatimi në praktikë i politikës monetare 
fokusohet në periudha më afatshkurtra dhe afatmesme, tregon që 
ekziston një mospërputhje midis objektivit të politikës dhe natyrës së 
lidhjes në kohë. përgjithësisht, këto kritika në thelb duan të thonë se 
agregatët monetarë nuk përmbajnë informacion të mjaftueshëm për 
të parashikuar inflacionin në periudhë afatshkurtër dhe afatmesme. 
megjithatë, kontrolli i parasë mbetet një element i politikës monetare 
me Bqe përfaqësuesin më me influencë. Bqe-ja ka vënë në jetë një 
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regjim dyshtyllor, duke ndjekur dhe indikatorët ekonomikë dhe ata 
monetarë, dhe duke kryer një kontroll të dyfishtë. për një debat më 
të zgjeruar shih Woodford (2006) dhe issing(2006). 

disa prej bankave qendrore kanë vënë në jetë regjimin e 
shënjestrimit të inflacionit, duke patur si objektiv të ndërmjetëm të 
vetëm, inflacionin e parashikuar.

në rastin e Shqipërisë, studimet empirike31 tregojnë se kërkesa 
për para është e qëndrueshme në periudhën afatgjatë. por ky 
konkluzion, përmban pak përfitime për Bankën e Shqipërisë për 
sa kohë që paraja nuk është një parashikues i mirë i zhvillimeve 
inflacioniste në periudha afatshkurtra. për më tepër, zhvillimi i 
shpejtë i instrumenteve financiare në përdorim të publikut dhe 
politikat e Bankës së Shqipërisë për zhvillimin dhe thellimin e tregjeve 
financiare e reduktimin e përdorimit të cash-it në ekonomi, mund të 
krijojnë ndryshime strukturore dhe të ndikojnë stabilitetin e kërkesës 
për para, siç ka ndodhur edhe në shumë vende të tjera. 

rezultatet e shkëlqyera të politikës monetare, veçanërisht 
gjatë periudhës së fundit, pavarësisht se janë arritur në kuadrin e 
përgjithshëm të një regjimi të shënjestrimit monetar përgjithësisht, 
janë rezultat i ndërhyrjeve të suksesshme në menaxhimin e normave 
të interesit, në përgjigje të zhvillimeve të pritshme në inflacion. 
kontributi i parasë në vendimet e politikës monetare është 
kryesisht një analizë historike e zhvillimeve, me rol mbështetës për 
vendimmarrjen. kjo është veçanërisht e vërtetë për periudhën e 
tretë 2002-2007. Siç është evidentuar edhe në pjesën e mësipërme të 
evoluimit të politikës monetare në Shqipëri. grafiku 5 dhe tabela 2 më 
poshtë, tregojnë se përgjithësisht vërehet një shmangie në drejtime të 
kundërta midis objektivave për rritjen e m3-shit dhe realizimit të tyre 
nga njëra anë, dhe objektivave për normën e inflacionit dhe realizimit 
të tyre, nga ana tjetër. ky konkluzion është arritur edhe nga luçi dhe 
ibrahimi (2003) dhe kolasi e themeli (2006). gjithashtu, gjatë viteve 
të fundit është vënë re një luhatshmëri relativisht e lartë e rritjes së 
m3-shit përkundrejt një luhatshmërie relativisht të ulët të normës 
së inflacionit, duke vështirësuar kështu përdorimin e publikimit të 
objektivit të rritjes së m3-shit për të komunikuar politikën monetare 
dhe synimet e Bankës së Shqipërisë në periudha afatshkurtra. këto 
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konkluzione konfirmohen edhe nga modelet empirike të parashikimit 
të inflacionit dhe tregojnë se paraja nuk është një variabël me fuqi 
të lartë shpjeguese për inflacionin. koeficientët e agregatit monetar 
m3 në modelet e parashikimit të inflacionit të Bankës së Shqipërisë 
paraqesin një ndikim të vogël. 

për të gjitha këto arsye, shënjestrimi monetar nuk është një 
instrument informativ i besueshëm për kontrollin dhe ankorimin e 
pritjeve inflacioniste të institucioneve financiare dhe publikut. regjimi 
i shënjestrimit të inflacionit nuk varet nga stabiliteti i marrëdhënies 
ndërmjet parasë dhe inflacionit. kjo e bën një regjim të preferuar 
kundrejt shënjestrimit monetar. rrjedhimisht, në këtë moment nuk 
na mbetet gjë tjetër veçse të formalizojmë regjimin e shënjestrimit 
të inflacionit. duke u larguar nga paraja si objektiv i ndërmjetëm i 
politikës monetare, ky regjim garanton një vendimmarrje të bazuar 
në informacion gjithëpërfshirës dhe një proces që sjell në debat 
institucional të gjithë Bankën e Shqipërisë, jo vetëm departamentin 
e politikës monetare. 

kalimi në regjimin e ri, nuk nënkupton se roli i parasë në 
vendimmarrjen e politikës monetare do të eliminohet. rezultatet e 
kërkimeve teorike dhe atyre empirike për Shqipërinë tregojnë se paraja 
mund të ketë rol të rëndësishëm në përcaktimin e prirjeve inflacioniste 
në periudhat afatgjata. nga ky këndvështrim, regjimi i inflacionit 
të shënjestruar do të vazhdojë të mbështetet në informacionin që 
vjen nga treguesit monetarë, veçanërisht për periudhat afatgjata në 
formën e një sistemi dyshtyllor, të ngjashëm me atë të adoptuar nga 
Banka qendrore evropiane. kjo përqasje do të garantojë edhe një 
periudhë më të butë transformimi, nga një sistem në tjetrin. 

tabelë �. Marrëdhënia parà-inflacion.

viti Shmangia e içk-së
faktike nga objektiv

Shmangia e rritjes së m3
faktike nga objektiv

1993 -9.1(pikë përqindje) 28.80 (pikë përqindje)
1994 -8.2 12.03
1995 -4 28.82
1996 5.4 21.84
1997 n/a  n/a
1998 -1.31 -2.36
1999 -8.04 7.27
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2000 1.21 -0.07
2001 0.53 8.88
2002 -1.32 -5.63
2003 0.29 -0.78
2004 -0.79 2.51
2005 -1 4.56
2006 -0.44 4.85
2007 0.1 0.99
 koef. korrelacioni -0.33

tema e Diskutimit – a përbën adoptimi i kuadrit të shënjestrimit eksplicit 
të inflacionit një mënyrë për të fuqizuar transmetimin e politikës monetare 
nëpërmjet një kuptueshmërie më të lartë të saj nga publiku dhe konsolidimit të 
kanalit të pritjeve të inflacionit? 

njohja e rolit të pritjeve ka qenë një hap i rëndësishëm për politikën 
monetare (mishkin 2007). përfitimi kryesor në këtë konfirmim nuk 
qëndron vetëm në faktin se njohja e pritjeve përmban informacion të 
rëndësishëm për politikën, por edhe në aftësinë e politikës monetare 
për të orientuar pritjet e sektorit privat drejt objektivave të saj. roli 
qendror i pritjeve të sektorit privat për arritjen e objektivave të 
politikës, kërkon që politika monetare dhe objektivat e saj të bëhen 
pjesë e dialogut të publikut dhe të konsiderohen në vendimmarrjen 
në nivel mikroekonomik. rrjedhimisht është e rëndësishme që së 
pari informacioni që rrjedh nga banka qendrore të përfshihet në 

Grafik 4. Inflacioni faktik përkundrejt objektivit dhe
rritja M3 faktik përkundrejt objektivit.
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vendimmarrjen individuale dhe së dyti, informacioni të përmbajë një 
mesazh të qartë dhe të asimilueshëm nga sektori privat. 

Shpallja e objektivit të inflacionit në regjimin e shënjestrimit të 
inflacionit, përbën një informacion publik të asimilueshëm dhe 
që lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me vendimmarrjen në nivel 
mikroekonomik. roli i komunikimit për ankorimin e pritjeve është 
evidentuar në punët e mishkin dhe Schmid-hehel (2001, 2007), 
johnson (2002) dhe Fatas, mihov dhe rose (2007). ndërsa van 
der cruijsen dhe demertzis (2005) ofrojnë evidenca empirike se 
transparenca më e lartë i bën pritjet për inflacionin nga sektori privat 
më pak sensitive ndaj inflacionit të mëparshëm. 

konkluzionet e mësipërme mbështeten në faktin se objektivi i 
bankës qendrore përbën një informacion publik të rëndësishëm, që 
shpërndahet njëkohësisht për të gjithë agjentët dhe që i bashkëngjitet 
informacionit privat të secilit, për të formuar pritjet inflacioniste. në 
këtë mënyrë, përmes një objektivi të thjeshtë e të mirinterpretueshëm, 
politika monetare garanton një koordinim të pritjeve inflacioniste 
jo vetëm ndërmjet bankës qendrore dhe agjentëve privatë por edhe 
ndërmjet agjentëve privatë midis tyre. Si rrjedhim, informacioni 
publik në këtë rast, objektivi i inflacionit luan një rol të dyfishtë. Së 
pari, për shpërndarjen e informacionit të rëndësishëm dhe së dyti, 
për qendërzimin e pritjeve të sektorit privat morris dhe Shin (2002)32. 
ajo që autorët duan të thonë është se pavarësisht se individët dhe 
bizneset formojnë një opinion individual për pritjet inflacioniste, 
informacioni publik në formën e objektivit për inflacionin garanton 
koordinimin e këtyre opinioneve individuale në sektorin privat. 

nga ky këndvështrim, shënjestrimi eksplicit i inflacionit si 
përcaktimi sasior i objektivit përfundimtar rreth inflacionit dhe 
përdorimi i inflacionit të parashikuar si objektiv i ndërmjetëm 
kundrejt rritjes së parasë në rastin e shënjestrimit monetar, përbëjnë 
një avantazh në ankorimin e pritjeve inflacioniste. kjo karakteristikë 
e inflacionit të parashikuar garanton përfshirjen e këtij informacioni 
në vendimmarrjen e sektorit privat jashtë keqinterpretimeve 
të mundshme dhe mungesës së koordinimit, të shkaktuar nga 
shënjestrimi monetar. 
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asimilimi i shpejtë i politikës monetare nga publiku dhe rritja e 
ndikimit të saj në orientimin e pritjeve të tij (publikut) ndihmojnë 
në fuqizimin e transmetimit të politikës monetare. ky konkluzion, 
i shkon për shtat përkufizimit të politikës monetare nga Woodford 
(2005) si “menaxhimi i pritjeve”33. ajo që dua të them është se 
përgjithësisht transmetimi i vendimeve të politikës monetare bëhet 
më i lehtë dhe i shpejtë, përmes komunikimit të objektivave të 
ndërmjetëm që lidhen drejtpërdrejt me objektivin final. ndërkohë që 
objektivat përbëjnë një koncept ndoshta abstrakt dhe të paprekshëm 
për publikun, inflacioni është një fenomen që agjentët ekonomikë e 
përjetojnë dhe ndaj të cilit reagojnë me shpejtësi. rrjedhimisht, janë 
më të ndjeshëm dhe më të hapur ndaj përpunimit të informacionit 
që vjen prej tij ose që lidhet me të. inflacioni i parashikuar ofron 
informacion më të shpejtë dhe të kuptueshëm nga publiku përsa i 
përket stabilitetit të çmimeve, vendimeve të marra dhe orientimit të 
mundshëm të vendimeve në të ardhmen. kjo e bën komunikimin më 
të lehtë dhe më të kuptueshëm, duke sjellë edhe reagimin kundrejt 
ndryshimit të kushteve monetare. 

në rastin e Bankës së Shqipërisë implementimi i strategjisë së 
inflacionit të shënjestruar dhe komunikimi i politikës monetare 
përmes objektivit për inflacionin e pritur në 12 muajt e ardhshëm, 
ka ngjallur një interes të veçantë mbi politikën monetare dhe rolin 
e Bankës së Shqipërisë në menaxhimin e aktivitetit ekonomik. 
prezantimi i raportit të politikës monetare dhe opinioni i Bankës 
së Shqipërisë për rreziqet inflacioniste bazuar në parashikimet 
e bankës qendrore, ka ngritur në një nivel të ri marrëdhënien 
e publikut me politikën monetare. politika aktuale e inflacionit 
të shënjestruar e adoptuar në tre vitet e fundit, ka kontribuar në 
krijimin e një kanali të ri për transmetimin e politikës monetare, atij 
të komunikimit. Fortësia e këtij kanali përcaktohet edhe nga suksesi, 
historia relativisht e mirë e performancës së politikës monetare për 
arritjen e stabilitetit të çmimeve. politika duhet ta përcjellë mesazhin 
në mënyrën që është më shumë i pranueshëm për publikun. nga 
ky këndvështrim, inflacioni ofron përparësi kundrejt shënjestrimit 
monetar. ai e bën objektivin më të kuptueshëm, më të matshëm, më 
të ankorueshëm në publik. kjo do të rrisë besueshmërinë e Bankës 
së Shqipërisë në publik e si rrjedhim, do të rrisë më tej pavarësinë 
reale të saj.
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historia e periudhës së fundit tregon se publiku kupton dhe 
orientohet më mirë me regjimin e inflacionit të shënjestruar dhe 
përgjigjet më mirë ndaj sinjaleve të politikës se në rastin e shënjestrimit 
monetar. 

tema e Diskutimit: a paraqet adoptimi i shënjestrimit eksplicit të inflacionit 
mundësi për kontribut më të përshtatshëm dhe të vlefshëm të politikës monetare në 
drejtim të bashkërendimit me politikën fiskale dhe stabilizimit të njëra-tjetrës?

Stabilizimi i çmimeve dhe treguesve të tjerë të aktivitetit ekonomik 
kërkon në mënyrë të paevitueshme bashkërendimin e mirë të politikave 
monetare dhe fiskale, dhe kontributin e tyre drejt stabilizimit të njëra-
tjetrës. tashmë është gjerësisht e njohur në literaturën ekonomike se 
një politikë fiskale e pakontrolluar përbën një kërcënim për suksesin 
e politikës monetare drejt garantimit të stabilitetit të çmimeve, 
pavarësisht nga natyra e regjimit monetar. në Shqipëri, politika fiskale 
ka qenë përcaktuese për goditjet inflacioniste në dy periudhat e para të 
tranzicionit. përgjegjshmëria dhe konsolidimi fiskal, bashkërendimi 
dhe respektimi i pavarësisë së politikës monetare janë disa nga arsyet 
që kanë garantuar stabilitetin e çmimeve gjatë periudhës së fundit. 
rritja e pavarësisë politike dhe ekonomike të Bankës së Shqipërisë 
është shoqëruar me reduktimin e dominancës fiskale. megjithatë, 
pavarësisht përmirësimeve të vazhdueshme në këtë drejtim politika 
fiskale mbetet ende një përcaktues i zhvillimeve në fushën monetare. 
analiza e zhvillimeve ekonomike më sipër evidenton se situata 
aktuale përmban dy elemente të rëndësishme që garantojnë ruajtjen 
e pavarësisë reale dhe realizimin e programit ekonomik të qeverisë, 
pa shkaktuar dominancë fiskale: së pari marrëveshja me Fmn, e cila 
vendos kufij sasiorë mbi politikën fiskale që përfshijnë shpenzimet 
qeveritare dhe nivelin e financimit të brendshëm për qeverinë; dhe 
së dyti, një marrëdhënie e mirë me një agjent të përgjegjshëm fiskal 
i cili ndan të njëjtat shqetësime për inflacionin sikurse edhe banka 
qendrore. a do të jenë këto dy ankora të fuqishme në një periudhë 
afatgjatë? 

programi monetar i bashkërenduar me marrëveshjet me Fmn-në 
përcakton rritjen e parasë gjithsej, vendos kufizime tavan për mjetet 
e brendshme neto të Bankës së Shqipërisë dhe kufizime tavan për 
kredinë neto ndaj qeverisë. rritja e shpenzimeve përtej këtyre kufijve 
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sjell një ndikim të drejtpërdrejtë tek normat mbi sasinë e parasë në 
qarkullim dhe/ose normat e interesit në ekonomi e rrjedhimisht, çon 
në ndryshimin e kushteve monetare. të tilla efekte mund të shfaqen 
edhe nëse objektivi i shpenzimeve buxhetore i përmbahet rregullit 
të përcaktuar fiskal, por kalendari i shpenzimeve nuk respektohet 
ose nuk përputhet me kalendarin e huamarrjes. ky ndikim indirekt i 
politikës fiskale mbi kushtet monetare shfaqet përmes transmetimit 
në ekonomi të ndryshimeve të normave të interesit për letrat me 
vlerë të qeverisë. 

Bonot e thesarit dhe obligacionet e qeverisë janë të vetmet 
investime të tregtueshme në tregun e kapitalit dhe atë financiar 
në ekonominë shqiptare. rrjedhimisht, përqindjet e interesit për 
këto investime janë shndërruar në një përqindje bazë referencë për 
agjentët ekonomikë. kjo është veçanërisht e vërtetë për sistemin 
bankar, ku investimet në letrat me vlerë të qeverisë përbëjnë një 
pjesë të konsiderueshme të aktiveve. rrjedhimisht, kthimi nga këto 
përfaqëson një kosto oportune kundrejt kreditimit të ekonomisë në 
lekë dhe si i tillë është shndërruar në një normë reference për kredinë. 
përgjithësisht, interesat e reklamuar për kreditë në lekë shprehen në 
formën e një marzhi plus mbi kthimin e bonove të thesarit, sikurse 
ato në valutë shprehen në formën e një marzhi plus përmbi normën 
libor. Fenomeni është bërë prezent në deklaratat e politikës monetare 
dhe raportin vjetor të Bankës së Shqipërisë, dhe mbështetet nga 
studimet empirike të saj. rezultatet e këtyre studimeve sugjerojnë 
se variablat ekonomikë përgjigjen më mirë ndaj zhvillimeve në këto 
norma interesi, të cilat shërbejnë si një kosto oportune për investimet 
e sistemit financiar në monedhë vendase.34 

marrëveshja aktuale me Fmn mbaron në janar të vitit 2009. në 
mungesë të një marrëveshjeje të re, në janar të vitit 2009 për herë 
të parë që nga fillimi i tranzicionit nuk do të ketë një instrument 
të imponuar, që të garantojë angazhimin e politikës fiskale për 
të respektuar koherencën e objektivave të politikës monetare.35 
rrjedhimisht, me mbarimin e marrëveshjes do të eliminohet një 
instrument që për 15 vite ka siguruar ankorimin e politikës fiskale. 
pavarësisht marrëdhënieve të mira aktuale ndërmjet Bankës së 
Shqipërisë dhe autoritetit fiskal, dhe mirëkuptimit dypalësh për 
rëndësinë e ruajtjes së stabilitetit të çmimeve, ciklet politike të 
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biznesit dhe zbutja e disiplinës fiskale mbeten një rrezik potencial 
për stabilitetin e çmimeve në afatin e gjatë. nga ky këndvështrim, 
Banka e Shqipërisë e vlerëson të nevojshme gjetjen e instrumenteve 
të reja që do të mundësonin dhe inkurajonin politika fiskale të 
përgjegjshme, si një garanci për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve në 
të ardhmen. 

përgjithësisht literatura ekonomike e sheh inflacionin e shënjestruar 
si një kurë për problemin e ndryshimit në kohë të motivimit dhe 
objektivave në zbatimin e politikës monetare, dhe kërkon një 
disiplinë të fortë fiskale si një parakusht të rëndësishëm për suksesin 
e tij. në literaturën ekonomike ekziston opinioni se natyra e regjimit, 
konkretisht inflacioni i shënjestruar mund të përcaktojë një sjellje më 
të përgjegjshme jo vetëm të politikës monetare por edhe të politikës 
fiskale. mishkin (2004) argumenton se shënjestrimi i inflacionit 
mund të bëhet promotor i një sjelljeje fiskale më të përgjegjshme 
“për faktin se inflacioni i shënjestruar e angazhon qeverinë për të 
mbajtur inflacionin e ulët”. rrjedhimisht, mund të argumentohet se 
inflacioni i shënjestruar mund të ndihmojë në nxitjen e reformave 
fiskale dhe financiare sepse tashmë bëhet e qartë se qeveria duhet 
t’i mbështesë këto reforma për të garantuar suksesin e regjimit. 
gjithashtu, mishkin arsyeton se angazhimi i qeverisë për kontrollin e 
inflacionit ia vështirëson asaj humbjen e disiplinës fiskale, pasi kjo do 
të binte në kundërshtim në objektivin e inflacionit. ky opinion e bën 
regjimin e inflacionit të shënjestruar nxitës për ruajtjen e disiplinës 
fiskale.

Sipas luçi (2006), literatura ekonomike argumenton se përcaktimi 
sasior për objektivin e stabilitetit të çmimeve, shpallja e tij dhe 
dakordësia mbi të përbëjnë ankoruesin më të mirë për bashkërendimin 
dhe stabilizimin e politikave monetare dhe fiskale, si edhe të 
agjentëve të tjerë dhe tregjeve financiare. konkluzioni se inflacioni 
i shënjestruar kërkon një vendim dhe konsensus të përbashkët të 
politikës fiskale e asaj monetare, dhe/ose një marrëveshje publike 
me objektiva për inflacionin, të vendosur mbi politikën monetare të 
bankës qendrore; siguron një institucion për ankorimin e politikës 
fiskale. kjo lidh sjelljen fiskale afatshkurtër me objektivat afatgjatë 
dhe e bën atë përgjegjëse për shmangien e inflacionit nga objektivi si 
rezultat i politikave liberale fiskale. 
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në këtë kontekst, shënjestrimi eksplicit i inflacionit mund të 
luajë rol të rëndësishëm duke shndërruar në objektiv dhe kufizim të 
ndërmjetëm inflacionin e parashikuar, dhe duke evidentuar skenarët 
që, ceteris paribus, ndikojnë inflacionin e parashikuar dhe e zhvendosin 
atë jashtë përcaktimit sasior të objektivit të shpallur. në këtë mënyrë, 
bashkërendimi dhe stabilizimi i politikave monetare dhe fiskale nuk 
do të udhëhiqej thjesht nga kufizime monetare, ndoshta disi fiktive, 
por nga kufizime të presioneve inflacioniste të gjeneruara prej tyre. për 
rrjedhojë, do të eliminoheshin pengesa të panevojshme në rastet kur 
zhvillime të ndryshme, pavarësisht se tejkalojnë kufizimet monetare, 
nuk paraqesin rrezik për inflacionin e parashikuar. Sikundër, do të 
materializoheshin pengesa të nevojshme në rastet kur këto zhvillime, 
pavarësisht se mund të mos tejkalojnë kufizimet monetare, paraqesin 
rrezik për inflacionin e parashikuar. rrjedhimisht, për ne ankorimi i 
pritjeve inflacioniste mund të ndihmonte ankorimin e politikës fiskale 
ose më mirë të themi adresimin e problemit të time inconsistency në 
politikën fiskale dhe arritjen e pavarësisë të politikës monetare nga 
dominanca fiskale36. kjo është një arsye më shumë në përzgjedhjen e 
shënjestrimit të inflacionit si regjimi i ardhshëm i politikës monetare. 

iv. përmBledhje dhe konkluzione 

politika monetare siç e njohim sot, filloi të aplikohet në Shqipëri 
në vitin 1992, si një nevojë në përputhje me reformat strukturore të 
adoptuara për ndërtimin e një ekonomie të tregut të lirë. krijimi i 
një sistemi bankar dynivelor dhe përcaktimi i Bankës së Shqipërisë 
si “bankë e bankave“ i njohën kësaj të drejtën dhe detyrimin për 
të administruar zhvillimet monetare në ekonominë shqiptare, në 
funksion të ruajtjes së stabilitetit të çmimeve. zhvillimi i Bankës 
së Shqipërisë dhe evoluimi social, politik e ekonomik i shoqërisë 
shqiptare gjatë viteve të tranzicionit kanë kontribuar në konsolidimin 
de juro dhe de facto të këtij mandati, në formën e objektivit kryesor dhe 
përfundimtar të politikës monetare. 

përgjatë periudhës 1992-1996, politika monetare u përball me 
inflacion galopant në fillimet e tranzicionit, rënie drastike të aktivitetit 
ekonomik, të vlerës së lekut në tregun e këmbimeve valutore 
dhe mjeteve valutore, mungesën e institucioneve të nevojshme 
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për mirëfunksionimin e ekonomisë së tregut të lirë. mungesa e 
instrumenteve dhe tregjeve të parasë dhe të kapitalit, shkalla e lartë 
e informalitetit dhe evazionit fiskal, dollarizimi i lartë i ekonomisë 
si përsa i përket kursimeve edhe transaksioneve të mëdha, dhe 
njohuritë e përgjithshme të publikut rreth ekonomisë dhe financës 
në kushtet e tregut të lirë, përbënin një pengesë për funksionimin e 
plotë të mekanizmit të transmetimit monetar. ndërkohë mungesat 
dhe vonesat në statistikat ekonomike dhe financiare, si dhe njohuritë 
e kufizuara të ekspertëve mbi kuantifikimin e kanaleve kryesore 
të transmetimit monetar, e vështirësonin dizenjimin e një politike 
monetare koherente. të kombinuara së bashku këto zhvillime janë 
bërë një faktor përcaktues në natyrën dhe funksionimin e politikës 
monetare të Bankës së Shqipërisë. por, me gjithë përpjekjet e Bankës 
së Shqipërisë dhe autoriteteve të tjera për zhdukjen e vështirësive të 
fillimtranzicionit, shumë prej tyre vazhduan të mbeteshin në nivele 
shqetësuese edhe gjatë periudhës 1997-2001. kombinimi i faktorëve 
të mësipërm krijoi kushtet e favorshme për lulëzimin dhe zgjerimin 
e firmave financiare piramidale, dështimi i të cilave rreth fillimit të 
vitit 1997 përkeqësoi sërish ekuilibrat makroekonomikë. një pjesë e 
këtyre vështirësive u trashëguan edhe gjatë viteve 2002-2007. përgjatë 
kësaj periudhe, politika monetare hasi vështirësi të veçanta si pasojë 
e tërheqjes masive të depozitave dhe krizës më të thellë të furnizimit 
me energji elektrike në vitin 2002; rritjes së konsiderueshme e të 
menjëhershme të çmimeve të ushqimeve dhe lëndëve djegëse në 
tregjet globale dhe rishfaqjes së theksuar të krizës së furnizimit me 
energji elektrike, gjatë vitit 2007. 

reformat strukturore të ndërmarra në kuadër të tranzicionit 
ekonomik, kanë ndihmuar politikën monetare për të arritur objektivin 
e saj kryesor përfundimtar në periudhën afatgjatë. në këtë kontekst, 
liberalizimi i hershëm i shumicës së çmimeve dhe privatizimi i tokave 
bujqësore dhe ndërmarrjeve të vogla, kanë ndihmuar në uljen e 
inflacionit në afat të gjatë deri në 6 për qind në vitin 1995. gjithsesi, 
duhet sqaruar se ende çmimet e administruara mbeten një shqetësim 
që shpesh paraqet rrezik për devijimin e inflacionit nga objektivi në 
afat të shkurtër dhe rrezik të efekteve të raundit të dytë. 

gjatë pjesës së parë të tranzicionit, deficiti fiskal i lartë dhe 
mungesa fillestare e instrumenteve dhe tregjeve të letrave me vlerë të 
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qeverisë kanë përbërë presione të konsiderueshme ndaj suksesit të 
politikës monetare. rasti i ekspansionit fiskal në vitin 1996 dhe rritjes 
së inflacionit për pasojë, vërteton më së miri rëndësinë e politikave 
fiskale në suksesin e politikës monetare në rastin e ekonomisë 
shqiptare. reformat për kufizimin e deficitit fiskal në afat të gjatë, 
organizimin e tregjeve të letrave me vlerë të qeverisë dhe kufizimin 
e financimit të deficitit fiskal në mënyrë direkte dhe indirekte nga 
Banka e Shqipërisë, kanë lehtësuar ndjeshëm ndërmarrjen e politikës 
monetare në periudhat në vazhdimësi. Faktorë të tjerë që kanë 
ndihmuar në përgjithësi për uljen dhe mbajtjen në nivele të ulëta të 
inflacionit kanë qenë vlerësimi i kursit të këmbimit të lekut, çmimet e 
importit joinflacioniste, me përjashtim të episodeve të veçuara si ky i 
gjysmës së dytë të vitit 2007 dhe mospasja e presioneve inflacioniste 
prej pagave dhe tregut të punës. Si konkluzion, mund të thuhet se natyra 
dhe shkalla e problemeve ekonomike të një vendi përcaktojnë natyrën dhe 
instrumentet e administrimit monetar. hartimi dhe zbatimi i politikës monetare 
ndryshon dhe ndjek evoluimin ekonomik të një vendi. Evoluimi ekonomik, 
shoqëror e teknik i ekonomisë shqiptare është reflektuar edhe në aktivitetin e 
Bankës së Shqipërisë dhe efektshmërinë e politikës së saj monetare. 

rritja graduale e pavarësisë së Bankës së Shqipërisë duket se përbën 
një faktor tjetër tepër të rëndësishëm dhe kontribues, sidomos në 
mbajtjen e inflacionit në nivele të ulëta pas uljes së tij sërish, pas 
krizës së vitit 1997. pavarësia ligjore e Bankës së Shqipërisë, si përsa 
i përket asaj politike ashtu edhe asaj ekonomike, rezulton të jetë e 
kënaqshme në vetvete edhe në krahasim me atë të vendeve të tjera në 
zhvillim. ndërsa konsolidimi i zbatueshmërisë së ligjeve me kalimin 
e kohës, ka kontribuar në konvergimin e pavarësisë ligjore me atë 
reale. rritja e transparencës së Bankës së Shqipërisë, sidomos gjatë 
viteve të fundit, duket ka ndikuar në ankorimin e pritjeve inflacioniste 
duke fuqizuar transmetimin e politikës monetare. gjithsesi, mund të 
konstatohet se mbeten ende hapësira të pashfrytëzuara për rritjen e 
mëtejshme të transparencës. 

eksperienca jonë vërteton se suksesi i politikës monetare 
përcaktohet nga aftësia e autoriteteve për të ankoruar politikat 
ekonomike dhe objektivat e tyre në arritjen e ekuilibrit makroekonomik 
në afatin e gjatë. programet ekonomike të nënshkruara nën 
marrëveshjet me Fondin monetar ndërkombëtar kanë luajtur një 
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rol vendimtar në këtë drejtim. kriteret e performancës të adoptuara 
në këto marrëveshje kanë shërbyer si ankora të rëndësishme për 
harmonizimin e objektivave të politikës fiskale e asaj monetare drejt 
ekuilibrave makroekonomikë dhe kanë dekurajuar sjelljet e motivuara 
nga interesat dhe objektivat afatshkurtër të momentit. 

Fillimisht, kuadri i politikës monetare u bazua në instrumentet 
direkte administrative dhe në rritjen e parasë gjithsej si objektiv i 
ndërmjetëm i vetëm. përzgjedhja në fjalë ishte e nevojshme për 
t’iu adoptuar realitetit ku mungesa e kuadrit institucional, zhvillimi 
foshnjor i sistemit bankar dhe mungesa e tregjeve ndërbankare të 
parasë dhe e tregjeve të letrave me vlerë, nuk lejonte përzgjedhjen 
e instrumenteve indirekte të tregut dhe ku rënia drastike e mjeteve 
valutore nuk lejonte përzgjedhjen e kursit të këmbimit si objektiv. 
instrumentet indirekte kishin formën e kufizimeve tavan për tepricën 
e kredisë të secilës bankë dhe të kufizimeve dysheme, për normat e 
depozitave të bankave të nivelit të dytë. 

periudhat që pasuan treguan se instrumentet direkte humbën 
efikasitetin duke ndikuar dhe efektshmërinë e politikës monetare. për 
më tepër, ato pengonin zhvillimin e konkurrencës në sektorin bankar 
dhe mund të përbënin rrezik për nxitjen e kanalizimin e fondeve 
të huadhënies nëpërmjet tregjeve informale. të dhënat statistikore 
për ekonominë reale dhe të dhënat monetare, tregojnë se normat 
e inflacionit të realizuar ishin poshtë objektivit përkatës, ndërkohë 
që rritja e parasë gjithsej e realizuar, shfaqej më e lartë se objektivi 
përkatës. Si pasojë e nevojës për t’iu përgjigjur fenomeneve negative 
të vëna re më sipër dhe mundësuar nga zhvillimi paraprak i sistemit 
bankar dhe kuadrit institucional, Banka e Shqipërisë zëvendësoi 
në mënyrë graduale instrumentet direkte me ato indirekte, duke e 
përfunduar këtë në vitin 2000. megjithatë, politika monetare vazhdoi 
të mbështetej në regjimin e shënjestrimit monetar, duke u fokusuar 
në rritjen e parasë gjithsej. 

realizimi i objektivit përgjithësisht nuk kushtëzohej nga arritja 
e objektivave të ndërmjetëm, duke vënë në dyshim rolin e tyre 
informativ dhe përcaktues për procesin e formimit të çmimeve të 
konsumit në ekonomi. zhvendosja drejt instrumenteve indirekte për 
administrimin e politikës monetare mundësoi shkëputjen graduale 
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nga objektivi i vetëm i ndërmjetëm që ishte rritja e agregatit monetar 
m3. 

në këto kushte, në vitin 2005 Banka e Shqipërisë hapi debatin për 
ndryshimin e natyrës së regjimit të politikës monetare. ky proces 
përfshiu përmirësimin e dimensioneve tekniko-analizuese dhe 
kërkimore në Bankën e Shqipërisë, duke i vënë theksin vlerësimit 
dhe kuantifikimit të kanaleve të transmetimit të politikës monetare 
dhe procesit të formimit të çmimeve; përmirësimin e informacionit 
statistikor duke investuar në vlerësimin e indikatorëve të rinj dhe 
vlerësimin e modeleve empirike për parashikimin e inflacionit, dhe 
vlerësimin e efekteve makro të goditjeve “shock” në ekonominë 
shqiptare. 

procesi që nisi në vitin 2005 mbështetet në filozofinë se politika 
monetare duhet të jetë pararendëse ndaj zhvillimeve të pritshme, jo vetëm në 
vendimmarrje por edhe në konceptimin e natyrës së regjimit. një bankë qendrore 
e përgjegjshme nuk duhet të ketë nevojë për një krizë që të nisë debatin për 
ndryshimin e regjimit e politikës monetare. ajo duhet të vlerësojë në kohë efektin 
e ndryshimeve ekonomike, politike e sociale të shoqërisë për t’iu përgjigjur këtyre 
ndryshimeve në kohë dhe me eficiencë. kjo filozofi e ka motivuar debatin 
për ndryshimin e regjimit brenda Bankës së Shqipërisë. 

gradualisht këto ndryshime mundësuan përfshirjen e parashikimit 
të inflacionit dhe pritjet inflacioniste në procesin e vendimmarrjes të 
politikës monetare. është bërë e mundur tashmë që vendimmarrja 
e politikës monetare të mos bazohet thjesht në agregatët monetarë, 
por edhe në inflacionin e parashikuar si objektiv i ndërmjetëm. 
aktualisht, politika monetare e Bankës së Shqipërisë i ngjan një 
regjimi implicit të inflacionit të shënjestruar. analiza e sjelljes së agjentëve 
ekonomikë për karakteristikat dominuese aktuale dhe ndryshimet e pritshme në 
ekonomi, tregojnë se regjimi monetar e ka humbur aftësinë për të kontrolluar 
me besueshmëri stabilitetin e çmimeve. Komunikimi transparent me publikun 
dhe nevoja për ankorimin e pritjeve inflacioniste të agjentëve të tjerë të tregut, 
dhe ruajtja e pavarësisë të politikës monetare e bëjnë inflacionin e shënjestruar 
një zgjidhje të natyrshme për hartimin dhe zbatimin e politikës monetare në 
funksion të realizimit të objektivit final të Bankës së Shqipërisë. 
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Shtojcë 1. konceptet dhe përkuFizimet 
për të dalluar midiS kuadrove ShënjeStrueS 
të ndryShëm në politikën monetare, nën 
mandatin e StaBilitetit të çmimeve. 

konsultimi i literaturës ekonomike që trajton natyrën e regjimit 
të politikës monetare tregon se konceptet kryesore të përdorura për 
të dalluar midis kuadrove shënjestrues të ndryshëm, nën mandatin e 
stabilitetit të çmimeve, mund të grupohen si më poshtë:

-  nëse banka qendrore realisht përdor një përkufizim sasior për 
objektivin e inflacionit (stabilitetit të çmimeve) dhe nëse e shpall 
zyrtarisht dhe publikisht atë;

-  në çfarë objektivi(ash) të ndërmjetëm bazohet realisht banka 
qendrore dhe çfarë objektivi(ash) të ndërmjetëm shpall 
zyrtarisht dhe publikisht.

1) në rastin kur banka qendrore përdor realisht një përkufizim 
sasior për objektivin e inflacionit dhe e shpall atë, si dhe përdor 
realisht inflacionin e parashikuar si objektiv të ndërmjetëm edhe 
e shpall këtë, atëherë kuadri përkufizohet si kuadri i shënjestrimit 
eksplicit të inflacionit. 

2) në rastin kur banka qendrore përdor realisht një përkufizim 
sasior për objektivin e inflacionit dhe e shpall atë, si dhe 
nuk përdor realisht inflacionin e parashikuar si objektiv të 
ndërmjetëm, por përdor agregatët monetarë ose kursin e 
këmbimit, edhe e shpall këtë, atëherë kuadri përkufizohet si 
kuadri i shënjestrimit implicit të inflacionit. 

3) në rastin kur banka qendrore përdor realisht një përkufizim 
sasior për objektivin e inflacionit dhe e shpall atë, si dhe përdor 
realisht inflacionin e parashikuar si objektiv të ndërmjetëm, 
por nuk e shpall këtë, atëherë kuadri përkufizohet si kuadri 
i shënjestrimit të fshehtë të inflacionit. në këtë rast, ky përkufizim 
nënkupton se banka qendrore vepron realisht nën petkun e 
shënjestrimit eksplicit të inflacionit, por e paraqet publikisht si 
shënjestrim implicit të inflacionit. 
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gjithashtu duhet patur parasysh se një kusht tjetër i rëndësishëm 
për të patur ndonjë prej kuadrove të mësipërm të shënjestrimit të 
inflacionit është edhe përcaktimi i një kuadri formal llogaridhënieje 
nga ana e bankës qendrore në rastin e mosarritjes së objektivit sasior 
të shpallur të inflacionit. 

4) në rastin kur banka qendrore nuk përdor realisht një përkufizim 
sasior për objektivin e inflacionit dhe nuk e shpall atë, si dhe 
nuk përdor realisht inflacionin e parashikuar si objektiv të 
ndërmjetëm, por përdor agregatët monetarë ose kursin e 
këmbimit, edhe e shpall këtë, atëherë kuadri përkufizohet si 
kuadri i shënjestrimit monetar ose i shënjestrimit të kursit të këmbimit 
respektivisht. 

5) në rast se banka qendrore përdor realisht në mënyrë të 
barazvlefshme dy objektiva të ndërmjetëm, atëherë kuadri 
përkufizohet si kuadër dyshtyllor. 
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Shtojcë 2. tranSparenca e BankëS Së 
ShqipëriSë.

 1992-1996 1997-2001 2002-2007
    
transparencë politike (maksimumi 2) 0.5  2  2
    
 -formulimi formal i objektivave 
përfundimtarë dhe prioritetit të tyre 0.5 1 1

 -kuantifikimi sasior i objektivave 
përfundimtarë 0 1 1

    
transparenca e ekonomisë (maksimumi 3)  1  1  1.5
    
 -publikimi i indikatorëve 
kryesorë ekonomikë 1 1 1

 -publikimi i modeleve empirike të 
analizave dhe parashikimeve 0 0 0

 -publikimi i parashikimeve 0 0 0.5
    
transparenca e procedurave (maksimumi 2)  0  0  1
    
 -publikim i tërësisë së kuadrit (strukturës 
dhe rregullave) të vendimmarrjes 0 0 1

 -publikim i minutave dhe votave të 
mbledhjeve të vendimmarrjes 0 0 0

    
transparenca e vendimeve (maksimumi 3)  0  0  2.5
    
 - publikim i menjëhershëm i vendimeve 0 0 1
 - publikim i shpjegimeve dhe 
arsyeve të vendimeve 0 0 1

 - publikim i tendencës së 
ardhshme të vendimeve 0 0 0.5

    
transparenca operacionale (maksimumi 2)  1   2
    
 - publikimi i (mos)arritjes së 
objektivave operacionalë dhe arsyet 0.5  1

 - publikimi i (mos)arritjes së 
objektivave finalë dhe arsyet 0.5  1

totali (maksimumi 12) 2.5 9
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hapëSirë inFormueSe.1 përqaSja monetare 
ndaj Bilancit të pageSave.

Përgjithësisht një program makroekonomik me FMn bazohet në kushte të shprehura 
në formë të matshme numerikisht. Qëllimi i këtyre kufizimeve është të ankorojë politikat 
ekonomike (fiskale e monetare) për të garantuar stabilitetin makroekonomik afatgjatë. 
respektimi i këtyre kufizimeve përcakton edhe lëvrimin e ndihmës ekonomike dhe 
vazhdimin e marrëdhënies me FMn sipas marrëveshjes të ilustruar në programin 
ekonomik. Kufizimet shprehen në formën e objektivave sasiorë mbi tregues të matshëm të 
ekspansionit monetar. Konkretisht, kufizimet shprehen si kufij minimalë mbi rezervat 
ndërkombëtare neto (rnn) dhe kufij maksimalë për mjetet e brendshme neto (MBn). 
Për të shkuar më tej, brenda MBn bëhet edhe një nënndarje për ekonominë dhe 
qeverinë, duke nënkuptuar vendosjen e kufizimit tavan për kreditin neto ndaj qeverisë, 
për të eliminuar dominancën fiskale dhe efektet negative të këtij fenomeni. Programi 
bazohet në teorinë “Monetary approach to Balance of Payments”. Sipas kësaj teorie 
objektivi kryesor i programit është të garantojë  qëndrueshmërinë afatgjatë të sektorit 
të jashtëm të ekonomisë (ose me fjalë të tjera qëndrueshmërinë afatgjatë të deficitit të 
llogariseë korente). teoria bazohet në supozimin se kërkesa për para është një variabël i 
rëndësishëm (domethënës) makroekonomik, i qëndrueshëm dhe mund të parashikohet me 
një saktësi të pranueshme. Fillimisht programi përcakton objektivin e rnn në mënyrë 
që të garantojë ekuilibrat afatgjatë të sektorit të jashtëm. rrjedhimisht, parashikohet 
një nivel minimal për rnn. njëkohësisht përcaktohet një nivel maksimal për MBn 
në përputhje me nivelin e paracaktuar të rnn duke supozuar të njohur nivelin e 
shpejtësisë së qarkullimit të parasë. Ky nivel klasifikohet në kufizime të mëtejshme siç 
është përshkruar më lart. Për sa kohë që niveli aktual i rnn nuk devijon ndjeshëm 
nga niveli i objektivit, kufizimi tavan mbi MBn nuk lejon rritjen e ekspansionit 
monetar. Kjo do të mbante nën kontroll zhvillimet monetare dhe nuk i lejon ato të 
ushtrojnë presion mbi sektorin e jashtëm dhe nxitje inflacioniste. 

Kuadri i mësipërm supozon se objektivi për rnn nuk kontradikton domosdoshmërisht 
arritjen e objektivit të inflacionit. Por njëkohësisht, programi nuk garanton 
domosdoshmërisht që objektivat e MBn dhe ata të inflacionit të bankës qendrore janë 
domosdoshmërisht të përputhshëm.
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Shtojcë 3. kreditimi i BrendShëm. 

Rritja vjetore e të drejtave ndaj qeverisë
Mesatarja rrëshqitëse (rritja vjetore e të drejtave ndaj qeverisë)

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 5. 

-400%

-200%

0%

200%

400%

600%

800%

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 6. 

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

Të drejtat ndaj qeverisë në raport me PBB-në
Mesatarja rrëshqitëse (Të drejtat ndaj qeverisë në raport me PBB-në)

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994



��0

reFerenca

alexander, W.; Balino; C. Enoch. (����). the adoption of indirect Monetary Policy 
instruments. iMF Occasional Paper, no.��6. 

Blejer, Mario i; Mecagni, Mauro; Sahay, ratna; hildes, richard; Johnston, Barry; 
nagy, Piroska; Pepper, roy; (����). albania, from isolation towards reforms. iMF 
Occasional Papers, no. ��

Borio, Claudio. (�006). Monetary and Prudential Policies at a Crossroad – new 
Challenges in the new Century. BiS Working Papers, no. ��6, September �006.

Borio, Claudio and Crockett, andrew. (�000). in Search of anchors For Financial and 
Monetary Stability. BiS management speeches, SUErF Colloquim in Vienna, �7-�� 
april �000.

Borio, Claudio and Lowe, Philip. (�00�). asset Prices and the Financial and Monetary 
Stability – Exploring the nexus. BiS Working Papers, no. ���, July �00�.

Borio, Claudio and Lowe, Philip. (�00�). Securing Sustainable Price Stability: Should 
Credit Come Back from the Wilderness? BiS Working Papers, no. ���, July �00�.

Borio, Claudio and Shim, ilhyock. (�007). What Can Macro-Prudential Policy do to 
Support Monetary Policy? BiS Working Papers, no. ���, December �007.

Caruana, J. (�00�). Monetary Policy, Financial Stability and asset Prices.Ocassional 
Papers, no. 0�07, Bank of Spain.

Ceccheti, Stephen G; Genberg, hans; Lipsky, John; Wadhwani, Sushil. (�000). asset 
Prices and Central Bank Policy. Geneva report on the World Economy �, CEPr and 
iCMB.

Chortareas, Georgios; David Stasavage; Gabriel Sterne. (�00�). Monetary Policy 
transparency, inflation and the Sacrifice ratio. international Journal of Finance & 
Economics, april �00�, pp ���-��. 

Chortareas, Georgios; David Stasavage; Gabriel Sterne. (�00�). Does Monetary Policy 
reduce Disinflation Costs? Journal “the Manchester School”, �00�, issue �, pp ���-
��0. 

Cukierman, alex; Geoffrey P. Miller; Bilin neyapti. (�000). Central Bank reforms, 
Liberalization and inflation in transition Economies – an international Perspective. 



���

tel aviv University, Foerder institute for Economic research, Working Paper no. 
��-�000.   

Eijffinger, Sylvester; Petra M. Geraats. (�00�, �00�). how transparent are Central 
Banks?  European Journal of Political Economy, ��(�), �-��. 

Fatas, a.; Mihov, i.; and rose, a. K. (�00�). Quantitative Goals For Monetary Policy. 
Journal of Money, Credit and Banking, Vol. ��, iss (�) ��6�-��76, �007. 

Fullani, a. (�006). Fjala në Forumin e Pestë ndërkombëtar të Bankingut, athinë, Greqi, 
�-6 dhjetor �006. (Publikuar në http://www.bankofalbania.org/ më 0�.��.�006).

Fullani, a. (�007a). Fjala në takimin “Sistemi bankar në �007: Guvernatori komunikon 
me tregun”, tiranë, �6 mars �007. (Publikuar në http://www.bankofalbania.org/ më 
�6.0�.�007). 

Fullani, a. (�007b). Konvergimi i ekonomive dhe i institucioneve të Evropës Juglindore 
drejt BE-së: Pikëpamja e Shqipërisë, Leksioni në Universitetin Bocconi, Milano, itali, 
�0 tetor �007.

Geraats, Petra M. (�000). Why adapt transparency? the Publication of Central Bank 
Forecasts. Center for Economic Policy research, no. DP����.

Geraats, Petra M. (�00�). Central Bank transparency. the Economic Journal, november 
�00�, pp ���-�6�. 

Geraats, Petra M. (�00�). transparency and reputation: the Publication of Central 
Bank Forecasts. Cambridge Working Papers in Economics, no. 0�7�. 

Geraats, Petra M. (�006). the transparency of Monetary Policy: theory and Practice. 
CESifo Economic Studies, Vol. ��, issue �, pp. ���-���, �006.

Gjedrem, Svein. (�00�). Financial Stability, asset Prices and Monetary Policy. Economic 
Bulletin, July �00�.

Grilli, V; Masciandaro, D; tabellini, G. (����). Political and Monetary institutions 
and Public Financial Policies in industrial Countries. Economic Policy, October, pp 
���-���.  

issing, Otmar. (�00�). Financial and Monetary Stability – is there a trade Off? BiS 
Papers, no. ��, September �00�.



���

istrefi, Klodiana dhe Semi, Valentina. (�007). Përçimi i kursit të këmbimit në Shqipëri: 
Evidencë nga vektorët autoregresivë. Buletini Ekonomik i Bankës së Shqipërisë, Vëll. 
��, Shtator �007.  

Laurens, B.J., et al. (�00�). Monetary Policy implementation at Different Stages of 
Market Development. iMF Ocasional Paper ���, �00�.

Maliszewski, Wojciech S. (�000). Central Bank independence in transition Economies. 
Economics of transition, Vol. �, no. �, november �000. 

Mcneilly, Caryl J; Schiesser-Gachnang, Doris. (����). reducing inflation: Lessons from 
albania’s Early Success. iMF  Working Paper no. ��/7�.

Mihajlek, Dubravko; Klaul, Marc. (�006). Exchange rate Pass-through in Developed 
Economies: What has changed, and why? BiS Papers chapters, no. ��-0�.

Mishkin, F.S. and Schmidt hebbel, K. (�00�). One Decade Of inflation targeting in 
the World: What Do We Know What Do We need to Know? in inflation targeting: 
Design, Performance, Challenges, ed Loayza, n., and Soto, r., ��7-���. Central Bank 
of Chile, �00�. 

Mishkin F. S. (�00�). Can inflation targeting work in Emerging Market Countries? 
Festschrift in honor of Guillermo a. Calvo, iMF, apr. �00�. 

Mishkin, F.S.; and Schmit hebbel, K. (�007). Does inflation targeting Make a 
Difference? nBEr Working Paper no.���76.  

Morris, S.; and Shin, h. S. (�00�). Social Value of Public information. american 
Economic review, Vol. ��, iss. �, ����-����, �00�.   

Muhlberger, Marion. (�006). Banking in South Eastern Europe: Moving into the spotlight. 
Deutsche Bank research, august �7, �007.

note, Sofika. (�00�). transparenca e Bankës së Shqipërisë. Buletini Ekonomik i Bankës 
së Shqipërisë, Vëll. �, nr. �, Shtator �00�. 

Peeters, Marga. (�00�). Çfarë mund të thuhet për transmetimin e politikës monetare në
Shqipëri? a është (akoma) kursi i këmbimit kanali kryesor? Konferenca e pestë e Bankës 
së Shqipërisë “Bankingu qendror në kohën e integrimit”, Durrës, �� - �� mars �00�.

Parakushtet për shënjestrimin e inflacionit në Shqipëri - Forumi i hapur (�00�). Banka 
e Shqipërisë, tiranë, Shqipëri, �-� Dhjetor �00�.



���

inflacioni i shënjestruar � - tryeza e rrumbullakët (�006). Banka e Shqipërisë, tiranë, 
Shqipëri, 7-� Dhjetor �006.

Svensson, Lars. (�00�). What Economists have Learned on Monetary Policy During the 
Last �� Years. Conference “Monetary Policy over Fifty Years” in Frankfurt am Main, 
September ��, �007, on the occasion of the �0th anniversary of the Deutsche Bundesbank. 
Paper revised January �00�. 

tanku, altin. (�006). a është kërkesa për para e qëndrueshme në Shqipëri? Material 
studimor i papublikuar i Bankës së Shqipërisë, �006. (Bëhet i vlefshëm nga autori).

tanku, altin; ilir Vika; Marjan Gjermeni. (�007a). roli i kursit të këmbimit në një 
regjim të inflacionit të shënjestruar. Material studimor i Bankës së Shqipërisë.

tanku, altin; ruçaj, Evis; Frashëri, argita. (�007b). a është i qëndrueshëm deficiti i 
llogarisë korente? rasti i Shqipërisë. Material studimor i Bankës së Shqipërisë.

Van Der Cruijsen, Carin and Demertzis, Maria. (�00�). the impact of Central Bank 
transparency on inflation Expectations. netherlands Central Bank, research DnB 
Working Papers, no. 0��.

Vika, ilir. (�00�). Çmimet e huaja dhe përçimi i kursit të këmbimit tek çmimet 
konsumatore në Shqipëri. Material Diskutimi i papublikuar i Bankës së Shqipërisë, 
�00�. (Bëhet i vlefshëm nga autori).

Winkler, Bernhard. (�00�). Which Kind of transparency? On the need of Clarity in 
Monetary Policy-Making. Working Papers Series, no. �6. 

Woodford, Michael. (�00�). Central Bank Communication and the Policy Effectiveness. 
nBEr Working Papers, no.�����.



���

Shënime

* ardian Fullani, guvernator i Bankës së Shqipërisë.
ky material studimi është version i ripërpunuar dhe i zgjeruar i atij të prezantuar në 
konferencën e 7-të të Bankës së Shqipërisë mbi “Strategjitë e politikës monetare për 
ekonomi të vogla”, dhjetor 2007.
1 ligji “për Bankën e Shqipërisë”, nr. 7559, datë 22.04.1992. 
2 ligji “për Bankën e Shqipërisë”, nr. 8076, datë 22.02.1996.
3 Shiko : “plani i zhvillimit të Bankës së Shqipërisë 2003 – 2006”.  
4 aneksi 1, ofron shpjegime sqaruese të koncepteve dhe përkufizimeve të përdorura 
në këtë material diskutimi, për të dalluar midis regjimeve shënjestruese, të ndryshme 
në politikën monetare. 
5 për një shpjegim më të plotë dhe të detajuar rreth funksionimit të bankës qendrore 
dhe çështjeve të lidhura me të, përpara vitit 1992, mund t’i referoheni botimit “historia 
e Bankës qendrore në Shqipëri” (2003).
6 për një përshkrim më të hollësishëm të treguesve ekonomikë në vite, mund t’i 
referoheni raporteve vjetore të Bankës së Shqipërisë dhe raporteve mbi gjendjen e 
ekonomisë. 
7 programet makroekonomike të përmendura më sipër njiheshin respektivisht me emrin 
“mbështetje ekonomike” dhe “mbështetje për ndryshimet strukturore afatmesme”. 
8 për më tepër mbi natyrën dhe veçoritë e programit të Fmn shih hapësirën informuese 
1, në fund. 
9 për më shumë mbi problemet aktuale të zhvillimit të tregut financiar shih: Fullani 
2007.a.  
10 literatura ekonomike konvergon shumë në përfundimin se bankat qendrore mund të 
ndikojnë në periudhën afatgjatë vetëm treguesit nominalë dhe jo ata realë. gjithashtu, 
ekziston një konsensus i gjerë që bankat qendrore mund të maksimizojnë kontributin e 
tyre në afat të gjatë duke garantuar stabilitetin e çmimeve, që në fakt përbën mënyrën më 
të mirë për të kontribuar në rritjen ekonomike dhe punësimin në periudhën afatgjatë. 
për këto arsye, pavarësia e bankës qendrore arrihet kur përcaktohet me ligj stabiliteti 
i çmimeve, duke e mbrojtur kështu autoritetin monetar nga presionet për të ndihmuar 
në afat të shkurtër rritjen ekonomike dhe punësimin. 
11 pavarësia ligjore e Bankës së Shqipërisë është mbrojtur që në ligjin e miratuar në 
vitin 1992.
12 referoju shtojcës 2 për pavarësinë.
13 Shtojca 3 shpjegon më në hollësi në lidhje me transparencën e Bankës së 
Shqipërisë.
14 për një përshkrim më të detajuar të këtij modeli shih hapësirën informuese 1. 
15 mcneilly, caryl j. dhe Schiesser-gachnang, doris (1998), “reduktimi i inflacionit: 
mësime nga suksesi i hershëm i Shqipërisë”, material diskutimi 98/78 i Fmn-së, 
maj 1998. 
16 riformulimi dhe sqarimi i objektivit kryesor të Bankës së Shqipërisë është prezantuar 
që në ligjin e vitit 1996. por efektet e këtij veprimi nuk kanë pasur ndikim të qenësishëm 
në përcaktimin e karakteristikave të periudhës 1992-1996 për momentin e miratimit 
të tij në fund të kësaj periudhe.  
17 diskutimi i ligjit nga këndvështrimi i regjimit të inflacionit të shënjestruar këtu 
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motivohet vetëm nga interesi i klasifikimit në këndvështrimin teorik. praktikisht, Banka 
e Shqipërisë në këtë periudhë nuk ka shprehur në asnjë rast interesin jo vetëm për të 
zbatuar por edhe për të diskutuar adoptimin e regjimit të inflancionit të shënjestruar, 
si një alternativë të shënjestrimit monetar.
18 Shih më lart për një përshkrim të literaturës.
19 në këtë rast termi overshooting është përdorur në kuptimin që vendimet (reagimet) e 
politikës monetare kanë qenë të tilla që kanë çuar në reduktimin e shifrës së inflacionit 
përtej nivelit objektiv të Bankës së Shqipërisë për inflacionin. 
20 Shiko Xhepa e  mançellari(2003) dhe  tanku, rucaj e Frashëri (2007) për më shumë 
informacion.
21 Statistikat e publikuara nga ecoWin dhe economist intelligence unit raportojnë se 
aktivet totale të bankave në gjashtë vendet e evropës qendrore-lindore janë luhatur 
midis 70-72 për qind të pBB-së gjatë viteve 2000 - 2006. 
22 raporti i referohet të dhënave të publikuara nga ecoWin për vitin 2006.
23 për më shumë informacion shiko vika 2006. 
24 rëndësia e parakushteve në fjalë është e ndryshme në format e ndryshme të it. 
për këtë arsye në vende të ndryshme, mungesa e disa prej këtyre parakushteve nuk 
ka penguar suksesin e regjimit. gjithashtu, disa prej këtyre parakushteve janë të 
rëndësishme edhe ndaj regjimeve të tjera të mundshme, por rëndësia e tyre ndaj regjimit 
të shënjestrimit të inflacionit është më e madhe. 
25 për një diskutim më të gjerë mbi këto parakushte referoju tryezë e rrumbullakët 
“inflacioni i Shënjestruar 2” dhe “parakushtet për shënjestrimin e inflacionit në 
Shqipëri” Forumi i hapur. 
26 për një diskutim më të gjerë teorik e praktik mbi rëndësinë e tregut financiar për 
implementimin e politikës monetare shiko “monetary policy implementation at 
different Stages of  market development”, nga laurens, B.j., e tj, imF. 2005.
27 për një përshkrim më të detajuar referoju “inflacioni i Shënjestruar 2”, tryezë e 
rrumbullakët. 
28 Shiko deklaratat për shtyp të guvernatorit të Bankës së Shqipërisë 2006-2007. 
29 një përmbledhje e plotë e punimeve të këtij procesi është publikuar në dy vëllime 
të veçanta nga Banka e Shqipërisë përkatësisht me titujt “tryezë e rrumbullakët 
inflacioni i Shënjestruar 2” (2007) dhe “parakushtet për  Shënjestrimin e inflancionit 
në Shqipëri” (2006). 
30 gjithashtu edhe Bundesbanku që nga shumë njihet si një rast i suksesit të regjimit të 
shënjestrimit monetar, nga të tjerë – si për shembull, Svensson (2008) argumentohet 
të ketë qenë në fakt një regjim i fshehur i shënjestrimit të inflacionit. 
31 Shiko tanku (2006). 
32 autorët përdorin termin “focal points for beliefs”. 
33 Woodfor, michael (2005), “komunikimi i Bankave qendrore dhe efektiviteti i 
politikës”.
34 Shiko dushku kota dhe jakab (2007). 
35 kalsifikimi i Shqipërisë nga statusi i një ekonomie në tranzicion në një ekonomi në 
zhvillim nuk e përligj ekzistencën e një programi të ri të tipit prgF. megjithatë, kjo 
nuk përjashton mundësinë për nënshkrimin e një programi të tipit Stand By nëse kjo 
kërkohet nga qeveria Shqiptare. 
36 termi “time inconsistency” i përkthyer  “mospërputhshmëria kohore” përdoret 
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për të përshkruar një situatë ku banka qendrore ndryshon preferencën në lidhje me 
objektivin final të një politike ekonomike (në rastin konkret të politikës fiskale) në 
periudha të ndryshme kohe. ky fenomen mund të materializohet në mospërputhmërinë 
ose lindjen e kontradiktave ndërmjet objektivave afatshkurtër dhe afatgjatë ose ndërmjet 
objektivave të shpallur dhe atyre realë të ndjekur nga autoritetet ekonomike (në rastin 
konkret qeveria), në hartimin dhe zbatimin e politikave ekonomike në përgjithësi e 
asaj fiskale në veçanti.  



��7

kuadri inStitucional dhe 
operacional në një regjim të 

orientuar drejt Së ardhmeS 
Gramoz Kolasi, Bledar hoda, Sofika note*

aBStrakt

politika monetare në Bankën e Shqipërisë ka evoluar drejt një 
përqasjeje në linjë me strukturat bashkëkohore, që plotësojnë 
pjesën më të madhe të elementeve që promovojnë eficiencën dhe 
efikasitetin. në këtë material, ne bëjmë një përpjekje për të paraqitur 
në vija të përgjithshme hyrjen e aspekteve të reja dhe përmirësimet 
e atyre aktualisht në funksionim. gjatë dy viteve të fundit, Banka e 
Shqipërisë ka organizuar dy forume, në dhjetor 2005 dhe 2006, për 
të vlerësuar kushtet për një rishikim formal të procedurave të saj 
institucionale dhe operacionale të politikës monetare. veç kësaj, këto 
forume kanë kontribuar në përshkallëzimin dhe institucionalizimin e 
përpjekjeve të Bankës së Shqipërisë për të promovuar zhvillimin dhe 
infrastrukturën financiare, si edhe për të përmirësuar kuadrin e saj 
operacional dhe institucional, për një politikë monetare më efektive. 

në takimin e këtij viti, ne prezantohemi me një pasqyrim të plotë 
të detyrave të realizuara, të propozuara dhe të diskutuara kryesisht 
gjatë dy forumeve të mëparshme, dhe një vlerësim të përgjithshëm 
të kushteve më të domosdoshme për adoptimin e plotë të regjimit të 
inflacionit të shënjestruar në Shqipëri.
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hyrje

literatura mbi bankingun qendror dhe politikën monetare jep 
një pasqyrë të plotë të kuadrit të politikës dhe objektivave të saj 
në të kaluarën. ndërkohë që objektivat kanë ndryshuar nga vlera e 
parasë në kursin e këmbimit dhe stabilitetin e çmimeve, politika dhe 
instrumentet janë spostuar nga viariabla sasiorë dhe të përgjithshëm, 
drejt atyre cilësorë dhe të orientuar nga tregu. objektivi final i politikës 
monetare, për të kontribuar në mirëqenien e shoqërisë në periudhën 
afatmesme, ka kërkuar variabla ekonomikë të matshëm, të besueshëm 
dhe efektivë, me frekuencë të lartë. deri në vitet ’90, pjesa më e 
madhe e bankave qendrore u përqendruan në stabilizimin e një ose 
disa prej treguesve të rritjes ekonomike sikurse, stabilitetit financiar 
dhe/ose rritjes së çmimeve. pas viteve ’90, roli i politikës monetare 
në dhënien përparësi stabilitetit të çmimeve si një objektiv kryesor i 
politikës monetare, ka gjetur gjithmonë e më shumë konsensus.

inflacioni është një fenomen monetar dhe paraja konsiderohet 
neutrale ndaj variablave realë në periudhën afatmesme. Si e tillë, 
politika monetare mendohet të ndihmojë mirëqenien e shoqërisë 
nëpërmjet ruajtjes së stabilitetit të çmimeve. Bankat qendrore janë 
bazuar në tre regjime kryesore për të përmbushur objektivin e 
tyre, si: regjimi monetar, regjimi i kursit të këmbimit dhe regjimi i 
inflacionit të drejtpërdrejtë (të parashikuar). të tre kanë të përbashkët 
një variabël ose objektiv të ndërmjetëm për të ndikuar objektivin 
final të inflacionit dhe një pavarësi instrumentale (operacionale). 
megjithëse, jo të gjitha bankat qendrore gëzojnë autonomi ligjore 
të objektivit vetëm kundrejt stabilitetit të çmimeve, shumica e 
bankave qendrore i kanë dhënë përparësi kësaj. gjithashtu, gati 
të gjitha bankat qendrore kanë pasur pavarësi instrumentale për 
të përmbushur objektivin kryesor të tyre. kombinimi i këtyre 
elementeve, objektivi kryesor, prania ose mungesa e objektivit, si 
dhe autonomia (pavarësia) instrumentale, kanë përcaktuar regjimin 
dhe ecurinë e bankës qendrore.

Banka e Shqipërisë ka zbatuar një regjim monetar që nga viti 1993, 
fillimisht si pasojë e mungesës së rezervave valutore dhe mungesës 
ose zhvillimit të pamjaftueshëm të sistemit financiar dhe ekonomisë 
së tregut. me kalimin e viteve, ekonomia është zhvendosur drejt një 
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strukture më të orientuar nga tregu, meqenëse prania e sektorit publik 
në sigurimin e të mirave u zvogëlua dhe sistemi financiar u kthye në 
kryesues. në të njëjtën linjë me këto zhvillime, ligji “për Bankën 
e Shqipërisë” u rishikua në vitin 1997 dhe Banka e Shqipërisë ka 
bërë përmirësime të mëtejshme të procedurave të saj operacionale të 
brendshme. ajo publikoi një objektiv inflacioni brenda 2-4 për qind 
dhe u spostua nga instrumentet direkte drejt atyre indirekte në vitin 
2000. në të vërtetë, qëllimi i ruajtjes së inflacionit pranë 3 përqindëshit 
është bërë i qartë që në vitin 1998. vitet e kaluara, Banka e Shqipërisë 
është konsideruar si një shënjestruese e vogël e inflacionit, kryesisht 
si rezultat i publikimit të një objektivi numerik për inflacionin dhe 
i kuadrit të saj operacional të pavarur, nëpërmjet një norme bazë 
interesi në ekonomi, që synon arritjen e objektivit (Stone, 2003). 
në studimin e tij, cukierman (2001), duke u përpjekur të shpjegojë 
lidhjen negative ndërmjet mungesës së pavarësisë së bankës qendrore 
dhe stabilitetit të çmimeve, e ka përfshirë Shqipërinë si një rast midis 
vendeve të tjera në tranzicion që vërteton këtë lidhje.

politika monetare në Bankën e Shqipërisë është zhvilluar për t’u 
përshtatur me kuadrin bashkëkohor që plotëson shumicën e elementeve 
që nxisin efikasitetin dhe efektshmërinë. në këtë material, ne kemi 
përvijuar lançimin e elementeve të reja dhe përmirësimin e atyre të 
mëparshme. dy vitet e fundit, Banka e Shqipërisë ka organizuar dy 
forume, në dhjetor 2005 dhe 2006, në mënyrë që të vlerësonte kushtet e 
një rishikimi zyrtar të procedurave të saj institucionale dhe operacionale 
të politikës monetare. për më tepër, këto forume kanë kontribuar në 
përshkallëzimin dhe institucionalizimin e përpjekjeve të Bankës së 
Shqipërisë për të promovuar zhvillimin e sektorit financiar dhe të 
infrastrukturës së tij, si edhe për të përmirësuar kuadrin e saj operacional 
dhe institucional, për një politikë monetare më efikase. në takimin e 
sivjetshëm, ne prezantohemi me një paraqitje të plotë të detyrave të 
realizuara, kryesisht të propozuara gjatë dy forumeve të fundit dhe me 
një vlerësim të përgjithshëm të kushteve kryesore të nevojshme për një 
regjim shënjestrimi të plotë të inflacionit në Shqipëri.

ndërkohë që disa nga ndryshimet e këtij kuadri janë një kërkesë 
për një politikë monetare më efektive, pavarësisht nga regjimi, të 
tjerat janë kërkesa tipike të inflacionit të shënjestruar. kjo bën një 
dallim ndërmjet elementeve të ndërmarra për të promovuar ecurinë 
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e përgjithshme të politikës monetare dhe atyre që kërkohen për një 
regjim tipik të inflacionit të shënjestruar:

• një mandat ligjor i qartë për të ruajtur stabilitetin e çmimeve si 
objektiv kryesor, që vjen bashkë me: (i) pavarësinë institucionale 
(ii) një kuadër ecurie dhe përgjegjshmërie të përmbushjes së 
objektivit; 

• një objektiv numerik publik për normën e inflacionit;
• një kuadër i politikës monetare, që synon përmbushjen 

e objektivit të tij kryesor, duke përforcuar vlerësimin e 
pritshmërive dhe parashikimeve të inflacionit, bazuar në një 
gamë të gjerë informacioni ekonomik dhe financiar/monetar;

• përmirësimin e komunikimit të politikës monetare dhe vrojtime 
të vazhdueshme të reagimeve të tregut në terma të pritshmërive, 
si mjete shtesë për mekanizmin e transmetimit monetar.

i. kuadri inStitucional

i.1 mandati i BankëS qendrore dhe 
përgjegjShmëria

praktikat më të mira të bankingut qendror parashikojnë mbështetjen 
institucionale për të siguruar stabilitetin makroekonomik, nën 
juridiksionin e bankës qendrore. ndërkohë që objektivi themelor 
i politikave të bankës qendrore është promovimi i mirëqenies 
ekonomike të shoqërisë, ajo e bën këtë duke garantuar stabilitetin 
e çmimeve në ekonomi dhe eficiencën financiare të rrjetit të 
ndërmjetësimit monetar. duket qartë që stabiliteti i çmimeve është 
bërë objektivi primar dhe politika e vendosur në duart e bankës 
qendrore për arritjen e objektivit të saj identifikohet kryesisht me 
politikën monetare. 

për të shmangur objektivat e dyfishtë për një instrument të vetëm, 
politika monetare ka përparësi përcaktimin e stabilitetit të çmimeve 
si objektiv kryesor. vështrimi ynë ka shkuar përtej përparësisë së 
thjeshtë të stabilitetit të çmimeve, duke pranuar se publikimi i një 
objektivi numerik për inflacionin ndihmon në minimizimin e së metës 
të mospërputhjes kohore të objektivit kryesor (time inconsistency)� në 
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politikëbërjen monetare. Banka e nxit efektivitetin e tij në të paktën 
tre mënyra: 

• publikimi i një objektivi numerik për inflacionin është i 
barasvlershëm me një mandat publik për fokusimin e politikës 
monetare drejt stabilitetit të çmimeve. njoftimi i një objektivi 
numerik të inflacionit si mjet për të përmbushur objektivin 
e stabilitetit të çmimeve, i komunikon në mënyrë të qartë 
individëve, agjentëve dhe institucioneve, që treguesit e tjerë 
si kursi i këmbimit, papunësia ose rritja ekonomike nuk janë 
përparësi e politikës monetare në periudhën afatgjatë. kjo 
thekson konsensusin se paratë e bankës qendrore, në vetvete, 
nuk mund ta përmirësojnë mirëqenien e shoqërisë në terma 
afatmesëm dhe afatgjatë.

• një objektiv numerik për inflacionin siguron bazat për një 
komunikim me agjentët e tregut, të cilët nxisin efektivitetin 
e transmetimit të politikës monetare. Si i tillë, komunikimi i 
arritjes së objektivit të inflacionit bëhet një mjet për transparencë 
dhe përgjegjshmëri kundrejt publikut. (shiko “transparenca dhe 
përgjegjshmëria”).

• angazhimi institucional i bankës qendrore ndaj një objektivi 
numerik të inflacionit rrit pavarësinë de-facto të bankës qendrore 
në hartimin e politikës monetare.

• Objektivi parësor i Bankës së Shqipërisë.

kuadri institucional aktual e ka përparësinë e stabilitetit të 
çmimeve të përfshirë në kuadrin ligjor të bankës qendrore2 (lybek, 
2005). ky përkufizim nënvizon autonominë e bankës qendrore në 
lidhje me objektivin. me përcaktimin e qartë të objektivit parësor të 
ruajtjes së stabilitetit të çmimeve, ligji i ngarkon Bankës një shkallë të 
lartë përgjegjësie për përmbushjen e objektivit. Banka e Shqipërisë ka 
autonominë ta vendosë vetë objektivin, ndërkohë që ligji parashikon 
gjithashtu autoritet të plotë mbi përdorimin e instrumenteve të saj, 
duke i dhënë në këtë mënyrë pavarësi të instrumenteve Bankës së 
Shqipërisë. kjo e fundit, pavarësia e instrumenteve, për bankën 
qendrore mer rolin e zgjidhësit të problemit të mospërputhjes kohore 
të objektivit kryesor, në përdorimin e instrumenteve të politikës 
monetare.
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nën një kuadër të tillë ligjor, përgjegjësia e Bankës së Shqipërisë 
qëndron në dy aspekte:

• Banka e Shqipërisë është përgjegjëse për përmbushjen e 
objektivit që vendos, ashtu siç e përcakton ligji. 

• Banka e Shqipërisë është e detyruar të sigurojë që objektivi që 
ajo ka përcaktuar është në përputhje me objektivin e stabilitetit 
të çmimeve, për të cilin banka është ligjërisht përgjegjëse. 

Banka qendrore zotëron përparësinë e ekspertizës dhe të 
përvojës së nevojshme, për të mbajtur objektivin numerik të saj, në 
përputhje me synimin ligjor të stabilitetit të çmimeve në ekonomi. 
kjo përparësi rrjedh nga disponueshmëria e përpilimit dhe analizës 
së informacionit, që ka banka qendrore dhe nga potenciali i saj për 
ekspertizë specifike në vlerësimin e hendekut të prodhimit.

Banka e Shqipërisë do ta konsiderojë stabilitetin e çmimeve si 
përparësinë kryesore të politikës monetare, në përputhje me bazën 
ligjore dhe një gur themeli i kuadrit të tij institucional. ashtu siç është 
tani, ligji i jep Bankës së Shqipërisë autonomi të mjaftueshme për 
objektivin (lybek, 2005; gogu et al, 2006). ai parashikon hapësira 
të mjaftueshme për adoptimin e mundshëm të regjimit të inflacionit 
të shënjestruar dhe për të shmangur problemin e mospërputhjes 
kohore të objektivit kryesor në politikëbërjen monetare. ligji i ri, që 
do të rishikohet para vitit 2010, mund të marrë parasysh sqarime të 
mëtejshme të objektivave të saj dytësorë, duke përfshirë përparësinë 
e stabilitetit financiar afatmesëm kundrejt rritjes ekonomike3. në 
periudhën afatmesme, stabiliteti i çmimeve do të jetë kontributi më i 
mirë i politikës monetare për prosperitetin makroekonomik afatgjatë. 
Sigurimi i stabilitetit të çmimeve në ekonomi rrit premtimin e Bankës 
së Shqipërisë për një sistem financiar të qëndrueshëm, si bazë për 
rritje ekonomike dhe zhvillim të vazhdueshëm.

• Banka qendrore – Pavarësia institucionale dhe instrumentale.

kuadri institucional kërkon pavarësi të mjaftueshme formale 
dhe de-facto për të drejtuar një politikë monetare të qëndrueshme 
të pajtueshme me objektivin e saj kryesor, pa dëmtuar regjimin e 
politikës monetare. 
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• në terma të administrimit institucional, pavarësia e bankës 
qendrore shprehet nëpërmjet mandatit 7-vjeçar të guvernatorit 
dhe të anëtarëve të tjerë të këshillit mbikëqyrës. 

• ligji i jep të drejtën ekskluzive për zgjedhjen dhe përdorimin e 
instrumenteve të politikës monetare, duke i garantuar pavarësi 
instrumentale de-jure për të shmangur mospërputhjen kohore të 
objektivit kryesor në hartimin e politikës monetare. mbi këto 
baza, banka qendrore merr pavarësinë operacionale dhe të 
politikës, përfshirë vendosjen e normës bazë të interesit.

pavarësia instrumentale dhe ajo institucionale janë bërë dy 
kërkesa bazë për promovimin e një politike monetare të pavarur. 
pavarësisht shkallës së lartë të pavarësisë formale dhënë bankës 
qendrore, besueshmëria e bankës qendrore në sytë e publikut është 
një faktor vendimtar i rëndësishëm i kostos së mbajtjes afër ose 
rikthimit të inflacionit në objektiv. Si e tillë, kostoja e përmbushjes 
së objektivit varet shumë nga pavarësia reale e bankës qendrore në 
lidhje me individët, bizneset, institucionet financiare vendase dhe 
ndërkombëtare.

ekzistojnë dy kërcënime të mundshme të besueshmërisë së bankës 
qendrore, që Banka e Shqipërisë duhet t’i zgjidhë në periudhën 
afatmesme, për të zbatuar në mënyrë të suksesshme një regjim të 
plotë të inflacionit të shënjestruar.

• heqja e financimit të drejtpërdrejtë ose jo të drejtpërdrejtë të 
deficitit buxhetor nga ana e bankës qendrore, parashikuar nga 
ligji aktual.

Sipas kuadrit aktual ligjor, Banka e Shqipërisë lejohet të financojë 
deficitin me një shumë të barasvlershme me deri në 5% të mesatares 
vjetore të të ardhurave të buxhetit të qeverisë për tre vitet e fundit. 
rishikimi i ligjit të Bankës së Shqipërisë, i parashikuar për jo më 
vonë se viti 2010, parashikon sinkronizimin e ligjit në përputhje me 
Statutin e Sistemit evropian të Bankave qendrore (dhe traktatin 
themelues të Bashkimit evropian). një nga amendimet konsiston 
në heqjen e të drejtës së financimit të deficitit buxhetor, për të 
përmirësuar pavarësinë reale të bankës qendrore4.
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• minimizimi i mbizotërimit të politikës fiskale në sistemin 
financiar dhe më pas, në politikëbërjen monetare.

në mungesë të financimit të drejtpërdrejtë të deficitit nga banka 
qendrore, roli ndërmjetësues i sistemit bankar është dominuar nga 
kërkesa e sektorit publik për para për të financuar deficitin. roli më i 
madh i kërkesës së sektorit publik dhe sistemi bankar i nënzhvilluar, 
për disa vite me rradhë në të kaluarën, kanë çuar në një zhvendosje 
të peshës së kreditimit, duke financuar deficitin fiskal në vend që 
të kreditojë sektorin privat (shiko i.� “Stabiliteti Makroekonomik”). 
efekti i tij në tregjet financiare dhe të parasë zvogëlon eficiencën e 
politikës monetare. ndërkohë që sistemi bankar është zhvilluar me 
shpejtësi gjatë viteve të fundit, roli mbizotërues i huamarrjes vendase 
në tregun vendas të parasë vështirëson ende eficiencën e mekanizmit 
të transmetimit të politikës monetare. megjithëse vitet e fundit, rritja 
e shpejtë e kredisë ndaj sektorit privat në monedhën vendase ka 
pakësuar disi llogarinë fiskale, roli i saj në ekuilibrat afatshkurtër dhe 
afatmesëm të krijimit të parasë në ekonomi mbetet mbizotërues.

• transparenca dhe përgjegjshmëria.

kuadri aktual mbi transparencën bazohet në punën e vazhdueshme 
dhe në përvojën e Bankës së Shqipërisë, nëpërmjet shtimit gradual 
të elementeve të tjera të transparencës. plani për një organizim bazë 
të një transparence të mëtejshme u prezantua në Forumin e hapur 
të vitit 2005, dhe u përpunua më shumë në formën e një strategjie 
në dhjetor 2006. që nga viti 2006, janë zbatuar shumë elemente të 
transparencës.

• një mandat i qartë i bankës qendrore për ruajtjen e stabilitetit 
të çmimeve dhe publikimi i objektivit numerik që drejton 
komunikimin mbi pozicionin e politikës monetare kanë qenë 
një gur themeli për transparencën (shiko “Objektivi parësor i 
Bankës së Shqipërisë”)5. 

• në fazën vendimmarrëse dhe operacionale, Banka e Shqipërisë 
ka përdorur njoftimet për shtyp të vendimeve të këshillit 
mbikëqyrës (km) për politikën monetare. para një viti, Banka 
e Shqipërisë ka vendosur organizimin e konferencave për shtyp 
për të deklaruar ndryshimet në qëndrimet e politikës monetare 
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– nëpërmjet ndryshimit të normës bazë të interesit – nga km. 
• argumente të tjera që mbështesin vendimet e km për politikën 

monetare, njoftimet dhe konferencat për shtyp përfshijnë një 
vlerësim të rrezikut të inflacionit në ekonomi dhe kërcënimet 
kryesore për objektivin në të ardhmen.

komentet e marra në dy forumet e dy viteve të fundit kanë 
transformuar rrugën e ndjekur nga Banka e Shqipërisë këtë vit në 
terma transparence. gjatë vitit 2007, Banka e Shqipërisë ka bërë një 
hap më shumë drejt të qenurit një institucion më transparent dhe 
drejt zhvillimit të një politike monetare më transparente.

• që nga viti 2006, Banka e Shqipërisë publikon datat e mbledhjeve të 
km për vitin e ardhshëm, në të cilat do të diskutohet mbi politikën 
monetare. katër nga këto mbledhje i dedikohen ekskluzivisht 
diskutimit dhe vendimmarrjes së politikës monetare. gjatë vitit 
2007, km ka arritur të mblidhet posaçërisht për diskutimin dhe 
vendimmarrjen e politikës monetare. njoftimet dhe konferencat 
për shtyp në rastet kur është ndryshuar norma bazë e interesit, 
janë zhvilluar menjëherë pas mbledhjeve.

• gjatë vitit 2007, raportet tremujore të politikës monetare 
kanë zëvendësuar raportet mujore dhe tremujore. Struktura e 
raportimit dhe fokusi i tij janë spostuar më tej drejt analizës së 
inflacionit. Struktura aktuale lejon një thellim më të madh të 
analizës së zhvillimeve të inflacionit dhe të treguesve të sektorit 
real, që ndikojnë mbi inflacionin.

• në njoftimet për shtyp dhe në raportet e saj të politikës 
monetare, Banka e Shqipërisë shpjegon burimet e shmangies së 
inflacionit nga objektivi. ajo përpiqet të japë një kuadër të plotë 
të argumenteve për shmangiet e inflacionit nga objektivi. kjo 
mbështetet fort nga sugjerime verbale për lëvizjet e mundshme 
në të ardhmen të normës bazë të interesit, për të shprehur 
pikëpamjet e km mbi pozicionin e ardhshëm të saj. të dyja 
format e komunikimit, duke shpjeguar shmangiet dhe duke 
dhënë mendim mbi si e shikon km pozicionin e ardhshëm të 
politikës monetare, do të garantojnë ruajtjen dhe përmirësimin 
e mëtejshëm të besueshmërisë së bankës qendrore. 

• në tremujorin e katërt të këtij viti, Banka e Shqipërisë ka 
publikuar indeksin e Besimit të Biznesit (iBB) dhe indeksin e 
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Besimit të konsumatorit (iBk). para tyre, Banka e Shqipërisë 
kishte publikuar vetëm metodologjinë dhe vlerësimin e 
besueshmërisë së tyre, për të ndihmuar mirëkuptimin dhe 
përvetësimin e këtyre dy indekseve nga publiku.

• në fund të vitit 2006, Banka e Shqipërisë miratoi një rregullore 
të re me qëllim bërjen publike të rregullave dhe procedurave të 
operacioneve valutore në tregun vendas.

në harkun kohor drejt një regjimi të plotë të shënjestrimit të 
inflacionit, Banka e Shqipërisë do të kërkojë të zbatojë tipare të tjera 
për të përmirësuar më shumë komunikimin me publikun dhe për të 
rritur transparencën e zbatimit të politikës monetare:

• Publikimi i parashikimeve të inflacionit në raportet periodike.

ndërkohë që Banka e Shqipërisë ka publikuar në forume disa materiale 
diskutimi të saj, ende vazhdojnë të bëhen përpunime të mëtejshme të tyre. 
pas lançimit të plotë të shënjestrimit të inflacionit, Banka e Shqipërisë 
parashikon të fillojë të publikojë një prezantim grafik të parashikimeve 
të inflacionit. me përpunimin e mëtejshëm të modeleve të parashikimit 
të inflacionit dhe me përmirësimin e besueshmërisë së tyre, Banka e 
Shqipërisë do të marrë në konsideratë publikimin e parashikimeve të 
inflacionit me vlera numerike dhe me anë të fan chart6, bazuar në një prej 
modeleve të saj për horizontin kohor largpamës. 

• veç kësaj, Banka e Shqipërisë do të publikojë një model 
makroekonomik si një strukturë të përgjithshme të zhvillimeve 
makroekonomike për periudhën në vijim. modeli synon t’i 
komunikojë publikut një përmbledhje të përgjithshme të 
treguesve që do të ndikojnë aktivitetin real dhe burimet për 
presionet e mundshme inflacioniste.

• zbatimi i elementeve të tjera të Strategjisë së komunikimit 
do të ketë për qëllim ankorimin e pritshmërive inflacioniste 
dhe përmirësimin e besueshmërisë së Bankës së Shqipërisë 
në periudhën afatmesme. zbatimi i mëtejshëm i Strategjisë 
së komunikimit do të synojë ankorimin e pritshmërive mbi 
inflacionin, ndërkohë që mbajtja e inflacionit aktual në linjë 
me objektivin do të mbetet një mbështetje afatgjatë për 
besueshmërinë e Bankës së Shqipërisë.
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i.2 StaBiliteti makroekonomik 

• Koordinimi i politikës monetare dhe politikës fiskale.

pavarësia e vërtetë e bankës qendrore në zbatimin e politikës 
monetare kërkon një sistem financiar të zhvilluar. Baza ligjore është 
një aspekt i nevojshëm, por jo i mjaftueshëm për pavarësinë e vërtetë. 
Sistemet financiare të pazhvilluara nuk mund t’i përthithin plotësisht 
operacionet e politikës fiskale. në këtë mënyrë, mbizotërimi fiskal në 
tregun financiar ia përcjell efektet e tij mekanizmit të transmetimit të 
politikës monetare, duke përmbysur objektivin e saj të stabilitetit të 
çmimeve.

mbizotërimi fiskal ndodh nën disa kushte. në shumicën e rasteve, 
rrethanat për mbizotërim fiskal lindin kur (masson, 1998):

(i) deficiti fiskal direkt përftohet nga banka qendrore ose sistemi 
bankar. në këto raste, si bankat tregtare, ashtu edhe aktorët 
e tjerë të sistemit financiar, kanë mundësinë e përballimit të 
financimit të deficitit, në terma sasiorë.

(ii) nënkupton varësi nga seignorage7, si një mjet për të mbështetur 
politikat e zhvillimit dhe të rritjes.

(iii) Sistemi dhe tregjet financiare janë të pazhvilluara për të 
mbështetur plotësisht rritjen e borxhit nga sektori publik ose 
privat.

(iv) paraqitja e borxhit publik të papërballueshëm kthehet në një 
burim për mbizotërim fiskal dhe paqëndrueshmëri në tregjet 
financiare.

ndalimi i financimit të deficitit fiskal nga banka qendrore do 
të kërkojë një administrim më eficient të llogarisë fiskale. kostot 
financiare të një zgjerimi të përkohshëm të huamarrjes fiskale 
vendase, si pasojë e një rritjeje të shpejtë të normave të interesit, do 
t’i përhapnin kostot në borxhin e përgjithshëm vendas, duke ngritur 
pyetje rreth ecurisë makroekonomike afatshkurtër.

• koordinimi i politikës monetare me atë fiskale parashikon 
përshtatjen e këtyre politikave me përmbushjen e kriterit të 
mastrihtit të performancës në periudhën afatgjatë. aktualisht, 
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roli koordinues është përfshirë në marrëveshjen prgF / 
eFF midis ministrisë së Financave, Bankës së Shqipërisë 
dhe Fmn. marrëveshja parashikon një huamarrje vendase 
në nivel reference, që zotohet në vazhdimësinë e disiplinës 
fiskale të disa viteve të fundit. në një periudhë afatmesme 
deri afatgjatë, ky rol do t’i kalojë marrëveshjes së Stabilizim-
asociimit. kuadri kryesor për koordinimin do të bazohet në 
kapitullin e çështjeve monetare, sipas acquis Communitaire, i 
cili parashikon një konvertim gradual të treguesve fiskalë drejt 
një deficiti buxhetor prej 3% dhe një raporti të borxhit publik 
prej 60%.

në periudhën afatgjatë, ekziston një rol koordinues në mSa, 
ndërkohë që politikat fiskale ekspansioniste ose keqadministrimet e 
llogarisë fiskale në periudhën afatshkurtër dhe afatmesme ndikojnë 
në ecurinë e politikës monetare, për një ekonomi të vogël. rreziku 
përfshihet në norma interesi më të larta dhe kosto oportune më 
të lartë për të balancuar stabilitetin e çmimeve dhe stabilitetin 
e përgjithshëm makroekonomik, me të cilin përballet politika 
monetare. në afatin e shkurtër, evitimi i kostove makroekonomike 
nëpërmjet koordinimit të politikës fiskale me atë monetare do të 
mbetet një sfidë8. 

• Si një masë shtesë, Banka e Shqipërisë shpreson në një zhvillim 
të mëtejshëm të sistemit financiar, si një mënyrë për të zvogëluar 
rolin mbizotërues të politikës fiskale mbi ecurinë e politikës 
monetare (shiko i.� “Zhvillimi i sistemit financiar”). 

• Kursi i këmbimit.

një politikë monetare eficiente në vendosjen e stabilitetit të 
çmimeve, kërkon një mjedis makroekonomik në përputhje me parimet 
bazë, në mënyrë që të formalizojë qëndrimin e saj kundrejt objektivit 
kryesor. në një ekonomi të vogël të hapur, politika monetare që 
adopton normën e interesit si instrument kryesor (ose në mënyrë të 
nënkuptuar ofertën e parasë) për arritjen e stabilitetit të çmimeve, 
duhet të lejojë regjimin e luhatshëm të kursit të këmbimit, në mënyrë 
që të vetërregullojë zhvillimet e llogarisë së jashtme, ndryshimet 
relative të produktivitetit dhe goditjet e tjera të jashtme.
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• Banka e Shqipërisë do të adoptojë një regjim të luhatshëm të 
kursit të këmbimit, në përputhje me parimet bazë të ekonomisë. 
ekuilibri i këtyre elementeve bazë (çmimi, stabiliteti i jashtëm 
dhe financiar) do të jetë nën ndikimin e instrumenteve (të 
drejtpërdrejta) të politikës monetare, kryesisht të normës bazë 
të interesit.

 prania e efekteve të mundshme të Balassa Samuelson (BS) në 
ekonomi, mund ta çojë normën e kursit të këmbimit në periudhën 
afatmesme drejt një vlerësimi ose zhvlerësimi gradual. olters 
(2005) bën një vlerësim paraprak të efekteve të BS në Shqipëri. 
Sipas tij, ekzistojnë prova se efektet e BS kanë ndikuar luhatjet 
e kursit të këmbimit gjatë viteve të fundit. pjesërisht, efektet e 
BS duhet të përthitheshin nga një objektiv inflacioni i Bankës 
së Shqipërisë më i lartë sesa ai i eurozonës9.

• në periudhën afatmesme, Banka e Shqipërisë synon të 
aplikojë politikat e saj për ruajtjen e besueshmërisë, në terma 
të qëndrueshmërisë së llogarisë korente. në një ekonomi në 
zhvillim, garantimi i një niveli rezervash valutore në përputhje 
me standardet e krahasueshme të ekonomive të tjera të vogla në 
zhvillim, do të jetë pjesë e politikave për ruajtjen e stabilitetit të 
jashtëm në një perspektivë afatgjatë10.

• një shkallë e konsiderueshme e dollarizimit të sistemit financiar 
ngre sfida të tjera për politikën monetare dhe stabilitetin financiar. 
rreth 70% e portofolit të kredisë dhe rreth 45% e totalit të 
depozitave në sistemin bankar, është e shprehur në valutë të 
huaj11. Banka e Shqipërisë do t’i trajtojë çështjet e lidhura me 
dollarizimin financiar të ekonomisë, me një mbikëqyrje strikte 
dhe prudente, në mënyrë që ta mbajë atë të paprekshme nga 
goditjet. (i.� “Zhvillimi i sistemit financiar”).

i.3  zhvillimi i SiStemit Financiar 

Sistemet financiare të pakonsoliduara dhe mungesa e tregjeve të 
kapitalit zmadhojnë efektet e deficiteve fiskale mbi ecurinë e politikës 
monetare. Sektori bankar përbën rreth 90% të sistemit financiar dhe 
është ende burimi kryesor i financimit të deficitit. Si i tillë, funksioni i 
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tij ndërmjetës në ekonomi është eklipsuar nga mbështetja e kërkesës 
publike për para, dhe e njëjta gjë ka ndodhur edhe me rolin e tij 
në mekanizmin e transmetimit të politikës monetare. gjatë viteve 
të fundit, pesha e qeverisë (efekti crowding out) ka rënë, në sajë të 
rritjes së shpejtë të sistemit bankar dhe të përqindjes më të lartë të 
financimit të individëve. ende, ka nevojë për një thellim të mëtejshëm 
të sistemit financiar, përtej rrjetit bankar. para realizimit të zgjerimit 
të këtij sektori, Banka e Shqipërisë ka ndërmarrë masa të ndryshme 
për të rritur stabilitetin e subjekteve financiare bankare dhe të atyre 
jobankare.

në vitin 2006, Banka e Shqipërisë ndërmori disa masa: 

• ligji i ri për bankat i miratuar në fund të vitit 2006, ka hyrë në 
fuqi gjatë këtij viti. ligji i kërkon bankave të rrisin kapitalin e 
tyre për kreditimin e sektorit privat. Si pasojë e normave të 
larta të rritjes së kreditimit të sektorit privat, kryesisht në valutë 
të huaj, Banka e Shqipërisë ka zbatuar një kuadër rregullativ 
më të rreptë për veprimtarinë huadhënëse të bankave tregtare. 
kuadri i rishikuar së fundmi, që nga fundi i vitit 2006, synon 
të përmirësojë treguesit e cilësisë të portofolit të kredive për të 
gjithë sistemin. 

 për më tepër, Banka e Shqipërisë është në procesin e hartimit 
të masave të reja për kreditimin në valutë, me qëllim rritjen e 
kujdesit të bankave për kreditimin e sektorit privat. masat 
synojnë kryesisht ruajtjen/përmirësimin e cilësisë së portofolit të 
kredisë dhe sjelljen e normave të rritjes së kredisë drejt normave 
të ekuilibrave afatgjatë. 

 në nivel makro, masat do të çojnë në zbutjen e rrezikut të kursit 
të këmbimit në sistemin bankar. kostot më të larta në financimin 
e sektorit bankar në valutë të huaj, zakonisht rrisin zhvillimin e 
mëtejshëm të tregut të kreditimit në valutë vendase.

• gjatë vitit 2007, licencimi i institucioneve të mikrokreditit është 
përfshirë nën autoritetin e Bankës së Shqipërisë. këto institucione 
janë klasifikuar si subjekte financiare jobanka dhe mbikëqyren 
nga departamenti i mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë.
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• është lançuar një sistem i ri pagese me lëvrim kundrejt pagesës 
(delivery versus payment) për të rritur eficiencën e sistemit 
të pagesave dhe për të reduktuar kostot e transaksioneve në 
sistemin bankar.

• nga ana operacionale, Banka e Shqipërisë ka rishikuar kuadrin 
e saj operacional për funksionin e huadhënësit të fundit. 
kuadri i ri rregullator për marrëveshjet e riblerjes parashikon 
transferimin e kolateralit nga bankat tregtare huamarrëse tek 
Banka e Shqipërisë. ai synon të nxisë tregun ndërbankar dhe të 
reduktojë rrezikun operacional të Bankës së Shqipërisë në treg. 
për më tepër, zyra e re e regjistrit të kredive e krijuar brenda 
Bankës së Shqipërisë do të fillojë punë, në fillim të vitit 2008.

• Masat për të nxitur zhvillimin financiar.

masat e mëtejshme që synojnë zhvillimin financiar duhet të 
vazhdojnë, bashkë me përmirësimin e aspekteve të tjera institucionale 
dhe operacionale, për një regjim plotësisht të zhvilluar të shënjestrimit 
të inflacionit. përmirësimi i sistemit financiar është një gur themeli drejt 
përmirësimit të mekanizmit të transmetimit monetar dhe minimizimit të 
mbizotërimit fiskal në operacionet e politikës monetare. këto masa do 
të synojnë zgjerimin dhe thellimin e mëtejshëm të sistemit financiar.

• gjithashtu, Banka e Shqipërisë është e përfshirë në nxitjen e 
zhvillimit të tregut sekondar të letrave me vlerë të qeverisë. veç 
kësaj, një thellim i mëtejshëm i tregut financiar do të vijojë edhe 
si rezultat i zgjatjes së afateve të maturimit të letrave me vlerë. 
Banka e Shqipërisë do të bashkëpunojë në nxitjen e agjentëve 
jobanka, që të marrin pjesë në tregun e letrave me vlerë të 
qeverisë me afat më të gjatë se një vit.

• në bashkëpunim me ministrinë e Financave, Banka e Shqipërisë 
synon të ndryshojë ankandet e bonove të thesarit në një herë 
në javë, në mënyrë që të inkurajojë zhvillimin e tregut sekondar 
për këto letra me vlerë.

• zhvillimi i mëtejshëm i sistemit financiar ka nevojë për zgjerimin 
e sistemit financiar jobankar. Banka e Shqipërisë, në bashkëpunim 
me autoritetin e mbikëqyrjes Financiare, duhet të përpiqet të nxisë 
përdorimin e fondeve të pensionit dhe të atyre të investimeve, si 
ndërmjetës plotësues të një tregu financiar në rritje.
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• kuadri rregullator duhet të mbulojë rreziqet e kontaminimit në 
rajon. mbikëqyrja vend-pritës me vend-pritës (host-host) duhet 
nxitur më tej, për të zvogëluar përqendrimin e rrezikut në sistemin 
bankar. marrëveshjet e bashkëpunimit me bankat qendrore të 
rajonit dhe të tjera do të mundësojnë një mbikëqyrje më të gjerë 
dhe minimizimin e rreziqeve të kontaminimit rajonal.

ii. kuadri operacional: zBatimi i 
politikëS monetare 

ii.1 përcaktimi i kërkeSave operacionale

zbatimi i plotë i një regjimi të inflacionit të shënjestruar kërkon një 
ekuilibër të përsosur ndërmjet objektivit kryesor dhe instrumenteve për 
të prodhuar efekte anësore pozitive drejt objektivave të tjerë – dytësorë 
– të bankës qendrore. kuadri operacional parashikon: përcaktimin e një 
objektivi numerik që përputhet me stabilitetin e çmimeve, adoptimin 
e një objektivi të ndërmjetëm që përmbush disa kritere dhe zbatimin 
e instrumenteve operacionale, që lidhen me objektivin e ndërmjetëm. 
për më tepër, kuadri operacional kërkon marrëdhënie transparente 
dhe të përcaktuara mirë midis të treve, duke i shndërruar si një e vetme 
në mekanizmin e transmetimit të politikës monetare.

• një objektiv numerik publik për inflacionin.

Banka e Shqipërisë ka kuantifikuar arritjen e stabilitetit të çmimeve, 
si një rritje vjetore e nivelit të përgjithshëm të çmimeve në ekonomi në 
rreth 3 për qind. objektivi parashikon një interval tolerance prej +/- 1 
pikë përqindjeje përreth objektivit qendror. përkufizimi u rishikua nga 
një objektiv intervalor prej 2-4 për qind, në një objektiv pikësor prej 
3 për qind në vitin 2006, për të rritur rolin e objektivit në modelimin 
e pritshmërive. Banka e Shqipërisë e konsideron përcaktimin aktual 
të objektivit pikësor prej 3%, si një specifikim sasior të përshtatshëm 
për promovimin e stabilitetit makroekonomik.

• objektivi pikësor prej 3 për qind është rreth 1 pikë përqindje 
më i lartë se ai i partnerëve tregtarë të Shqipërisë, aktualisht 
në një fazë zhvillimi të përparuar dhe me një ekonomi tregu 
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plotësisht të liberalizuar.
• gjatë 10 viteve të fundit, objektivi intervalor prej 2-4 për qind 

ka ndihmuar në stabilitetin e brendshëm dhe të jashtëm, si dhe 
në nxitjen e rritjes së ekonomisë, ndërkohë që pritshmëritë e 
publikut janë ankoruar pranë këtij objektivi.

• një objektiv më i lartë se si ai i inflacionit prej 2 për qind i 
eurozonës parashikon të konsiderojë efektet e mundshme të BS 
dhe ngurtësinë e ekonomisë, ndërkohë që i lejon ekonomisë një 
potencial rritjeje për të arritur ato të vendeve më të zhvilluara.

objektivi aktual pikësor komunikon qartë synimin e Bankës së 
Shqipërisë për të përqendruar pritshmëritë drejt objektivit prej 3% 
të politikës. përputhshmëria e objektivit të politikës monetare me 
pritshmëritë do të zvogëlojë kostot e mospërputhjes së mundshme 
në mbajtjen dhe sjelljen e inflacionit në linjë me objektivin.

Saktësimi i objektivit pikësor të inflacionit, përveç ankorimit 
të pritshmërive të publikut në një normë fikse të inflacionit, duke 
eliminuar shmangiet e pritshmërive drejt kufirit të sipërm në rastin e një 
specifikimi intervalor, përforcon angazhimin e Bankës së Shqipërisë në 
arritjen e objektivit të inflacionit. për më tepër, ky lloj objektivi lejon 
një hartim më fleksibël të politikës monetare, veçanërisht në rastin e 
goditjeve afatshkurtra, që janë jashtë kontrollit të Bankës së Shqipërisë. 
në mekanizmin e transmetimit të politikës monetare ka vonesa kohore, 
pasiguri dhe goditje të papritura, që e bëjnë inflacionin të luhatet rreth 
objektivit. një politikë monetare tepër aktive mund të gjenerojë efekte 
anësore negative në terma të treguesve të tjerë makroekonomikë për 
sa i përket objektivave të tjerë dytësorë, ndërsa përfitimet në terma 
të inflacionit janë të vogla ose të papërfillshme. Banka e Shqipërisë 
i pranon këto shqetësime dhe nevojën për fleksibilitet në hartimin e 
politikës monetare nëpërmjet një intervali tolerance prej +/- 1 pikë 
përqindjeje përreth objektivit pikësor, gjë që është e përhapur gjerësisht 
në vendet me shënjestrim inflacioni.

• indeksi i Çmimeve të inflacionit.

Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të përdorë indeksin e çmimeve të 
konsumit (içk) si një masë matëse zyrtare për inflacionin në ekonomi12. 
içk i matur nga instituti i Statistikës në Shqipëri (inStat), përgjegjës 
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për nxjerrjen e një indeksi çmimesh të përgjithshëm për ekonominë, 
është indeksi më i mirë në dispozicion për matjen e kostove të jetesës 
në ekonomi. për më tepër, içk gëzon edhe përparësi të tjera:

• ka frekuencën më të lartë dhe është më i afërm për publikun,
• disponohet në një kohë shumë të shkurtër pas periudhës së 

referencës (ditën e 8 të muajit në vijim), 
• nuk rishikohet, 
• mban autorësinë e një institucioni të pavarur, gjë që nxit 

besueshmërinë e zbatimit të politikës monetare. 

megjithatë, për hartimin e politikës monetare Banka e Shqipërisë 
ka pranuar dobinë e përfshirjes në analizat e saj të matjeve për 
inflacionin bazë (çeliku, 2003). gjatë vitit 2007, kjo çështje fitoi 
edhe më shumë vëmendje nga Banka e Shqipërisë, duke sjellë një 
seri matjesh të përparuara të inflacionit bazë (çeliku dhe hoxholli, 
2007). megjithëse Banka e Shqipërisë ka inflacionin total si objektiv 
final të politikës monetare, ajo po merr parasysh publikimin e 
matjeve të inflacionit bazë, duke i bërë ato pjesë e raportit tremujor 
të politikës monetare. kjo zgjedhje pretendon një mirëkuptim më të 
gjerë nga ana e publikut mbi atë çfarë mund dhe çfarë nuk mund të 
bëjë politika monetare. veç kësaj, ajo parashikon një përgjegjshmëri 
më të lartë kundrejt publikut.

• instrumenti kryesor i politikës dhe reagimet e saj ndaj goditjeve shock.

regjimi i inflacionit të shënjestruar është identifikuar si një kuadër 
zbatimi i politikës monetare që garanton gjykim të kufizuar në 
vendimmarrje. nëpërmjet një objektivi numerik publik, ai garanton 
që organi vendimmarrës i politikës monetare të jetë përgjegjës dhe 
i përgjegjshëm për arritjen e objektivit. tashmë, kuadri i inflacionit 
të shënjestruar lejon gjykim të mjaftueshëm në përdorimin e 
instrumenteve dhe përfshin një fleksibilitet operacional kundrejt 
goditjeve shock të papritura. Fleksibiliteti i politikës monetare 
shprehet nëpërmjet intervalit të tolerancës prej 1 pikë përqindje dhe 
nëpërmjet Strategjisë së komunikimit të Bankës së Shqipërisë.

• instrumenti kryesor i politikës së Bankës së Shqipërisë do 
të jetë norma bazë e interesit të zbatuar për marrëveshjet e 
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riblerjes. aktualisht, marrëveshjet e riblerjes kanë një frekuencë 
njëjavore. përdorimi i këtij instrumenti do të ruajë fokusin mbi 
pritshmëritë e inflacionit.

• Banka e Shqipërisë do të nxisë vazhdimisht rolin e parashikimeve 
të inflacionit, si një objektiv i ndërmjetëm për zbatimin e plotë 
të regjimit të inflacionit të shënjestruar. Si i tillë, parashikimi 
i inflacionit në Bankën e Shqipërisë në një horizont kohor 
afatmesëm do ta drejtojë politikëbërjen dhe vendimmarrjen 
monetare në lidhje me normën bazë.

• reagimeve të politikës monetare ndaj goditjeve të ofertës mbi 
inflacion dhe prodhim, do t’u atribuohet më shumë rëndësi, në 
terma të komunikimit me publikun. veç kësaj, bankat qendrore 
të vendeve në zhvillim i japin më shumë peshë shmangieve të 
inflacionit nga objektivi. ky dallim nga vendet më të përparuara 
pasqyron shkallën më të ulët të zhvillimit kundrejt vendeve 
të zhvilluara, përvojën e shkurtër të bankave qendrore në 
përballjen me fenomenet e ndryshme të tregut dhe nivelin e 
besueshmërisë të bankave qendrore të vendeve në zhvillim.

devijimet e objektivit të inflacionit duhen trajtuar me kujdes jo 
vetëm në terma të objektivit kryesor, por edhe nga këndvështrimi i 
konsolidimit të besueshmërisë së Bankës së Shqipërisë. në rrugën 
e saj drejt një regjimi të plotë të inflacionit të shënjestruar, Banka 
e Shqipërisë për të trajtuar këto devijime do të përpiqet të ndërtojë 
kredibilitetin e nevojshëm nëpërmjet:

• masave te kujdesshme në drejtim të përdorimit të instrumentit 
kryesor, normës bazë, për të frenuar presionet inflacioniste;

• komunikimit, për të shpjeguar arsyet e shmangieve nga 
objektivi;

• politikave, që synojnë rikthimin e inflacionit brenda objektivit 
në horizontin kohor të kërkuar.

në përputhje me këtë, para lançimit të inflacionit të shënjestruar, 
Banka e Shqipërisë duhet të zhvillojë instrumentet dhe modelet 
e nevojshme, që sigurojnë vlerësime të besueshme të goditjeve 
dhe efekteve të tyre në inflacionin e pritshëm dhe në hendekun e 
prodhimit të ekonomisë. prandaj, zhvillimi i këtyre instrumenteve 
kërkon statistika të besueshme nga sektori real i ekonomisë.
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hapësirë informuese �. Objektivat dytësorë: pesha e rritjes ekonomike në vendimmarrjen 
e politikës monetare. një funksion i humbjes për politikën monetare.

Efikasiteti i politikës monetare vlerësohet nëpërmjet minimizimit të Funksionit të 
humbjes (Fh). Qëllimi i këtij funksioni është orientimi i politikave monetare të 
bankave qendrore me regjim inflacioni të shënjestruar drejt një ekuilibri fleksibël. 
në afatin e gjatë, Fh gjeneron një indeks shumash të ponderuara të shmangieve të 
inflacionit dhe të prodhimit kombëtar kundrejt niveleve përkatëse të shënjestruara ose të 
mundshme. Funksioni i humbjes prezanton preferencat për minimizimin e variacioneve 
(humbjeve) të treguesve përkatës nga nivelet e synuara. Variacioni i inflacionit matet 
nga diferenca midis normave vjetore të inflacionit me objektivin përkatës, duke filluar 
nga viti ���0. Objektivi i prodhimit është rritja potenciale ekonomike, e llogaritur 
nëpërmjet filtrit h-P. Peshat e funksionit LS i referohen preferencave të bankës për 
shmangien e variacionit të inflacionit dhe të luhatshmërisë së prodhimit.

      (�)
 
Peshat e përdorura krahasojnë rezultatet e studimeve jashtë panelit, të vendeve me regjim 
inflacioni të shënjestruar (Ceccheti, ����). Grafiku tregon rezultatet sipas ekuacionit, 
duke aplikuar tre pesha të ndryshme për periudhën �000-�00�. Gjatë vitit �00�, 
humbjet e politikës monetare ranë, për t’u rritur më pas gjatë krizës së sektorit bankar 
të vitit �00�. Me fillimin e vitit �00�, humbjet filluan të pakësoheshin.

Politika monetare bëhet e ndërlikuar kur ekonomia i nënshtrohet goditjeve të anës 
së ofertës. në këtë rast, norma e inflacionit ka prirje të tejkalojë objektivin, ndërsa 
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Grafik 1. Rezultatet e FH sipas ekuacionit (1).
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rritja ekonomike tenton të mos e arrijë trendin potencial përkatës. në funksionin e 
humbjes, bashkëveprimi në anët e kundërta të normës së inflacionit kundrejt rritjes 
ekonomike mund të gjenerojë një efekt neto zero të goditjeve të anës së ofertës. në këtë 
perspektivë, funksioni i humbjes mund të prodhojë një efekt balancues në varësi të 
rëndësisë së dy variablave, inflacionit (dhe ankorimit të pritshmërive inflacioniste) dhe 
rritjes ekonomike afatshkurtër.

intensiteti me të cilin reagon politika monetare, varet kryesisht nga koeficienti alfa i 
rëndësisë së inflacionit kundrejt rritjes ekonomike. Për vendet në zhvillim, besueshmëria e 
fituar me mundim, imponon një pozicion të vështirë për inflacionin. Mbajtja e inflacionit 
brenda objektivit për periudha të gjata bëhet burimi kryesor i besueshmërisë së nevojshme 
për zbatimin e politikës monetare.

ii.2 zBatimi i kuadrit vendimmarrëS

zbatimi i regjimit të inflacionit të shënjestruar kërkon, përveç 
përmirësimeve institucionale, edhe një riorganizim të kuadrit 
procedurial vendimmarrës. një regjim inflacioni i shënjestruar kërkon 
një objektiv të ri të ndërmjetëm dhe mirëkuptimin e publikut për 
rolin e tij në mekanizmin e transmetimit të politikës monetare. ende 
nevojitet t’i komunikohet publikut fleksibiliteti i bankës qendrore 
kundrejt objektivit kryesor dhe atyre dytësorë. 

• instrumentet e parashikimit.

regjimi i shënjestrimit të inflacionit ia detyron suksesin e tij 
pjesërisht theksit të veçantë që i vë perspektivës largpamëse të 
politikës monetare. kuadri i inflacionit të shënjestruar i jep zgjidhje 
problemeve të mospërputhjes kohore të objektivit kryesor të politikës 
monetare në dy aspekte. ndryshe nga regjimet e tjera, në regjimin e 
shënjestrimit të inflacionit, horizontet kohore të ndikimit të objektivit 
të ndërmjetëm dhe atij përfundimtar me anë të instrumenteve 
të politikës monetare janë të njëjta. përveç horizonteve kohore, 
objektivi i ndërmjetëm dhe ai përfundimtar janë të barasvlershëm nga 
ana sasiore dhe mekanizmi i transmetimit vepron mbi ta nëpërmjet 
të njëjtave kanale. në një regjim të plotë të inflacionit të shënjestruar, 
objektivi i ndërmjetëm do të jetë inflacioni i parashikuar i pritshëm dhe 
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objektivi përfundimtar do të jetë inflacioni. inflacioni i parashikuar 
përmbush kriterin e një objektivi të ndërmjetëm funksional:

• inflacioni i parashikuar/i pritshëm është i lidhur ngushtë me 
objektivin përfundimtar të inflacionit, megjithëse zhvillimi i 
instrumenteve të besueshme parashikuese mbetet thelbësor për 
zbatimin e plotë të inflacionit të shënjestruar, të paktën për hir 
të besueshmërisë;

• inflacioni i parashikuar (i pritshëm) është i administrueshëm 
nëpërmjet një mekanizmi transmetimi të politikës;

• inflacioni i parashikuar (i pritshëm) është një tregues i 
ndërmjetëm i rëndësishëm për të sinjalizuar bankën qendrore 
dhe publikun mbi përqasjen e politikës së orientuar drejt së 
ardhmes; 

• publikimi i inflacionit të parashikuar rrit transparencën e bankës 
qendrore dhe veprimin e saj në komunikimin e vlerësimit 
të bankës qendrore të kushteve monetare dhe të presioneve 
inflacioniste.

• Modelet e thjeshta të inflacionit.

parashikimi i inflacionit me anë të modeleve me frekuenca të 
ndryshme është një proces i vazhdueshëm në Bankën e Shqipërisë. 
aktualisht, parashikimet 12-mujore përdoren në vendimmarrje. Banka 
e Shqipërisë përdor disa modele në procesin e saj vendimmarrës:

• modeli mujor përcakton inflacionin duke u bazuar mbi vlerat e 
kaluara të parasë, kursit të këmbimit dhe papunësisë, ndërkohë 
që një model tremujor i ngjashëm shton çmimet e importit dhe 
pasqyron një lloj kurbe të Filipsit;

• një metodë e ngjashme aplikohet për grupet e shportës së 
içk-së dhe i ponderon ato për të nxjerrë një parashikim të 
përgjithshëm të inflacionit total;

• një normë inflacioni bazë dhe një normë e parashikuar bazë 
përgatiten nga specialistët e Bankës së Shqipërisë për të ndihmuar 
në rritjen e presioneve monetare në inflacionin total.

për të siguruar modele të qëndrueshme dhe të besueshme duhet 
të aplikohen zhvillime të tjera për horizonte më të gjata. kjo do të 
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kërkojë modele shtesë dhe një rishikim të shportës së içk-së, për të 
rritur rolin përfaqësues të içk-së si një matës i inflacionit, në linjë 
me tendencat e shpenzimeve familjare.

• Modeli makroekonometrik – Mekanizmi i transmetimit të politikës 
monetare.

vlerësimi i mekanizmit të plotë të transmetimit bëhet një 
kërkesë thelbësore në kushtet e një regjimi të plotë të inflacionit të 
shënjestruar. në Shqipëri, hartimi dhe zbatimi i politikës monetare 
përballet me pengesa, që vijnë si rezultat i tregut financiar jo të 
zhvilluar, dollarizimit të pjesshëm dhe ekonomisë informale që sjell 
statistika të dyshimta. problemet marrin një rëndësi vendimtare, në 
kushtet e adoptimit të plotë të inflacionit të shënjestruar, për sa i 
përket hartimit të politikës monetare, si pasojë e kanaleve të paqarta 
të transmetimit ose parashikimeve të paqëndrueshme, ndërkohë që 
dollarizimi i lartë pengon efektivitetin. Banka e Shqipërisë është e 
gatshme të punojë për zgjidhjen e problemeve me anë të masave 
institucionale dhe operacionale, përpara adoptimit zyrtar të inflacionit 
të shënjestruar.

në nivel institucional, Banka e Shqipërisë po bashkëpunon 
plotësisht për formalizimin e mëtejshëm të transaksioneve të sektorit 
privat nëpërmjet sistemit bankar. projekti, i ndërmarrë sipas një 
marrëveshjeje më të gjerë institucionale, synon të kanalizojë pagesat e 
pagave dhe transaksionet e tjera të sektorit privat në sistemin bankar. 
projekti duhet të sjellë një monetizim më të lartë të pBB-së dhe një 
rol më të madh për treguesit monetarë. 

për më tepër, kuadri i ri rregullator i Bankës së Shqipërisë për 
kreditimin në valutë të huaj, që synon promovimin e stabilitetit 
financiar, pritet të ketë efekte anësore në ngadalësimin e dollarizimit 
dhe të përmirësojë efektivitetin e mekanizmit të transmetimit. 
gjithashtu, masa të tjera janë në vazhdim të procesit të zhvillimit të 
sistemit financiar (shiko i.� “Zhvillimi i sistemit financiar”).

njëkohësisht, në dy vitet e fundit, janë bërë përpjekje për 
përmirësimin e një modeli makroekonomik bazë dhe të një mekanizmi 
transmetimi formal (dushku et al 2007; Shijaku et al 2007). detaje 
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mbi karakteristikat e modelit dhe mbi punën e bërë deri tani, do të 
jenë pjesë e këtij raundi diskutimesh.

• Procesi vendimmarrës në Bankën e Shqipërisë.

nën një kuadër largpamës, pozicioni i politikës monetare do të 
përqendrohet në inflacionin e pritshëm. në mënyrë të ngjashme, 
zhvillimet aktuale nuk janë rezultat i veprimeve të tanishme të 
politikës monetare, por i atyre të kaluara. këto parime bazë të 
inflacionit të shënjestruar përbëjnë një kusht për suksesin e vetë 
regjimit. këto baza janë ndërtuar mbi aftësinë e bankës qendrore 
për të parashikuar dhe për të përhapur përfitimet e tyre nëpërmjet 
besueshmërisë së bankës, në terma të stabilizimit të cikleve të 
biznesit në ekonomi. Si e tillë, norma e inflacionit dhe pajtueshmëria 
e saj me objektivin numerik, nuk janë një qëllim në vetvete, por një 
vlerësim sasior i suksesit të politikës monetare në ruajtjen e stabilitetit 
ekonomik. kështu, procesi vendimmarrës në Bankën e Shqipërisë 
duhet të fokusohet në hartimin e politikës monetare që ruan normën 
e inflacionit (të parashikuar) të pritshëm në linjë me objektivin në 
një horizont kohor afatmesëm, në mënyrë që aktiviteti ekonomik të 
zhvillohet me ritme normale.

procesi vendimmarrës fillon me vlerësimin e kushteve 
makroekonomike, të zhvillimeve të sektorit real dhe të gjendjes 
monetare, për të arritur në një parashikim të besueshëm të inflacionit. 
në raportet mujore, analizat i referohen më shumë të dhënave 
monetare dhe financiare, ndërsa raportet tremujore mbulojnë një 
gamë më të gjerë analizash të sektorit real.

hapësirë informuese �. Vendimmarrja e politikës monetare.

një raport i plotë përqendrohet mbi:

a. analizën e presioneve inflacioniste në sektorët e ndryshëm të ekonomisë;
b. Vlerësimin e kushteve monetare;
c. Vlerësimin e faktorëve të jashtëm – çmimet e mallrave të importit dhe efekti 

neto i llogarisë së jashtme;
d. Vlerësimin e kërkesës dhe ofertës agregate;
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e. inflacionin e parashikuar dhe supozimet bazë;
f. normën bazë të propozuar.

Faza e parë. të dhënat e iÇK-së të publikuara nga inStat dhe të dhënat e tjera nga 
sektori real dhe ai monetar përbëjnë informacionin për një skenar bazë të mundshëm të 
ekonomisë, nga specialistët. ai siguron një kontroll të qëndrueshmërisë së të dhënave të 
sektorit real, monetare/financiare dhe të vrojtimeve, për krijimin e një skenari bazë.

Faza e dytë. një përmbledhje paraprake përgatitet duke u bazuar në informacionin 
sektorial. analiza e përmbledhjes paraprake merr parasysh hipotezat dhe vlerësimet 
e Departamentit të Politikës Monetare. Propozimi i normës bazë përmban edhe një 
përshkrim mbështetës të argumenteve të propozimit, një bilanc të rreziqeve me të cilat 
përballet skenari bazë dhe kostot e mundshme të një ndryshimi të tillë. njësia e inflacionit 
prodhon skenarë të ndryshëm parashikues për vendimmarrësit, duke i ofruar atyre një 
vlerësim sasior të rreziqeve të skenarit bazë.

Faza e tretë. një javë përpara mbledhjes së KM, raporti paraprak i shkon Komitetit 
të Zbatimit të Politikës Monetare (KZPM)��. Komiteti nxjerr rekomandimet për 
gjendjen e përgjithshme të ekonomisë dhe diskuton faktorët që fshihen pas inflacionit të 
parashikuar, si dhe merr në konsideratë aspektet e ndryshme të pozicionit të propozuar 
të politikës monetare. KZPM harton rekomandimet e tij për KM, në lidhje me normën 
bazë të propozuar.

Faza e katërt. Sugjerimet dhe komentet e KZPM mbi raportin e Politikës Monetare 
(raportin e inflacionit) merren në shqyrtim në draftin përfundimtar. Drafti përfundimtar 
i raportit përfundohet një javë përpara mbledhjes së KM. raporti për ekonominë dhe 
parashikimet e inflacionit si pjesë e raportit përfundimtar, bashkë me propozimin e 
normës bazë i shkojnë KM.

Të dhëna të paanalizuara
Publikimi i IÇK
Të dhëna reale dhe financiare

1. Përmbledhje e RPM
2. Parashikimi i inflacionit
3. Propozimi i normës bazë për KZPM

KZPM
Rekomandimi i normës bazë për KM

Komunikimi i vendimit
Njoftimi / Konferenca për shtyp
Zbatimi operacional

Këshilli Mbikëqyrës (KM)
Miratimi i RPM (RI)
Vendimi mbi normën bazë

1. RPM
2. Parashikimi i inflacionit

Procesi i vendimmarrjes së politikës monetare
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Faza e pestë. Këshilli Mbikëqyrës vlerëson raportin dhe normën bazë të propozuar në 
përputhje me parashikimin. rekomandimet dhe sugjerimet e KM zënë vend në raport. 
KM voton mbi propozimin dhe vendimi merret me shumicën e thjeshtë të votave. Vota 
e Guvernatorit është vendimtare në rast barazimi. Vendimi bëhet publik me anë të 
një njoftimi për shtyp ose të një konference për shtyp brenda �� orëve nga përfundimi i 
mbledhjes. Dy vitet e fundit, Banka e Shqipërisë ka organizuar konferenca për shtyp 
pas ndryshimit të normës bazë.

Këshilli Mbikëqyrës mblidhet të paktën �� herë, për çdo raport mujor. Katër prej 
këtyre mbledhjeve i kushtohen tërësisht raporteve tremujore. Zhvillimet monetare dhe 
makroekonomike diskutohen në detaje. raportet e tjera mujore japin një vazhdim të 
kushteve inflacioniste dhe monetare në ekonomi. në fund të çdo viti, KM publikon 
kalendarin e mbledhjeve për politikën monetare për vitin në vijim.

hapësirë informuese �. Kuadri ligjor për vendimmarrjen në bankën qendrore.

Ligji aktual parashikon të drejtën e Këshillit Mbikëqyrës (KM) për të krijuar komitete 
dhe për t’i deleguar atyre detyra dhe/ose kompetenca, për sa i përket zbatimit të politikës 
monetare (Gogu et.al. �006). në përputhje me këtë kuadër, KM ka krijuar një Komitet 
për Zbatimin e Politikës Monetare (KZPM), si një organ këshillues i ngarkuar me 
detyrën e këshillimit të KM, lidhur me pozicionin e politikës monetare dhe me zbatimin 
e politikës monetare të miratuar nga KM.

Procesi vendimmarrës duhet parë nga pikëpamja e rishikimit të ligjit “Për Bankën 
e Shqipërisë” të pritshëm para vitit �0�0, siç është parashikuar në Marrëveshjen e 
Stabilizim asociimit midis republikës së Shqipërisë dhe BE. Organizimi i procesit 
vendimmarrës mbetet ende i sanksionuar në Kushtetutën e republikës së Shqipërisë. 
Ligji i ri mund të marrë parasysh rolin e KM, si një organ drejtues që mbikëqyr procesin 
vendimmarrës, të deleguar nga vetë KM tek një skuadër e veçantë, e specializuar në 
politikë monetare. Pushteti delegues dhe mbikëqyrës mund të balancohet në një mënyrë 
efektive për t’i dhënë më shumë fleksibilitet procesit të vendimmarrjes së politikës 
monetare. aktualisht, KZPM është një organ këshillues i KM.

Veç kësaj, supozohet që ligji i ri do të përmbajë një sanksion për heqjen e financimit 
të deficitit buxhetor nga banka qendrore (shihni “Banka qendrore – Pavarësia 
institucionale dhe instrumentale”).
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Shënime

* gramoz kolasi, drejtor, departamenti i politikës monetare, Banka e Shqipërisë; 
Bledar hoda, Sofika note, specialistë, departamenti i politikës monetare, Banka e 
Shqipërisë.
1 Shënim i përkthyesit: termi “time inconsistency” është përkthyer si mospërputhje 
kohore e objektivit kryesor të politikës monetare, duke nënkuptuar shmangien e 
interpretimeve të ndryshme në kohë, të objektivit të stabilitetit të çmimeve.
2 neni 1 i ligjit të Bankës së Shqipërisë nr. 8269, datë 23.12.1997, përcakton se “… objektivi 
kryesor i Bankës së Shqipërisë është të arrijë dhe të ruajë stabilitetin e çmimeve”.
3 rishikimi i ligjit të Bankës së Shqipërisë, në përputhje me parimet e acquis communitaire 
është parashikuar në marrëveshjen e Stabilizim asociimit ndërmjet Shqipërisë dhe 
Bashkimit evropian, para vitit 2010.
4 plani kombëtar për zbatimin e marrëveshjes së Stabilizim asociimit me Bashkimin 
evropian, qershor 2006.
5 pas miratimit të këshillit mbikëqyrës, Banka e Shqipërisë publikon “Strategjinë 
afatmesme të zhvillimit të Bankës së Shqipërisë” për një periudhë 3-vjeçare, si dhe 
të përvitshmin dokument të politikës monetare, të cilat i komunikojnë publikut 
synimin, objektivin e pajtueshëm me këtë synim dhe instrumentet e ndërmarra për 
realizimin e tij.
6 Shënim i përkthyesit: 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.
7 Shënim i përkthyesit: seignorage – diferenca midis vlerës së parasë dhe kostos së 
prodhimit të saj. 
8 Financimi vendas është minimizuar në një mesatare prej 2.5-3.0 % të pBB-së në vitin 
2000, duke u nisur nga rreth 11 %, në vitin 1997.
9 modelet e inflacionit të Bankës së Shqipërisë konstatojnë se kursi i këmbimit ndikon 
ndjeshëm mbi inflacionin, në periudhën afatshkurtër dhe në atë afatmesme. tregues 
të tjerë janë paraja e gjerë, çmimet e importit, shpenzimet fiskale dhe çmimet e 
administruara (çeliku et.al, 2006).
10 Si rregull, pritet që një vend në zhvillim të mbajë një nivel rezervash ndërkombëtare të 
barasvlershëm me gati 4 muaj importe. aktualisht, është përcaktuar dhe është përfshirë 
në marrëveshjen prgF/eFF me Fmn (dhe me ministrinë e Financave).
11 raporti i depozitave në valutë të huaj ndaj totalit të depozitave ka një tendencë rritëse. 
aktualisht, ky raport është rreth 43 %, nga rreth 36 % në fund të vitit 2005.
12 të gjitha ose pjesa më e madhe e bankave qendrore me inflacion të shënjestruar 
kanë zgjedhur inflacionin total si mjet matës zyrtar ose publik të objektivit. ende, 
disa vende përdorin një formë të ngushtë të matjes së inflacionit, në mënyrë që të 
merret parasysh liberalizimi i disa çmimeve të administruara ose i çmimeve shumë të 
luhatshme të lëndëve të para (Bernanke et. al. 1999).
13 përbërja aktuale e anëtarëve të kzpm është: guvernatori, zëvendësguvernatori, 
drejtorët e departamentit të politikës monetare, departamentit të kërkimeve, 
departamentit të mbikëqyrjes, departamentit të Stabilitetit Financiar, departamentit 
juridik dhe zëvendësdrejtorët e departamentit të politikës monetare dhe të 
departamentit të operacioneve monetare.
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komente mBi: kuadri inStitucional 
dhe operacional drejt një regjimi 

largpamëS
Meir Sokoler*

të përgjithShme

ky është një material informativ mbi evolucionin e kuadrit të 
politikës monetare në Shqipëri. është vetëm një draft paraprak, 
kështu që shpresoj të përmirësohet duke e rritur vëmendjen mbi 
ato që autorët cilësojnë si ndryshime vendimtare, të nevojshme për 
të pasur një regjim të plotë efikas të inflacionit të shënjestruar në 
Shqipëri.

komentet e mia janë të organizuara në tre pjesë. dy pjesët e para 
përfaqësojnë dy nënndarjet kryesore të materialit: kuadri institucional 
dhe kuadri operacional. unë do të shtoj edhe një pjesë të tretë – 
kuadrin ndërkombëtar.

1) kuadri inStitucional

a) pavarësia financiare e Bankës qendrore.

Siç del qartë në material, kuadri aktual ligjor i Bankës së Shqipërisë 
i jep asaj pavarësinë e duhur ligjore për të përmbushur misionin e 
saj – ruajtjen e stabilitetit të çmimeve. për shembull, duke e gjykuar 
sipas katër kritereve të mishkin (2004) mbi kërkesat e nevojshme për 
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një regjim inflacioni të shënjestruar (faqja 4 e materialit), Shqipëria 
qëndron mjaft mirë. në fakt, për sa i përket një tjetër kriteri të 
rëndësishëm – pavarësisë financiare të Bankës qendrore – kuadri 
ligjor shqiptar është më i përparuar se ai i shumë vendeve të tjera. 
ligji i Bankës së Shqipërisë parashikon se në rast se kapitali i Bankës 
së Shqipërisë bie nën një nivel kritik, është përgjegjësia e qeverisë të 
injektojë kapitalin e nevojshëm me anë të një mekanizmi të pastër, të 
përcaktuar mirë. garantimi i pavarësisë financiare të bankës qendrore 
është shumë i rëndësishëm për të dyja; pasi e mbron bankën qendrore 
nga mundësia e dominimit fiskal dhe rrit aftësinë e saj për të ruajtur 
stabilitetin financiar.

B) përzgjedhja e anëtarëve të këshillit mbikëqyrës.

për të përmirësuar kuadrin institucional të Bankës së Shqipërisë, 
do të jetë e nevojshme të ndryshohet procedura aktuale e këshillit 
mbikëqyrës. është shumë e rëndësishme që anëtarët e këshillit 
mbikëqyrës: a) të përzgjidhen për aftësitë e tyre profesionale; b) afati 
i qëndrimit të tyre në detyrë të mos ndikohet nga cikli politik; c) të 
shmangen konfliktet aktuale të interesit ose edhe ato që parashikohen. 
kjo kërkon një proces përzgjedhjeje të anëtarëve të km, të ndryshëm 
nga ai aktual. një proces zgjedhjeje alternativ mund të jetë i ngjashëm 
me atë të propozuar në ligjin e ri të Bankës së izraelit, i cili nuk është 
miratuar ende. në ligjin e propozuar, qeveria emëron një komitet, 
detyra e të cilit është të nxjerrë një listë me kandidatë të përshtatshëm 
për të qenë anëtarë të këshillit mbikëqyrës. komiteti kryesohet nga 
një ish-gjyqtar i gjykatës së lartë dhe dy ekonomistë ose biznesmenë 
të spikatur (për shembull, një drejtor i departamentit ekonomik në një 
nga universitetet më në zë shqiptare). lista e kandidatëve të propozuar 
për këshillin mbikëqyrës mund të miratohet ose të hidhet poshtë nga 
qeveria, por nuk mund të jetë një proces përzgjedhjeje i pandershëm. 
ka edhe shumë çështje të tjera që duhen trajtuar (si afati i anëtarëve, 
parandalimi i konfliktit të interesit, arsyet e shkarkimit etj.), por që nuk 
do t’i shikojmë me hollësi këtu, për arsye të kohës në dispozicion. 

c) rritja e pavarësisë aktuale.

përveç përmirësimit të kuadrit të pavarësisë ligjore të Bankës së 
Shqipërisë, jo më pak kujdes i duhet kushtuar rritjes së pavarësisë 
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aktuale të Bankës së Shqipërisë. një fushë që kërkon vëmendje të 
veçantë është marrëdhënia midis Bankës së Shqipërisë dhe thesarit 
(ministrisë së Financave). kjo është veçanërisht e rëndësishme, 
për sa i përket borxhit të emetuar dhe atij të shlyer. një mënyrë 
për ta bërë këtë, është të vendoset një marrëveshje midis Bankës 
së Shqipërisë dhe thesarit. ajo duhet të sigurojë që emetimi i 
borxhit të thesarit të jetë kryesisht për periudha më të gjata se një 
vit dhe Banka e Shqipërisë të emetojë letrat e veta me vlerë dhe/ose 
të kryejë operacionet e tregut të hapur (marrëveshje riblerjeje dhe 
shitblerjeje me të drejta të plota) për periudha më të shkurtra se një 
vit. kjo marrëveshje, do të reduktonte shumë vështirësitë aktuale 
në administrimin e likuiditetit të hasura nga Banka e Shqipërisë, për 
shkak të injektimeve (tërheqjeve) të stërmëdha dhe të shpeshta, si 
rezultat i emetimit (shlyerjes) të bonove të thesarit me afat të shkurtër 
maturimi.

2) kuadri operacional

a) zhvillimet e tregut financiar.

arsyet për të pasur një treg financiar të zhvilluar janë të shumta 
dhe të forta. ato lidhen edhe me rritjen e eficiencës së operacioneve 
të politikës monetare në një regjim të ardhshëm të shënjestrimit të 
inflacionit në Shqipëri. është e rëndësishme të kujtohet se ndryshimet 
në normën bazë (instrumenti kryesor i një banke qendrore në regjimet 
e inflacionit të shënjestruar) kanë në vetvete një efekt shumë të vogël 
mbi variablat, të cilët përfundimisht ndikojnë mbi objektivin e Bankës 
së Shqipërisë për stabilitetin e çmimeve. edhe më e rëndësishme është 
si përçohen ndryshimet e normës bazë në sistemin financiar dhe sa 
shumë ndikojnë ato në pritshmëritë e ndryshimeve të ardhshme të 
politikës. me fjalë të tjera, roli më i rëndësishëm i ndryshimeve të 
normës bazë është të orientojë pritshmëritë. megjithatë, efektiviteti 
i orientimit të pritshmërive varet nga sa të zhvilluara janë tregjet 
financiare. Si rrjedhojë, zhvillimi i tregjeve financiare në Shqipëri 
do të rrisë në mënyrë të konsiderueshme shanset për një regjim të 
suksesshëm të inflacionit të shënjestruar. në këtë pikë, krijimi i një 
sistemi fondesh pensioni në Shqipëri do të jetë një hap i rëndësishëm 
për të ecur përpara. 
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për të zhvilluar sistemin financiar shqiptar është sigurisht e 
nevojshme të përmirësohet:

a)  eficienca e kanalizimit të kursimeve në investime; 
b) elasticiteti i ekonomisë për të përballuar goditjet e 

pashmangshme; 
c) aftësia e shpërndarjes së rrezikut brenda ekonomisë.

veç kësaj, zhvillimi i tregjeve financiare ka rezultuar i rëndësishëm 
edhe për arsye politiko-ekonomike. tregjet financiare të zhvilluara 
dhe popullarizimi i financës (për shembull, duke zhvilluar një treg 
kredish hipotekore) janë provuar si instrumente të efektshme në 
frenimin e politikave afatshkurtra populiste. në izrael për shembull, 
ciklet e shpenzimeve për zgjedhjet, të zakonshme në të kaluarën, 
janë zhdukur me zhvillimin e tregjeve financiare. unë kam bindjen 
se e njëjta gjë mund të ndodhë edhe në Shqipëri.

B) problemet e të dhënave.

ky është ndoshta problemi më i ngutshëm sot në Shqipëri. në 
një regjim inflacioni të shënjestruar, besueshmëria dhe transparenca 
janë thelbësore. një element i rëndësishëm për të fituar besueshmëri, 
është rritja e vazhdueshme profesionale e drejtuesve dhe specialistëve 
të Bankës së Shqipërisë. publiku pret dhe ka besim se Banka e 
Shqipërisë është eksperti që kupton se si funksionon dhe zhvillohet 
mekanizmi i transmetimit (me të cilin politika monetare ndikon 
ekonominë). kjo kërkon nga Banka e Shqipërisë, që të zhvillojë në 
mënyrë të vazhdueshme njohuritë analitike dhe institucionale mbi 
ekonominë shqiptare. por, kjo është shumë e vështirë dhe mund 
të bëhet edhe e pamundur, në mungesë të infrastrukturës së duhur 
statistikore, që siguron të dhëna të përshtatshme dhe në kohën e 
duhur nga të gjithë sektorët e ekonomisë.

një pjesë e të dhënave të nevojshme vjen nga bankat dhe nga 
aktorët e tjerë financiarë. Banka e Shqipërisë disponon mjetet për të 
garantuar cilësinë dhe integritetin e këtyre të dhënave. megjithatë, ky 
nuk është rasti i të dhënave që lidhen me aktivitetin real. aktualisht, 
mundësia e sigurimit të të dhënave konkrete dhe reale, në kohë, mbi 
aspekte të ndryshme të aktivitetit real (pBB dhe përbërësit e tij, të 
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dhëna nga tregu i punës etj.) mungon. për më tepër, shporta e içk-së 
është përditësuar rrallë, duke krijuar shqetësime mbi mospërputhjen 
e shifrave të inflacionit në sytë e publikut.

kështu që, për vendet me mungesa serioze në infrastrukturën 
statistikore, si Shqipëria, nevojitet një angazhim i qartë i qeverisë. 
përmirësimi i cilësisë dhe i integritetit të statistikave është shumë i 
rëndësishëm. infrastruktura, si ajo rrugore dhe e elektricitetit, është në 
krye të axhendës shqiptare, këto kohë. është momenti të mendohet 
për të pasur statistika të mira, si një tjetër lloj infrastrukture, shumë 
e rëndësishme. kjo është e rëndësishme jo vetëm për një regjim 
efektiv të inflacionit të shënjestruar, por edhe për ekonominë në 
përgjithësi.

3) kuadri ndërkomBëtar

Shqipëria është një vend i vogël evropian me ekonomi të hapur, e 
cila përfundimisht duhet të jetë pjesë e Bashkimit evropian. Si e tillë, 
ajo duhet të përshtatë vazhdimisht institucionet dhe politikat e saj 
për të qenë në përputhje me rolin integrues. përpjekjet për të arritur 
në mënyrë të suksesshme këtë qëllim, me një regjim inflacioni të 
shënjestruar efektiv dhe transparent, janë në drejtimin e duhur. rritja 
e pavarësisë aktuale dhe ligjore e Bankës së Shqipërisë do t’ia shtojë 
besueshmërinë procesit të konvergjencës. kjo është e nevojshme, 
por mund të mos jetë e mjaftueshme. për më tepër, praktikat aktuale 
(për shembull, ankandet e letrave me vlerë të qeverisë) duhen 
rishikuar dhe ndryshuar për të rritur pajtueshmërinë me procesin e 
konvergjencës.

Shqipëria karakterizohet edhe nga prania e shumë bankave të 
huaja. prania e tyre në Shqipëri është pozitive, lidhur me zhvillimin 
e mëtejshëm të sistemit bankar dhe financiar shqiptar. për shembull, 
profesionalizmi i kapitalit njerëzor që ato sjellin në Shqipëri është 
shumë i vlefshëm. në të njëjtën kohë, është e rëndësishme të kujtohet 
se praktikat e kreditimit të këtyre bankave në Shqipëri, shpesh 
diktohen nga kompanitë mëma jashtë, të cilat jo gjithmonë janë në 
linjë me interesat më të mirë të sistemit financiar shqiptar. vlen të 
përmenden praktikat e përhapura gjerësisht të kredive në euro, të 
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dhëna për bizneset dhe individët shqiptarë me të ardhura në lekë, të 
cilët ekspozohen në këtë mënyrë ndaj rrezikut të kursit të këmbimit. 
Si rrjedhim, është nën përgjegjësinë e Bankës së Shqipërisë të marrë 
parasysh faktin, se shpesh ekziston një divergjencë interesash 
ndërmjet objektivave afatshkurtër të bankave mëma të bankave 
të huaja të pranishme në Shqipëri (shpesh për të rritur përmasat 
e kredive në valutë të huaj, theksojnë më pak rrezikun e fitimeve 
dhe të kursit të këmbimit) dhe pikëpamjeve afatgjata të Bankës së 
Shqipërisë, për të garantuar stabilitetin financiar dhe për të reduktuar 
në minimum konfliktet e mundshme ndërmjet stabilitetit të çmimeve 
dhe atij financiar.

*meir Sokoler, këshilltar për politikën monetare në Bankën e Shqipërisë.
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modeli makroekonometrik i 
ShqipëriSë: Studim vijueS

Zoltán M. Jakab, Vasilika Kota, Elona Dushku*

ky punim është vazhdimi i një materiali paraardhës të titulluar 
“modeli makroekonometrik për Shqipërinë”. qëllimi i tij është 
prezantimi i ecurisë së makromodelit gjatë vitit 2007. aktualisht, 
modeli është i pasuruar me anën e ofertës së ekonomisë dhe 
sektorin fiskal, si dhe përfshin kanalet kryesore të mekanizmit të 
transmetimit të politikës monetare. kemi aplikuar një metodë të re 
të disagregimit të vlerave, nga vjetore në tremujore dhe gjithashtu, 
kemi përfshirë përkufizime të reja për disa variabla kryesorë, si për 
shembull të ardhurat e disponueshme. rezultatet tregojnë që modeli 
është i qëndrueshëm, gjatë afatit të gjatë konvergon drejt ecurisë 
së dëshiruar, si edhe mund të jetë i përshtatshëm për simulime të 
ndryshme që i shërbejnë politikës monetare. nga ana tjetër, deri tani 
aftësia parashikuese e modelit nuk është analizuar. 

hyrje

ndërsa Banka e Shqipërisë po përgatitet për kalimin në regjimin 
e inflacionit të shënjestruar në të ardhmen e afërt, vendimmarrja e 
politikës monetare do të duhet të përdorë të gjithë informacionin 
e disponueshëm, që rrjedh nga të dhënat aktuale dhe vlerësimi 
ekonometrik. në këtë kontekst, modeli makroekonometrik i 
Shqipërisë (meam) do të ketë një rol të rëndësishëm në këtë 
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proces. meam nuk shërben vetëm për paraqitjen e një vështrimi 
të përgjithshëm mbi lidhjet dhe kanalet kryesore të ekonomisë, por 
edhe për të përmbledhur ndikimin e goditjeve të ndryshme që mund 
të kalojë ekonomia, si edhe për të parashikuar zhvillimet e mundshme 
që vijnë si pasojë e zgjedhjes së një politike të caktuar. 

informacioni që paraqitet i dobishëm për politikën monetare 
mund të ndahet sipas tre periudhave kryesore: zhvillimet aktuale, 
informacioni afatmesëm dhe ai afatgjatë. njohja e situatës aktuale 
ekonomike të vendit është e domosdoshme për të vlerësuar 
zhvillimet e ardhshme, të cilat janë të rëndësishme për një politikë 
monetare me vështrim nga e ardhmja.1 një model makroekonomik 
do të ishte një mjet i dobishëm në këtë aspekt. zhvillimet aktuale të 
ekonomisë përfshijnë ngjarje, të cilat do të kenë ndikime afatgjata 
mbi ekonominë, si edhe informacione mbi zhvillimet aktuale 
afatshkurtra. në këtë kontekst, meam do të jetë i dobishëm, sepse 
lejon përcaktimin e marrëdhënieve afatgjata të ekonomisë dhe siguron 
informacion mbi këto lidhje. pra, në momentin që informacioni 
aktual bëhet i disponueshëm, modeli e lidh këtë informacion me të 
gjitha marrëdhëniet ekonomike afatgjata, si dhe vlerëson ndikimin 
afatshkurtër të këtyre zhvillimeve. rrjedhimisht, kur Banka e 
Shqipërisë do të përcaktojë projektet afatmesme, zhvillimet e afatit 
të shkurtër do të lidhen me vlerësimet e afatit të gjatë dhe modeli 
mund të funksionojë si një urë lidhëse.

për më tepër, meam mund të sigurojë koherencë ndërmjet 
variablave të rëndësishëm ekonomikë. edhe pse modeli nuk është një 
mjet mekanik, i cili do të jepte përgjigje për çdo lloj situate, ai shërben si 
referim dhe si udhëzues për strukturën ekonomike. gjithashtu, modeli 
është i dobishëm për të vlerësuar rreziqet e mundshme të politikave 
të ndryshme, si edhe për të analizuar përgjigjen e politikës monetare 
ndaj goditjeve të ndryshme ekonomike. kur analizohen politikat 
dhe rreziqet e mundshme, duam të shikojmë rezultatet e përfituara 
si pasojë e supozimeve alternative mbi variablat-kyç të ekonomisë. 
analiza të tilla të variablave makroekonomikë, të përdorur në situata 
të ndryshme, duhet të jenë të bazuara në një model makroekonomik.

me qëllim që të kemi një model makroekonomik të dobishëm, 
është e rëndësishme që të ndërtohet një mekanizëm transmetimi, i cili 
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mund të interpretohet dhe të komunikohet lehtësisht tek përdoruesit 
e brendshëm si edhe jashtë Bankës së Shqipërisë. Struktura e modelit 
duhet të përfshijë të gjitha kanalet e nevojshme të politikës monetare, 
goditjet e ndryshme të ekonomisë dhe sektorët më të rëndësishëm. 
modeli duhet të jetë fleksibël, në mënyrë që kur të analizohen goditje 
të ndryshme ekonomike, të jemi të aftë të ndryshojmë mekanizmin 
e transmetimit sipas nevojës. gjithashtu, sa herë që ka një studim të 
ri mbi kanale individuale të transmetimit apo sa herë një informacion 
i ri mbi të dhënat makroekonomike bëhet i disponueshëm, duhet 
të përfshihen lehtësisht në makromodel. një përqasje e pastër 
ekonometrike që ka për qëllim ndërtimin e një grupi ekuacionesh 
që përafron të dhënat, nuk rezulton gjithmonë në një model të 
dobishëm. Seritë e të dhënave janë zakonisht të shkurtra dhe nën 
ndikimin e ndryshimeve strukturore, ndërkohë që ekonomia është e 
karakterizuar nga një shkallë e lartë simultaniteti. Si rezultat, parametrat 
e vlerësuar nuk janë plotësisht të besueshëm. për më tepër, modelet e 
bazuara tërësisht në anën empirike, nuk lejojnë analizimin e situatave 
të ndryshme të mundshme mbi mënyrën si funksionon ekonomia. 
duke përmbledhur, arrijmë në përfundimin se fillimisht modeli duhet 
të vlerësohet nga ana empirike, në mënyrë që ekuacionet individuale 
të kenë një interpretim të qartë ekonomik; më vonë duhet të përdoret 
i gjithë informacioni dhe njohuritë e disponueshme për të ndihmuar 
në parametrizimin e një modeli makroekonomik strukturor.

gjatë vitit 2007, kemi punuar për ndërtimin e një makromodeli, i 
cili përmbush nevojat e përmendura më sipër dhe jep një përfaqësim 
të mirë të ekonomisë shqiptare. karakteristikat afatgjata të modelit 
mund të kualifikohen si neoklasike, si për shembull prodhimi është i 
përcaktuar prej ofertës së faktorëve të prodhimit. ndërsa, gjatë afatit 
të shkurtër, modeli sillet si neokejnsian: prodhimi është i përcaktuar 
prej kërkesës; politika monetare ndikon normat e interesit, për 
rrjedhojë edhe produktin dhe punësimin duke ndryshuar çmimet dhe 
pagat. duke përdorur metodën vecm si përqasjen ekonometrike, 
janë bërë shumë përpjekje për të kalibruar dhe për të kuantifikuar 
modelin duke vënë në përdorim këndvështrimin tonë mbi kanale të 
ndryshme transmetimi.

Sidoqoftë, ky është një proces i vazhdueshëm. puna jonë në 
plotësimin e modelit dhe përcaktimin e çdo parametri, nuk ka 
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përfunduar ende. meam është akoma në procesin e zhvillimit teksa 
informacion i mëtejshëm bëhet i disponueshëm, dhe ndërmerren 
analiza të tjera empirike për të kuptuar marrëdhëniet në ekonominë 
shqiptare. megjithatë, meam duhet të vazhdojë të jetë një mjet i 
rëndësishëm për të kombinuar intuitat empirike me ato teorike, të 
cilat shërbejnë si instrumente të çmuara për politikën monetare.

ii. zhvillimet gjatë vitit 2007

versioni i parë i meam i prezantuar në tryezën e dytë të rrumbullakët 
kishte si qëllim të paraqiste marrëdhëniet themelore makroekonomike 
të ekonomisë. pikësynimi ishte prezantimi i një strukture të thjeshtë dhe 
të qëndrueshme të ekonomisë shqiptare, reagimi i variablave themelorë 
makroekonomikë si për shembull, produkti real, inflacioni, norma e 
interesit dhe kursi i këmbimit ndaj simulimeve të ndryshme si dhe 
studimi i dinamikave afatshkurtra gjatë kthimit drejt ekuilibrit. në këtë 
version të parë, u identifikuan një numër kufizimesh. këto lidheshin 
me vlerësimet dhe specifikimet e disa ekuacioneve, dhe gjithashtu me 
cilësinë e serive kohore të përdorura. 

modeli kryesisht bazohej mbi teorinë e re kejnsianiste, sipas së cilës 
ndryshimet në kërkesë ndikojnë produktin. kjo strukturë nxitej edhe 
më shumë nëpërmjet kurbës së Filipsit që lidh normat e inflacionit me 
papunësinë. në këtë fazë, oferta ishte e përbërë vetëm nga tregu i punës, 
i cili ndikonte pagat dhe papunësinë, por jo produktin. në fund, modeli 
përfshinte gjithashtu, një rregull për të përcaktuar normat e interesit 
të politikës monetare bazuar në devijimet e inflacionit dhe hendekun 
e prodhimit, që nga ana tjetër ndikon normat e interesit. në lidhje me 
cilësinë e të dhënave, në model u përdorën të dhëna statistikore të 
modifikuara dhe variabla përfaqësues për treguesit që mungojnë. 

detyra kryesore gjatë vitit 2007 ishte vlerësimi dhe kalibrimi 
i modelit, duke shtuar kanale që mungonin dhe informacion të ri, 
duke rivlerësuar kanalet ekzistuese dhe duke përmirësuar bazën e të 
dhënave me teknika më të mira interpolimi. modeli i ri u shndërrua 
në një mjet më përfaqësues për karakteristikat e ekonomisë shqiptare 
dhe ato teorike. metodologjia ekonometrike e përdorur është 
kointegrimi, ku mekanizmat e korrigjimit të gabimit vlerësohen në 
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dy hapa. Së pari, vlerësojmë marrëdhëniet afatgjata bazuar në teori 
dhe nëse është e nevojshme vendosen kufizime mbi parametrat e 
vlerësuar. ekuacionet e afatit të shkurtër vlerësohen individualisht, 
duke marrë parasysh koeficientët e afatit të gjatë të siguruar prej hapit 
të parë. të gjitha ekuacionet janë backward-looking, për aq kohë sa nuk 
kemi modeluar qartë pritshmëritë e agjentëve ekonomikë.

një nga disavantazhet e versionit të parë të meam ishte përdorimi 
i metodës së interpolimit të linsman për të disagreguar të dhënat 
vjetore në tremujore. kjo metodë është kryesisht një përafrim 
matematikor dhe përdoret zakonisht për të disagreguar të dhënat 
vjetore. përgjithësisht, metoda supozon që prirja e panjohur tremujore 
mund të paraqitet si një funksion i kohës dhe minimizon diferencën 
ndërmjet të dhënave vjetore të njohura dhe të dhënave tremujore 
të vlerësuara. në versionin e ri të meam, ne përdorim metodën e 
rregullimit me dy hapa, siç prezantohet nga denton (1971), për të 
disagreguar seritë e pBB-së dhe të konsumit. kjo teknikë përdor 
tregues të tjerë me frekuencë tremujore për të disagreguar të dhënat 
vjetore në tremujore. indeksi i vëllimit total të Shitjeve dhe indeksi 
i Shitjeve me pakicë janë përdorur përkatësisht për pBB-në dhe për 
konsumin. vlerat përfundimtare tremujore të vlerësuara sigurohen 
duke minimizuar një funksion kuadratik të humbjes, i cili përfshin 
të dhënat paraprake të vlerësuara dhe që i nënshtrohet kufizimit të 
agregimit. kjo metodë e disagregimit të përkohshëm të të dhënave 
përdor të gjithë informacionin e disponueshëm në mënyrën më të 
mirë të mundshme dhe siguron një marrëdhënie logjike ndërmjet të 
dhënave me frekuencë të lartë dhe atyre me frekuencë të ulët.2 

aktualisht, modeli përfshin një anë të plotë të ofertës të ekonomisë, 
një sektor fiskal të integruar dhe kanalet kryesore të transmetimit. 
modeli është funksional, konvergon në afatin e gjatë dhe përfshin më 
shumë stabilizues, si për shembull normat e interesit, tregun e punës, 
çmimet etj.. megjithatë, duhet theksuar se lidhjet ndërmjet ofertës 
dhe kërkesës janë më shumë të kalibruara se sa të parashikuara: deri 
tani, hendeku i prodhimit dhe ndikimi i naWru në dinamikat e 
çmimeve dhe të pagave është i kufizuar. 

më poshtë prezantohen karakteristikat kryesore të versionit të 
ri të modelit, përqasja e re për interpolimin e të dhënave, variablat 
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përfaqësues që janë përdorur për të zëvendësuar variablat që 
mungojnë, si edhe disa skenarë të mundshëm.

iii. Skema e re e mekanizmit të 
tranSmetimit

Struktura e anës së kërkesës të modelit është kryesisht e njëjtë me 
atë të versionit të mëparshëm. modeli është backward-looking, pra në 
të përfshihen vetëm pritje adoptive nëpërmjet vlerave të tanishme të 
variablave dhe atyre me vonesë kohore. versioni i tanishëm i modelit 
përfshin anën komplete të ofertës, e cila përfaqëson edhe afatin e 
gjatë. ana e kërkesës përfshin ndikimin e normave të interesit, kursit 
të këmbimit dhe të sektorit të jashtëm në ekonomi. modeli është 
i pajisur me një përshkrim të detajuar të sektorit fiskal, megjithatë 
nuk ka një rregull të caktuar fiskal. çmimet e brendshme janë të 
përcaktuara në mënyrë endogjene, ndërsa çmimet e jashtme janë 
ekzogjene. rregulli i taylorit supozohet të përshkruajë zhvillimet 
kryesore të politikës monetare. dhe së fundi, modeli përfshin edhe 
shkallën e përcjelljes së kursit të këmbimit, duke pasur parasysh 
rëndësinë e tij në ekonominë shqiptare. 

grafik 1 paraqet strukturën e versionit të ri dhe të thjeshtëzuar të 
meam, duke treguar lidhjet më të rëndësishme ndërmjet variablave. 
më poshtë, jepet një përshkrim i shkurtër i karakteristikave kryesore 
të modelit dhe zhvillimeve gjatë vitit 2007. 

Kursi i këmbimit

Normat e interesit
Rregulli i Taylor-it 

Grafik 1 Diagramë e thjeshtësuar e ndërlidhjeve
ndërmjet variablave në modelin MEAM.

Ambienti i jashtëm
Kërkesa e jashtme 
Çmimet e jashtme

Çmimet

IÇK 

Deflatori i eksporteve

PBB
Konsum
Investim
Konsumi i qeverisë 
Eksport 
Import
Produkti potencial 
Hendeku i prodhimit Tregu i punës

Pagat
Të punësuarit
Norma e papunësisë

Qeveria
Të ardhurat
Shpenzimet
Deficitet



���

Blloku i ofertës paraqet ecurinë afatgjatë të modelit dhe është i 
përcaktuar nga një funksion prodhimi me dy faktorë prodhimi, fuqia 
punëtore dhe kapitali. Forma funksionale është e tipit cobc douglas. 
në afatin e gjatë, kërkesa potenciale për punë është e përcaktuar nga 
mosha e punës së popullsisë dhe nga norma ekuilibër e punësimit 
(naWru)3. kërkesat për faktorët e prodhimit janë të derivuara 
duke supozuar firmat që synojnë minimizimin e kostove.

ana e kërkesës e modelit është relativisht standarde: konsumi 
është rivlerësuar duke përdorur një përafrim të ri për të ardhurat 
e disponueshme. të ardhurat e disponueshme janë të ardhura të 
gjeneruara prej produktit të Brendshëm Bruto ose prej prodhimit të 
Brendshëm neto duke zbritur taksat direkte dhe indirekte, më pas 
duke shtuar përfitimet prej sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. 
të ardhurat e disponueshme për Shqipërinë janë të llogaritura si më 
poshtë:

YDn= PBB + Gtr_X + rEM_LEK - GhSiC_r - GDit_r - 
GDt_r - GO_r (�)

ku, pBB është produkti i Brendshëm Bruto, gtr_X janë 
shpenzimet për transferta, rem_lek janë transfertat nga emigrantët 
në lek, ghSic_r janë të ardhurat nga kontributet e institucioneve 
shoqërore, gdit_r janë të ardhurat e qeverisë nëpërmjet taksave 
indirekte, gdt_r janë të ardhurat e qeverisë nëpërmjet taksave 
direkte dhe go_r janë të ardhura të tjera.

konsumi gjithashtu, përfshin një efekt zëvendësimi gjatë afatit të 
shkurtër, sepse rritjet e normave të interesit e ulin vlerën e konsumit.

investimi (kërkesë kapitali) është i influencuar në mënyrë direkte 
nga normat e interesit dhe nga produkti i brendshëm në ekonomi. 
eksportet dhe importet janë vlerësuar duke përdorur ndikimin 
e kërkesës së jashtme dhe asaj të brendshme, si edhe të çmimeve 
relative të eksporteve dhe importeve. një përçim i plotë i kursit të 
këmbimit në çmimet e eksportit në lekë, ka një ndikim të rëndësishëm 
mbi eksportet. ne kemi përfshirë një përafrim të ri për çmimet e 
importeve, të cilat janë të përkufizuara si një mesatare e çmimeve 
të eksportit të partnerëve tregtarë më të rëndësishëm të Shqipërisë4. 
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kjo vlerë e re lejon ndarjen e efektit të kursit të këmbimit në çmimet 
e importit nga efekti i çmimeve të jashtme. 

lidhja ndërmjet anës reale dhe asaj nominale të modelit është 
e përshkruar nga struktura e çmimeve dhe pagave. çmimet e 
ekonomisë, siç janë të ndërtuara në model, ndikohen kryesisht nga 
shkalla e përçimit të kursit të këmbimit dhe nga zhvillimet në tregun 
e punës. gjithashtu, inflacioni i brendshëm ndikohet nga hendeku i 
prodhimit. pagat reflektojnë rezultatin e një procesi marrëveshjesh, 
ndaj janë të përcaktuara si një funksion i niveleve të produktivitetit 
dhe papunësisë në ekonomi.

politika fiskale është e modeluar me katër identitete të ardhurash dhe 
pesë identitete shpenzimesh. kahu fiskal është i ndërtuar në bazë të të 
dhënave tremujore nominale, të publikuara nga ministria e Financave, 
në vitet 1998-2006. nuk kemi përfshirë një rregull fiskal, por kemi 
modeluar vëllimet e të ardhurave dhe shpenzimeve të përgjithshme të 
qeverisë dhe si pasojë edhe borxhin e deficitit. megjithatë, duhet vënë 
re, se variablat fiskalë të tanishëm shërbejnë vetëm si variabla shtesë 
dhe nuk kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në paga, punësim etj..

politika monetare është e supozuar të ndjekë një politikë standarde 
të rregullit të tailorit, ku devijimet e normës së interesit dhe të 
produktit aktual nga niveli i dëshiruar, shkaktojnë ndryshime në 
politikën e bankës qendrore. rregulli është me vështrim nga e kaluara 
dhe gjatë supozimeve i kemi mbajtur normat e interesit konstante. 
përpjekja e re për të vlerësuar hendekun e prodhimit, ndihmon për të 
shpjeguar më saktë dinamikën e normës së marrëveshjes së riblerjes. 

kursi i këmbimit është i përcaktuar duke marrë parasysh 
kombinimin e paritetit të normës së interesit të pambuluar, me 
paritetin e fuqisë blerëse. ne kemi supozuar një prim rreziku 
konstant të reflektuar në koeficientin njësi të normave të interesit të 
brendshme dhe atyre të huaja. duke supozuar që kursi i këmbimit 
ndjek ngjarje të kaluara dhe ndryshon vetëm në sajë të ndryshimeve 
në çmimet relative dhe në diferencat e normave të interesit, mund 
të argumentojmë që ndryshimet do të përcaktohen vetëm nga këta 
tregues. në punime të ardhshme, planifikojmë të vendosim një 
politikë monetare me vështrim nga e ardhmja.
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iv. Simulimet

Struktura e modelit e prezantuar më lart jep ndikimin e ekuacioneve 
individuale që kemi vlerësuar. megjithatë, në mënyrë që të analizojmë 
dinamikën e sjelljes së modelit në përgjithësi, duhet të ndërmerren 
disa simulime, të cilat reflektojnë përgjigjen e modelit ndaj goditjeve 
të ndryshme që mund të kalojë ekonomia shqiptare. në këtë kontekst, 
kemi ndërmarrë katër simulime: një zhvlerësim i përhershëm i kursit 
të këmbimit, një rritje e përhershme e konsumit të qeverisë, një 
rënie e përhershme në totalin e faktorëve të prodhimit dhe një rritje 
e përhershme në kërkesën e jashtme. Simulimet u kryen gjatë një 
periudhe dhjetëvjeçare (1997-2006). në model nuk u përfshi asnjë 
përgjigje endogjene e politikës monetare, që do të thotë, se norma 
e politikës dhe kursi i këmbimit u mbajtën të pandryshueshme, 
gjithashtu nuk u konsiderua asnjë reagim i politikës fiskale. 

iv.1 një zhvlerëSim i kurSit nominal të 
këmBimit 

në këtë simulim është gjeneruar një zhvlerësim i përhershëm prej 
1 për qind i kursit nominal të këmbimit ndaj euros. efektet e kësaj 
goditjeje në ekonominë shqiptare janë të ilustruara në grafikët 2.a, 
2.b dhe 2.c.

zhvlerësimi i kursit nominal të këmbimit rrit konkurrencën e 
prodhuesve të brendshëm, por nga ana tjetër, çmimet më të larta 
të importeve shkaktojnë një rritje të içk (indeksi i çmimeve të 
konsumit) dhe të pagave nominale. investimi gjithashtu rritet gjatë 
vitit të parë, por konsumi i qeverisë nuk ndryshon, bazuar në supozimin 
që kemi marrë. gjatë tre viteve të para, rënia në konsum dhe rritja e 
vogël në eksporte përgjithësisht janë mbuluar nga rritja në investim 
dhe në importe, ndaj pBB nuk i përgjigjet goditjes ekonomike gjatë 
afatit të shkurtër. në afatin e gjatë, eksportet përgjigjen në mënyrë 
të dukshme dhe pasojat pozitive në pBB shfaqen kur kjo goditje 
ekonomike bëhet e qëndrueshme (grafik 2.b). grafik 2.c tregon se 
për shkak të zhvlerësimit të kursit të këmbimit, kostoja për njësi e 
fuqisë punëtore dhe kërkesa për fuqi punëtore rriten, por norma e 
papunësisë nuk i përgjigjet goditjes ekonomike. 
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Grafik 2.a Përgjigje ndaj 1 për qind zhvlerësimi të përhershëm
të kursit nominal të këmbimit.
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Grafik 2.b Përgjigje ndaj 1 për qind zhvlerësimi të përhershëm
të kursit nominal të këmbimit.
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Grafik 2.c Përgjigje ndaj 1 për qind zhvlerësimi të përhershëm
të kursit nominal të këmbimit.
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iv.2 rritje në konSumin e qeveriSë

grafikët 3.a, 3.b dhe 3.c tregojnë efektet makroekonomike të një 
rritjeje të përhershme të shpenzimeve (të konsumit) të qeverisë prej 
10 për qind. ky simulim tregon se një rritje pozitive në konsumin e 
qeverisë e rrit vlerën e pBB-së gjatë vitit të parë me rreth 0.9 për qind 
si efekt primar. ky efekt pozitiv nxit prodhimin dhe një investim 
më të lartë gjatë gjithë periudhës së simulimit. pagat nominale dhe 
çmimet rriten, por çmimet përshtaten më ngadalë se pagat. punësimi 
më i lartë (ld) dhe pagat nominale çojnë drejt të ardhurave të 
disponueshme më të larta dhe kjo shkakton një rritje në konsum. 
rrjedhimisht në këtë model dominon sjellja jo-rikardiane. kërkesa 
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Grafik 3.a Përgjigje ndaj një rritjeje të përhershme
të konsumit të qeverisë prej 10 për qind.
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Grafik 3.b Përgjigje ndaj një rritjeje të përhershme
të konsumit të qeverisë prej 10 për qind.
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e brendshme më e lartë rrit nivelin e importeve, ndërsa eksportet nuk 
i përgjigjen kësaj goditjeje ekonomike. efekti zinxhir i importeve e 
bën përgjigjen e pBB-së të venitet, siç parashikohet në një ekonomi 
të hapur të vogël.

iv.3 një goditje negative oFerte

një goditje negative e ofertës së përhershme rezulton në një vlerë 
më të ulët të pBB-së për gjatë gjithë periudhës së simulimit. kërkesa 
agregate më e ulët dhe të ardhurat e disponueshme më të ulëta 
shkaktojnë një rënie të vlerës së importeve dhe të konsumit real. 
megjithatë, vihet re se eksportet rriten të mbështetura nga investimi 
më i lartë (grafik 4.a), të dyja falë varësisë ndaj ecurisë së kaluar. 
prodhimi i ulët shkakton një rënie në pagat nominale dhe si rrjedhim, 
kërkesa për fuqi punëtore rritet. vlerat më të ulëta të pagave reale 
rezultojnë në vlera punësimi më të larta, por prodhimi më i ulët 
shkakton një rritje të kostos së njësisë së fuqisë punëtore (grafik 4.c). 
në fjalë të tjera, efekti i zëvendësimit dominon: një goditje negative 
oferte çon drejt rritjes së kërkesës për fuqi punëtore. për shkak të 
kostove të brendshme të larta, do të ketë një rritje të nivelit agregat 
të çmimeve (grafik 4.b).
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Grafik 4.a Përgjigje ndaj një uljeje të përhershme
të totalit të faktorëve të prodhimit prej 1 për qind.
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iv.4 rritja e kërkeSëS Botërore

rritja e përhershme në kërkesën botërore prej 1 për qind shkakton 
një rritje në eksporte prej 0.8 për qind gjatë vitit të parë (grafik 5.a). 
duke ditur se eksportet kanë përmbajtje të lartë importesh, më 
shumë eksporte rezultojnë në më shumë importe dhe efekti neto 
në pBB është pozitiv. një kërkesë agregate më e lartë shkakton një 
rritje edhe në investime, të cilat janë të nevojshme për të mbështetur 
rritjen në eksporte. të ardhurat reale të disponueshme rriten duke 
shkaktuar gjithashtu një rritje në konsum.

në anën tjetër, hendeku i prodhimit rritet falë kërkesës më të lartë, 
e cila çon drejt një rritjeje të nivelit agregat të çmimit (grafik 5.b). 
aktiviteti ekonomik i intensifikuar krijon një kërkesë më të lartë për 
fuqi punëtore dhe krijon paga më të larta; megjithatë, rritja e pBB-
së kompenson një pjesë të asaj rritjeje, në mënyrë që rritja e kostos 
së njësisë së fuqisë punëtore të luhatet rreth vlerës zero (grafik 
5.c). duke pasur parasysh se një rritje në prodhim, veçanërisht në 
eksporte, është e mbështetur nga një kërkesë më e lartë për fuqi 
punëtore, kjo mund të tregojë se prodhimi i Shqipërisë për jashtë 
vendit ka tendencën të jetë intensivisht i bazuar në fuqi punëtore. 
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Grafik 5.a Përgjigje ndaj rritjes së përhershme të kërkesës
së jashtme prej 1 për qind.
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përFundime

ky punim paraqet versionin e tanishëm të modelit 
makroekonometrik të Shqipërisë (meam). qëllimet kryesore janë 
prezantimi i skemës së re të mekanizmit të transmetimit dhe sjellja e 
modelit në tërësi. efekti i situatave të ndryshme me të cilat mund të 
ndeshet ekonomia shqiptare në nivelin e variablave makroekonomikë, 
tregon se modeli është i zhvilluar mirë dhe siguron rezultate të 
arsyeshme. ndaj, duke pasur parasysh se versioni i tanishëm i 
meam performon mirë në kryerjen e simulimeve të ndryshme dhe 
analizave të situatave të ndryshme, atëherë ky model do të ishte një 
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Grafik 5.b Përgjigje ndaj rritjes së përhershme të kërkesës
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mjet shumë i përshtatshëm për politikën vendimmarrëse të Bankës 
së Shqipërisë në të ardhmen e afërt. 

megjithatë, ky punim duhet të konsiderohet si një prezantim 
i shkurtër i versionit më të fundit të modelit. procesi i ndërtimit 
të modelit është akoma në progres për shkak se përmirësohet 
vazhdimisht. qëllimi kryesor është që të zhvillohet një model, i 
cili është koherent me teorinë në afatin e gjatë, si edhe siguron një 
përfaqësim të mirë të ekonomisë shqiptare. prandaj, kërkimet në të 
ardhmen mbi pjesë të ndryshme të makromodelit dhe mbi të dhëna 
të reja dhe zhvillime, do të ishin shumë të dobishme për të siguruar 
një perspektivë të mirë për kanalet makroekonomike të ekonomisë.
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mendimet e paraqitura në këtë material janë të autorëve dhe nuk duhet të interpretohen 
si reflektim i qëndrimeve të Bankës së Shqipërisë. autorët falenderojnë z. altin tanku, 
drejtor i departamentit të kërkimeve, z. ilir vika dhe grupin e ekspertëve pranë 
Bankës së Shqipërisë për komentet dhe sugjerimet e tyre të dobishme.
1 megjithatë, duhet vënë re se, për analizën e politikave të ndryshme, modelet me baza 
mikroekonomike që përfshijnë edhe pritjet, janë më të dobishme se modelet standarde 
makroekonometrike, si meam.
2 referohu tek “metodat kryesore të disagregimit të përkohshëm”, dushku (2007).
3 non accelerating Wage rate of  unemployment.
4 referohu tek “indeksi i çmimeve/vlerave njësi të huaja të importeve shqiptare”, 
(2007), risan Shllaku.
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komente mBi “modeli makro 
ekonometrik i ShqipëriSë: vazhdim”

David Vavra*

para së gjithash dua t’ju falenderoj për shansin që më dhatë, që të 
marr pjesë në këtë konferencë kaq të këndshme dhe të dobishme.

ne dëgjuam për një pjesë të mirë të punës së bërë për zhvillimin 
e modeleve, në kontekstin e zbatimit sa më mirë të inflacionit të 
shënjestruar në Shqipëri.

pyetjet kryesore që dua të ngre në diskutimin tim janë këto:

Së pari, nëse sistemi i parashikimit është një mjet i nevojshëm për 
parashikimin në Bankën e Shqipërisë?

Së dyti, sa i mirë është modeli për të kuptuar çështje të politikës 
mbi shënjestrimin e inflacionit dhe për t’i analizuar ato në periudhë 
afatmesme lidhur me shënjestrimin e inflacionit?

përgjigjja ime për pyetjen e parë është po. vërtet është bërë 
një punë mjaft e mirë dhe e dobishme. ndërsa për pyetjen e dytë, 
përgjigjja është jo, dhe do ta shpjegoj pse.

pra, çfarë ka modeli:
ne dëgjuam që modeli është i përcaktuar mirë nga kërkesa dhe 

oferta, bazohet në pikëpamjen neo-keynsianiste, përcaktohet nga 
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mekanizmat makroekonomikë dhe bën të mundur kthimin në 
ekuilibër të pagave, forcës së punës dhe kapitalit.

llogaritë kombëtare janë përcaktuar mjaft mirë, si dhe sigurohen 
në lidhje me tre sektorë. nga ana tjetër, shpenzimet dhe të ardhurat 
e qeverisë sigurojnë një informacion dhe japin një gjykim mjaft të 
mirë për pjesën tjetër të sistemit të parashikimit. nga ana tjetër, 
kemi normën e interesit, që ndikon në rritjen e konsumit dhe të 
investimeve. gjithashtu, kemi edhe efektin e kursit të këmbimit, pra 
siç dëgjuam, kemi të bëjmë me paritet të pambuluar të normës së 
interesit (uncovered interest parity - uip) të modifikuar. modeli 
është bazuar në lidhje kointegruese, me disa kalibrime. dinamika 
afatshkurtra janë ndërtuar përreth marrëdhënieve të bazuara në 
teknikën e vlerësimeve të korrigjimit të gabimit të vektorit (vecm), 
të përfshira si një model vlerësimi. mendoj se modeli mund të 
parashikojë shumë mirë. megjithëse autorët nuk e paraqitën këtë gjë, 
jam i sigurt se jo vetëm brenda periudhës së zgjedhur, por edhe për 
një periudhë afatshkurtër, karakteristikat parashikuese të modelit janë 
të mira, dhe ai mund të përdoret mjaft mirë. nga ana tjetër, modeli 
mund të përdoret edhe për të llogaritur multiplikatorët afatshkurtër 
të shpenzimeve qeveritare, gjë që nevojitet për shumë analiza të 
politikës, të domosdoshme për vendet me ekonomi në zhvillim, me 
qëllim kuptimin e efektit që mund të shkaktohet në ekonomi, në 
qoftë se qeveria ndërmerr këtë apo atë veprim. pra, gjithmonë janë të 
dobishëm disa multiplikatorë. nga ana tjetër, ajo që mendoj se është 
mirë dhe shumë e rëndësishme, të cilën e përmendi edhe meyer, 
është rëndësia e të dhënave.

por çfarë nuk mund të bëjë modeli?

unë mendoj se modeli nuk është një mjet shumë i mirë për të 
analizuar çështje të inflacionit të shënjestruar dhe të transmetimit 
të politikës monetare në një rast tipik të inflacionit të shënjestruar. 
në rastin e Shqipërisë, nuk kemi një rast të mirëfilltë të inflacionit të 
shënjestruar, por e supozojmë sikur është i tillë. 

përse ndodh kjo gjë? kjo ndodh kryesisht sepse modelit i mungon 
paradigma e politikës monetare për shënjestrimin e inflacionit. 
pra, modelit i mungojnë disa parametra, të cilët mendoj se janë të 
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rëndësishëm për shënjestrimin e inflacionit. për shembull, ndryshimi 
i variablave nominalë bën të mundur ndryshimin e variablave realë, 
gjë që nuk duhet të ndodhë. ky fakt bën që të nxirren konkluzione të 
gabuara dhe të vështirësohet mekanizmi i inflacionit të shënjestruar, 
gjë që do ta shpjegoj më vonë. 

pse ndodh kjo? kjo ndodh sepse është përcaktuar një gjendje e 
qëndrueshme (steady-state) për inflacionin, por jo siç janë përcaktuar 
zakonisht modelet e inflacionit të shënjestruar. gjithashtu, inflacioni 
është i lidhur me objektivin e inflacionit dhe të dhënat që janë 
përdorur për vlerësim ndikojnë në gjendjen e qëndrueshme të shumë 
variablave, gjë që duhet për të bërë parashikime. ai ka karakteristika 
për një parashikim të mirë, por për mendimin tim ai nuk është i mirë 
për të kuptuar çështje të inflacionit të shënjestruar afatmesëm. 

nisur nga ç’pashë unë, politika monetare nuk luante ndonjë rol 
madhor për ta kthyer inflacionin brenda objektivit. për të analizuar 
çështje të inflacionit të shënjestruar, duhet që politika monetare të 
luajë një rol shumë të rëndësishëm, me qëllim sjelljen e inflacionit 
brenda objektivit. nga ana tjetër, nuk ka pritshmëri mbi të ardhmen, 
por ekzistojnë disa pritshmëri për të kaluarën dhe të tashmen, të cilat 
për mua nuk përbëjnë ndonjë problem.

tani po kaloj në specifikime të veçanta vetëm për dy prej 
ekuacioneve, që ilustrojnë pika kyçe të nevojshme për të pasur një 
model të mirë për shënjestrimin e inflacionit. 

i pari është ekuacioni mbi kurbën e Filipsit, i cili është shtylla 
kryesore për paradigmën e politikës monetare dhe për të kuptuar 
çështjet kryesore në lidhje me shënjestrimin e inflacionit. për 
shënjestrimin e inflacionit, kurba e Filipsit mund të duket si një 
kurbë standarde e Filipsit. pra, ky ekuacion duhet të përmbajë 
inflacionin, në varësi të disa normave të shkuara të inflacionit, të 
inercisë, pritshmëritë për inflacionin e ardhshëm, thjesht pak inerci 
me vështrim nga e shkuara dhe nga e ardhmja. duhet të ketë edhe 
inflacionin e importuar, për sa kohë që jemi një ekonomi e hapur, si 
dhe duhet të ketë prodhimin, hendekun e prodhimit, çmimet relative, 
me fjalë të tjera disa variabla realë. 
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e rëndësishme për kurbën e Filipsit është që shuma e koeficientëve 
përpara variablave të jetë e barabartë me 1. me fjalë të tjera, 
ekuacioni duhet të jetë homogjen linear në të gjitha elementet e 
inflacionit. kjo sepse ai siguron dallimin ndërmjet kurbës të Filipsit 
në periudhën afatshkurtër dhe në atë afatgjatë. ne besojmë se në 
periudhën afatshkurtër kurba e Filipsit ka pjerrësi rritëse, gjë e cila 
nuk vërtetohet në periudhën afatgjatë. mendoj se një qëndrim i 
matur për periudhën afatgjatë është se kurba e Filipsit mund të jetë 
vertikale, por siç e tha edhe massimo dje, në fakt ajo mund të ketë 
edhe pjerrësi inverse. megjithatë, nuk do të shkoj kaq larg, por do t’iu 
përmbahem çështjeve bazë. 

pra, në qoftë se ky ekuacion është vertikal, ashtu siç e kemi supozuar 
dhe pa marrë shumë parasysh vlerat e variablave, duhet që në afatin 
e gjatë variablat realë të mos ndikohen nga variablat nominalë. kjo 
do të thotë se hendeku i prodhimit është zero, pra produkti është në 
nivelin e tij potencial dhe çmimet relative janë në nivelin e prirjes së 
tyre afatgjatë. me pak fjalë, kurba e Filipsit është vertikale. kjo do të 
thotë se ky ekuacion siguron një paradigmë monetare për një model, 
për të kuptuar çështjet e inflacionit të shënjestruar. 

ekuacioni i dytë është i rëndësishëm për rolin e politikës monetare 
në shënjestrimin e inflacionit. zakonisht, ky rol luhet nga ky ekuacion 
i formës së rregullit të taylorit, i cili ka reagimin e normës së interesit, 
disa norma interesi të kaluara, disa zbutje të luhatshmërisë së normës 
së interesit. do të ketë një normë neutrale të politikës monetare, 
shtrëngim të normave të interesit në lidhje me bazat afatgjata, si dhe 
pak mospërputhje midis inflacionit të parashikuar dhe objektivit 
për të. çfarë shkakton ky inflacion në periudhë afatgjatë? mund të 
jetë e çuditshme ose jo. çfarë përcakton ky ekuacion në periudhë 
afatgjatë? ai faktikisht përcakton normën e inflacionit. rregulli i 
politikës monetare është thelbësor për çdo model të inflacionit të 
shënjestruar, pasi ai siguron që inflacioni të qëndrojë në objektiv, 
duke përcaktuar një reagim sistematik të politikës monetare. për këtë 
arsye, ky rregull është shumë i rëndësishëm. 

tani do të ilustroj dy grafikë të thjeshtë. njëri është grafiku që 
pamë në goditjen e kursit të këmbimit në modelin meam. ky 
grafik tregon 1 për qind zhvlerësim të kursit të këmbimit. reagimi i 
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prodhimit është vazhdimisht pozitiv, me rreth 1 për qind zhvlerësim. 
gjithashtu, edhe niveli i përgjithshëm i çmimeve rritet vazhdimisht. 
norma e inflacionit fillon dhe rritet me pjerrësi rënëse, ndërsa reagimi 
i çmimeve është më i lartë se ai i kursit të këmbimit. kjo do të thotë 
se në afatin e gjatë ka ndikime reale të ndryshimit nominal të kursit 
të këmbimit. me fjalë të tjera, kursi nominal i këmbimit ka ndikim 
real afatgjatë. në një model tipik të inflacionit të shënjestruar kjo 
nuk mund të ndodhë, pasi normalisht ai nuk mund të zhvlerësohet 
gjatë gjithë kohës, sepse ai luhatet. lind pyetja cila goditje mund të 
shkaktojë zhvlerësimin e kursit të këmbimit me 1 për qind? këtë 
nuk e di. Sigurisht unë mora një model të thjeshtë dhe ndërtova një 
goditje të tregut financiar, që do të shkaktonte zhvlerësimin e kursit 
të këmbimit me 1 për qind, njësoj si te modeli. reagimi i variablave 
të tjerë, si inflacioni dhe prodhimi, do të ndryshojë në varësi të faktit 
se ku e vendos goditjen. unë vendosa për goditjen e tregut financiar, 
sepse nuk kisha alternativë më të mirë. e rëndësishme është të 
kuptohet se çfarë shihet këtu, ndodh për shkak të reagimit të normës 
së interesit ndaj kësaj goditjeje. përfundimisht, inflacioni kthehet 
në nivelin objektiv për shkak të reagimit të normës së interesit ndaj 
kësaj goditjeje dhe prodhimi, pas disa luhatjeve, kthehet në nivelin 
potencial. pra, nuk ka efekte reale në afatin e gjatë. 

Si do të ndryshonte ky skenar nëse zgjedh një goditje të ndryshme 
nga ajo e tregut financiar, për të gjeneruar një zhvlerësim të kursit 
të këmbimit me 1 për qind? a ka rëndësi kjo gjë? po dhe jo. pa 
dyshim, ka rëndësi për dinamikat afatshkurtra të këtyre variablave, 
por në afatin e gjatë nuk ka rëndësi. me këtë ka të bëjë shënjestrimi 
i inflacionit. nuk ka rëndësi prej nga vjen goditja në ekonomi, por 
politika monetare ka aftësinë ta sjellë inflacionin në objektiv. me 
fjalë të tjera, çfarëdo goditjeje të zgjedh unë në këtë model, në fund 
inflacioni duhet të kthehet në nivelin objektiv, ndërsa prodhimi në 
nivelin potencial. ky ishte një shembull që lidhet me këto çështje. 

në përfundim, duket qartë se kemi shumë modele në bankat 
qendrore, të cilat i shërbejnë qëllimeve të ndryshme, parashikimeve 
dhe analizave. pra, ai nuk është një mjet me shumë qëllime. nuk 
mendoj se është mirë të përdoret një model për shumë qëllime, gjë 
që është shumë e vështirë të ndërtohet. rëndësi ka mënyra se si i 
përdorni, përqasja e duhur. gjithashtu modelet nuk janë të nevojshme 
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për të bërë politika të mira në shumë kontekste. por ato janë shumë 
të dobishme dhe pa to, është shumë e vështirë të bësh politikë sot. 

Faleminderit për vëmendjen! 

* david vavra, këshilltar, Banka kombëtare e Serbisë.
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roli i kurSit të këmBimit në 
ShënjeStrimin e inFlacionit, Si 

veprohet?
altin tanku, ilir Vika, Marian Gjermeni*

aBStrakt

ky material studimi analizon lidhjen ndërmjet kursit të këmbimit 
dhe inflacionit në Shqipëri. qëllimi i parë është të shqyrtohet ndikimi 
i ndryshimeve të kursit të këmbimit në çmimet e konsumatorit vendas 
dhe së dyti, të hidhet dritë mbi rëndësinë e lëvizjeve të monedhës në 
drejtimin e politikës monetare. gjetjet mund të jenë me vlerë për 
politikëbërësit e bankës qendrore para adoptimit të plotë të regjimit 
të inflacionit të shënjestruar. 

i. hyrje

ndërkohë që Shqipëria angazhohet të eksplorojë inflacionin 
e shënjestruar, si regjimin e ardhshëm të mundshëm të politikës 
monetare, ne po përpiqemi të kuptojmë në detaje elementet e këtij 
regjimi, të shqyrtojmë lidhjen dhe të vlerësojmë ndikimin e variblave 
ekonomikë mbi inflacionin dhe kursin e politikës monetare. në 
të njëjtën kohë, është i rëndësishëm të kuptohet implikimi i këtij 
regjimi në variablat e tjerë të politikës. ndërmjet këtyre variablave 
të politikës, kursi i këmbimit është shumë i rëndësishëm, me ndikim 
të drejtpërdrejtë mbi inflacionin dhe/ose mbi pritjet e inflacionit. 
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për rrjedhojë, shqyrtimi i lidhjes mes këtyre dy variablave është i 
nevojshëm për suksesin e këtij regjimi. autoritetet shqiptare duhet 
të kuptojnë rolin e kursit të këmbimit në sjelljen e çmimeve dhe në të 
njëjtën kohë, të hartojnë një politikë të qartë për kursin e këmbimit, 
për t’u përballur me flukset e monedhave të huaja, pa ndërhyrë në 
kuadrin e shënjestrimit të inflacionit.

në këtë kërkim, diskutohen dy çështje kryesore lidhur me politikën 
e bankës qendrore në shënjestrimin e inflacionit. Së pari, duam të 
trajtojmë efektin e përcjelljes së kursit të këmbimit në inflacion dhe së 
dyti, të komentojmë reagimin e politikës monetare ndaj ndryshimeve 
në kursin e këmbimit. këto janë dy çështje të rëndësishme, të cilat 
lidhen me presionet që mund të kenë zhvillimet në tregjet e këmbimit 
valutor mbi inflacionin dhe pritjet e inflacionit, si dhe mbi mënyrën 
që zgjedhin autoritetet monetare për t’iu drejtuar këtyre presioneve. 
mendojmë se kursi i këmbimit ka qenë një përcaktues i rëndësishëm 
i zhvillimeve të inflacionit dhe njëkohësisht, një amortizator 
goditjesh. rezultatet tona tregojnë gjithashtu, se fuqia e këtij kanali 
të transmetimit monetar ka rënë gjatë periudhave me inflacion të 
ulët dhe të qëndrueshëm. çuditërisht, rezultatet tona tregojnë se 
politika monetare i është përgjigjur fuqishëm ndryshimeve të kursit 
të këmbimit. ky rezultat shkakton paqartësi dhe duhen bërë kërkime 
të mëtejshme dhe një komunikim intensiv.

qëndrimi ndaj stabilizimit të inflacionit dhe kursit të këmbimit ka 
ndryshuar dukshëm, veçanërisht gjatë dekadës së fundit. në fillim të 
viteve 90’ shumë ekonomistë mendonin se vendet në zhvillim dhe në 
tranzicion, duhet të adoptojnë regjime të fiksuara të kursit të këmbimit 
si një mjet i besueshëm stabilizimi. Frika për regjimin e luhatshëm, siç  
përshkruhet te calvo (1999) dhe calvo dhe reinhart (2002), jep një 
argument të fortë në favor të këtyre regjimeve. gjithsesi, shumë nga 
historitë e suksesshme të viteve 90’shkuan drejt krizave të monedhës 
më vonë gjatë dekadës ose në fillim të viteve 2000, duke iu shtuar 
problemeve të inflacionit dhe duke treguar se një stabilizim i tillë 
mund të jetë vetëm afatshkurtër. Si rrjedhim, në një numër gjithmonë 
e më të madh rastesh, ekonomitë janë munduar t’i drejtohen çështjes 
të stabilizimit duke adoptuar shënjestrimin e inflacionit si zgjidhjen 
e mbetur (më parë ka qenë modeli i  shënjestrimit monetar që u 
zëvendësua më pas nga shënjestrimi i kursit të këmbimit). madje, ata 
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e kanë barazuar një regjim të tillë me regjimin e kursit të luhatshëm 
të këmbimit. 

ky regjim i ri ngre pyetje të rëndësishme të politikës në lidhje 
me kërkimet mbi kursin e këmbimit. Shënjestrimi i inflacionit, si 
objektiv final nuk ndryshon shumë nga regjimet e tjera të politikës 
monetare që kërkojnë stabilizimin e ekonomisë, duke u përqendruar 
në stabilitetin e çmimeve, pasi të gjitha regjimet e kanë stabilitetin 
e çmimeve qëllimin final të politikës së tyre. ndryshimi thelbësor 
qëndron në zgjedhjen e objektivit të ndërmjetëm, pasi ndryshon 
nga kursi i këmbimit të lekut tek paraja dhe më vonë tek pritjet e 
inflacionit, respektivisht në kursin e këmbimit, objektivin monetar 
dhe shënjestrimin e inflacionit. 

në rastin e fundit, të gjithë variablat kthehen në variabla të 
rëndësishëm më shumë informues sesa objektiva të ndërmjetëm 
apo objektiva finalë për t’u arritur. ndërkohë që inflacioni i pritur 
vihet në qendër të politikës monetare, banka qendrore heq dorë 
nga kontrolli mbi paranë, duke qenë se zgjedh normën e interesit 
si instrumentin operacional të politikës monetare, ndërkohë që 
shënjestrimi i inflacionit kërkon luhatjen e lirë të kursit të këmbimit 
(mishkin dhe Savastano 2001). në kushte të tilla është e rëndësishme 
të kuptohet ndikimi i luhatjeve të kursit të këmbimit në pritjet dhe 
objektivin final të politikës monetare. a ka mundësi që kjo skemë e 
re të zhvillohet në një spirale të paqëndrueshmërisë së çmimeve dhe 
nënçmimit të monedhës? ekonomistët janë munduar t’i përgjigjen 
këtyre pyetjeve, duke u përqendruar në efektin e përcjelljes të kursit 
të këmbimit. kanë zbuluar se ky kanal i rëndësishëm i transmetimit 
monetar ka rënë dukshëm me njohjen e regjimit të inflacionit të 
shënjestruar. ndërkohë që lidhja midis objektivit final dhe lëvizjeve 
të kursit të këmbimit mund të jetë zvogëluar, autoritetet nuk mund 
të neglizhojnë plotësisht zhvillimet e kursit të këmbimit. 

duke marrë parasysh që zgjedhja e objektivit final nuk ndikohet 
nga luhatjet e kursit nominal të këmbimit, pyetja pasuese logjike 
është: Sa është niveli i pranueshëm i një mbiçmimi/nënçmimi ose i 
një luhatjeje në ekonomi? nga këndvështrimi i një banke qendrore, 
efekti i përcjelljes së  kursit të këmbimit mund të shfaqet në tre kanale 
kryesore:
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1. efektet e ndryshimeve në kursin nominal të këmbimit 
mbi ndryshimet në kursin real të këmbimit dhe presionet 
inflacioniste që mund të zhvillohen;

2. efektet e ndryshimeve në kursin real të këmbimit mbi 
pozicionin e jashtëm të një vendi;

3. efektet anësore të ndryshimeve të kursit nominal të këmbimit 
në bilancet dhe në gjithë aktivitetin ekonomik.

është e qartë se pavarësisht zvogëlimit të efektit të përcjelljes të 
kursit të këmbimit në inflacion, nënçmimi/mbiçmimi i pandërprerë 
do të ketë ndikim, nëse jo mbi pritjet e inflacionit, mbi tregues 
të tjerë të rëndësishëm të ekonomisë si: konkurrenca, stabiliteti 
financiar afatgjatë me efekte të caktuara në arritjen e qëllimit të 
politikës monetare, në periudhë afatgjatë. para së gjithash, edhe nëse 
zhvillimet e kursit nominal të këmbimit nuk ushtrojnë presion mbi 
pritjet e inflacionit, ai mund të dobësojë konkurrencën në përgjithësi, 
duke sjellë efekte në prodhim dhe në flukset e sektorit të jashtëm. për 
më tepër në rastin e ekonomive të vogla të hapura, goditjet e kursit 
të këmbimit, luhatjet ose nënçmimet e menjëhershme mund të rrisin 
rrezikun e një krize financiare dhe mund të cënojnë qëndrueshmërinë 
financiare, siç diskutohet nga mishkin (1996).  

të gjitha bankat qendrore përballen me të njëjtat çështje kur 
përpiqen t’i përgjigjen pyetjeve të mëposhtme: pse ndërhyjmë për të 
mbrojtur ekonominë nga luhatjet sezonale dhe goditjet spekulative? 
çfarë duhet të bëjë një vend kur mbiçmimi real çon në uljen e 
konkurrencës? Si reagohet në këtë rast ndaj flukseve hyrëse të kapitalit? 
nëse ndërhyrja është një mundësi, a duhet të jetë e sterilizuar? cilat 
janë efektet e një sterilizimi të tillë? me pak fjalë, a duhet që luhatjet e 
kursit të këmbimit të përbëjnë shqetësim për politikën monetare dhe 
si duhet të trajtohen ato pa ndërhyrë në shënjestrimin e inflacionit?

edwards (2007) e organizon një diskutim të tillë në tre çështje 
kryesore të politikës lidhur me shënjestrimin e inflacionit dhe regjimin 
e kursit të këmbimit. ai studion efektin e përcjelljes së ndryshimit 
të kursit të këmbimit në ndryshimet e çmimeve vendase; ndikimin 
e shënjestrimit të inflacionit në luhatjen e kursit të këmbimit dhe 
së fundi, rolin e kursit të këmbimit në rregullat e politikës së një 
banke qendrore që shënjestron inflacionin. kërkime empirike në 
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dy çështjet e para tregojnë se hyrja e regjimit të shënjestrimit të 
inflacionit, e zvogëlon efektin e përcjelljes së ndryshimit të kursit të 
këmbimit. në të njëjtën kohë, shumë autorë mendojnë se pavarësisht 
adoptimit të shënjestrimit të inflacionit, politika monetare në shumë 
banka qendrore i përgjigjet edhe ndryshimeve të kursit të këmbimit. 
ne synojmë të ndjekim edwards (2008) dhe metodën e tij për të 
diskutuar çështjen e parë dhe të fundit, të mësipërme për rastin e 
Shqipërisë. luhatja e kursit të këmbimit nuk përbën një çështje të 
rëndësishme kërkimi në këtë moment, pasi monedha shqiptare, leku 
është forcuar vazhdimisht dhe luhatjet sezonale janë zvogëluar. 

në pjesën e dytë, jepet një diskutim i shkurtër rreth politikës 
monetare dhe zhvillimeve të kursit të këmbimit në Shqipëri; në 
pjesën e tretë, flitet për efektin e përcjelljes së ndryshimit të kursit të 
këmbimit; në pjesën e katërt, diskutohet për rolin e kursit të këmbimit 
në skemën e re të politikës monetare dhe pjesa e pestë, përfundon 
me përmbledhje dhe përfundime.

ii. përvoja Shqiptare

Shqipëria ndërmori një regjim të  kursit të  këmbimit të luhatshëm, 
si zgjidhjen më të mirë dhe mekanizmin automatik për të përmirësuar 
deficitin tregtar të lartë dhe në rritje dhe deficitin e llogarisë korente 
në nivelet e hershme të tranzicionit; dhe për t’u përshtatur me flukset 
e kapitalit. kjo zgjidhje kushtëzohej edhe nga mungesa e rezervave 
ndërkombëtare. në të njëjtën kohë, ky regjim mundësoi një politikë 
monetare të pavarur, e cila u mbështet në objektiva monetarë sasiorë 
dhe në instrumente direkte të kontrollit monetar. në këtë rol, lëvizjet 
e saj kanë qenë një parashikues i mirë i zhvillimeve të inflacionit të 
pritur. politika e ndërhyrjes ishte projektuar e tillë, që  të mbronte 
tregun e këmbimit valutor nga goditjet spekulative dhe/ose nga luhatje 
të papritura afatshkurtra të kursit të këmbimit, për shkak të zhvillimeve 
të veçanta sezonale lidhur me flukset e remitancave; të arrinte nivelin 
e përshtatshëm me rezerva ndërkombëtare; dhe të ndërhynte, në rast 
se kursi i këmbimit nuk mbështetej nga treguesit bazikë ekonomikë. 
këta rregulla, shprehën qartë se Banka e Shqipërisë nuk do të ndërhyjë 
në tregun e këmbimit valutor për të mbrojtur ndonjë kurs këmbimi 
në ekuilibër ose për të ndryshuar rrjedhën e tij. gjithsesi, pavarësisht 
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politikës së qartë të kursit të këmbimit, skema operacionale u mbështet 
më tepër në gjykime sesa në rregulla. koha, madhësia dhe drejtimi i 
ndërhyrjes pasqyronin qëndrimin e Bankës së Shqipërisë për zhvillimet 
e kursit të këmbimit2. duhet përmendur se asnjë nga këto ndërhyrje në 
treg nuk u përdorën për arsye themelore.

Shpesh gjatë kësaj periudhe zhvlerësimet ndikojnë në inflacion 
dhe pritjet e inflacionit ndikojnë në zhvlerësim të mëtejshëm. tanku 
(2006) mendon se ka një efekt zëvendësimi të fortë dhe kërkesa për 
para ndikohet shumë nga ndryshimi i kursit të këmbimit. argumenti 
për një sjellje të tillë vjen nga frika se një nënçmim drastik mund të 
ndikojë në inflacionin e pritur dhe anasjelltas. kjo frikë vjen sepse 
Shqipëria është një vend i hapur, me ekonomi të vogël, që importon 
një pjesë të mirë të konsumit të saj nga bota, gjë që e bën ekonominë 
shqiptare shumë të ndjeshme ndaj luhatjeve në tregun ndërkombëtar 
të mallrave dhe të kursit të këmbimit. për më tepër, tregjet financiare 
shqiptare janë nën zhvillim dhe të cekta, me mundësi shumë të 
kufizuara investimi. këto kushte  i bëjnë monedhat e huaja një 
investim të mirë për t’u mbrojtur nga luhatjet vendase të çmimeve 
dhe të prodhimit, që është një fenomen tipik i vendeve në zhvillim, 
siç shpjegojnë Bahmani dhe tanku (2007). në fakt, zhvillimet e kursit 
të këmbimit pasqyronin karakteristikat politike, sociale dhe pritjet e 
shoqërisë shqiptare. në një rol të tillë lëvizjet e tij kanë qenë një 
parashikues i mirë i zhvillimeve të inflacionit të pritur. ky përfundim 
është arritur nga autorë të ndryshëm që kanë studiuar mekanizmat 
e transmetimit të Shqipërisë3. për këtë arsye, raportet vjetore të 
Bankës së Shqipërisë dhe deklaratat e politikës monetare raportojnë 
ndërhyrje të vogla afatshkurtra në tregun e këmbimit valutor, të 
cilat janë përdorur për të kthyer besimin në ekonomi dhe për të 
stabilizuar pritjet në këtë mjedis. kjo skemë, rezultoi e suksesshme 
për stabilizimin e inflacionit dhe mbështeti rritjen e qëndrueshme 
gjatë dekadës së parë të tranzicionit. 

për të njëjtat arsye, regjimi i  kursit të luhatshëm të këmbimit 
shërben më së miri edhe sot. gjithsesi, pas zhvlerësimeve të mprehta 
të vitit 1998 dhe paraqitjes së politikës së re monetare në vitin 2000, 
që u mbështet në instrumentet indirekte për të arritur një objektiv 
inflacioni të shpallur paraprakisht, lidhja midis inflacionit dhe kursit 
të këmbimit po vjen duke u venitur. që në fillim të vitit 2000, kursi i 
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këmbimit është mbiçmuar vazhdimisht kundrejt një inflacioni pozitiv 
relativisht të ulët. dobësimi i kanalit të kursit të këmbimit studiohet 
nga petters (2005) dhe istrefi dhe Semi (2007). për Bankën e Shqipërisë 
është e rëndësishme të kuptohet nëse këto zhvillime po pasqyrojnë 
pritje të veçanta për skenarët e pritur, dhe/ose një model sjelljeje të 
rastit, dhe si kanë ndikuar zhvillimet e fundit në efektin e përcjelljes së 
ndryshimit të kursit të këmbimit tek inflacioni. e rëndësishme këtu, 
është të kuptohet implikimi që mund të shkaktojnë zhvillimet e kursit 
të këmbimit në ecurinë e çmimeve të ekonomisë tonë. 

iii. përcjellja e kurSit të këmBimit në 
inFlacion dhe eFekti i amortizimit të 
goditjeve në ekonominë Shqiptare

në këtë pjesë trajtohet efekti i përçimit të ndryshimit të kursit të 
këmbimit në çmimet vendase dhe roli i tij si amortizator goditjesh. 
kjo bëhet një çështje e rëndësishme për politikën monetare, 
veçanërisht për një bankë qendrore që shënjestron inflacionin, 
pasi në rastin e një efekti të fortë përcjellës, ndryshimet e kursit të 
këmbimit do të ushtrojnë presion mbi çmimet vendase dhe mund 
të nevojitet ndërhyrja e autoriteteve që të pakësohen pasoja të tilla 
inflacioniste, të shkaktuara nga ndryshimi i kursit të këmbimit. madje 
një efekt i fortë përçimi i kursit të këmbimit mund të kërkojë edhe një 
program stabilizimi të kursit të këmbimit, më shumë sesa regjimin e 
shënjestrimit të inflacionit. 

Sjellim modele nga historitë e kohëve të fundit të vendeve që 
shënjestrojnë inflacionin; kërkimet e fundit tregojnë se efekti i 
përcjelljes së kursit të këmbimit ulet dukshëm pas adoptimit të 
kësaj politike. campa dhe coldberg (2002) në studimin për vendet 
e oecd dhe gagnon dhe ihring (2004), arrijnë në përfundimin 
se kanali i kursit të këmbimit është i lidhur me ndryshimet në 
politikën monetare dhe adoptimin e shënjestrimit të inflacionit. 
argumenti i përgjithshëm pas këtij përfundimi është se shënjestrimi 
i inflacionit siguron një pikë mbështetjeje të mirë për pritjet dhe 
zvogëlon inflacionin dhe paqëndrueshmërinë e tij, duke thyer gjatë 
këtij procesi lidhjen me kursin e këmbimit, që mendohej të ishte 
e fortë në periudhën para shënjestrimit të inflacionit, për arsyet e 
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përshkruara më sipër. kjo rrit besueshmërinë e regjimit dhe krijon 
pritje të mbështetura më mirë, në një proces të vazhdueshëm, i cili në 
çdo hap të përsëritur ndihmon në zvogëlimin e efektit të përcjelljes, 
si diskutohet nga taylor (2000).

Shumë autorë i kanë trajtuar këto çështje duke u përqendruar në 
efektin e përcjelljes në të dhënat agregate të inflacionit të bazuar te 
içk. gjithsesi, kjo metodë nuk merr parasysh faktin se mekanizmi i 
kursit të këmbimit ka një efekt balancimi, i cili nëpërmjet rregullimeve 
të kursit real të këmbimit duhet t’i drejtohet të paktën disa presioneve 
inflacioniste, duke rregulluar mënyrën e të shpenzuarit dhe nëpërmjet 
efekteve të zëvendësimit që mund të  ndodhin në ekonominë reale 
kur disa mallra të tregtueshëm bëhen më të shtrenjtë, për shkak të 
zhvlerësimit të monedhës vendase apo për shkak të çmimeve më të 
larta nga jashtë. edwards (2007) argumenton se reduktimi i efektit 
përcjellës të kursit të këmbimit në çmimet e mallrave të tregtueshëm 
kundrejt çmimeve të mallrave të patregtueshëm nuk është ndonjë 
zhvillim inkurajues, pasi ai mund të ndërpresë zëvendësimin dhe 
mund të çojë në rritjen e çmimeve të mallrave të patregtueshëm. për 
rrjedhojë, pakësimi i efektit përcjellës të kursit të këmbimit përbën 
një zhvillim pozitiv kur ai nuk e pengon kursin e këmbimit që të luajë 
rolin e tij si amortizator goditjesh. kur luhet ky rol, ndryshimet në 
kursin e këmbimit nuk do të ushtrojnë presion në çmimet e mallrave të 
patregtueshëm dhe në pritjet e inflacionit, të pasqyruara në bisedimet 
e kontratave të punës. Si përfundim … “zhvlerësimi i kursit nominal 
të këmbimit duhet të gjenerojë rritje të kursit real të këmbimit, i cili 
në vetvete gjeneron efektin e ndryshimit të shpenzimeve”, edwards 
(2006)4. 

në frymën e këtij diskutimi, ne fillimisht do të shqyrtojmë efektin e 
përcjelljes në inflacionin bazë dhe pastaj do të përpiqemi të vlerësojmë 
ndikimin e tij në mallrat e tregtueshëm dhe të patregtueshëm të marrë 
veças, dhe do ta përdorim këtë informacion për të kaluar te efekti i 
kurseve të këmbimit, si një amortizator goditjesh. për të vlerësuar 
reagimin e çmimeve vendase ndaj lëvizjeve të kursit të këmbimit 
ne ndjekim edwards (2007) dhe përdorim një model të thjeshtë 
ekonometrik, në mënyrë të tillë që të mund të kuptojmë efektet 
afatshkurtra dhe afatgjata:
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    (1)

ku:
Δ - shpreh ndryshimin në variablat; 
t - është tremujori aktual 
l - tregon numrin e vonesave në kohë (u provuan deri në katër 

vonesa); 
p - është çmimi i konsumit në vend / çmimet e mallrave të 

tregtueshëm/çmimet e mallrave të patregtueshëm5; 
p* - përfaqëson çmimet e jashtme të içk6;
neer - është kursi nominal efektiv i këmbimit7 të lekut kundrejt 

monedhave të pesë partnerëve kryesorë tregtarë; 
DOBJ - është një variabël cilësor, që merr vlerën 1, gjatë periudhës 

që Banka e Shqipërisë vendos objektivin e saj për mbajtjen e normave 
të inflacionit brenda intervalit 2 deri në 4 për qind, dhe në kushte të 
tjera zero; 

u - është termi gabim.  

teorikisht të gjithë variablat shpjegues pritet të kenë një lidhje 
pozitive me çmimet vendase. parametri -b në fillim të inflacionit 
të kaluar është menduar të masë ndonjë rregullim të pjesshëm të 
inflacionit vendas ndaj variablave shpjegues. efektet e drejtpërdrejta 
të përcjelljes së çmimeve të huaja dhe të kursit të këmbimit ndaj 
inflacionit, jepen përkatësisht me parametrat c dhe d.

një rritje e çmimeve të konsumatorit jashtë vendit ose një 
nënçmim i lekut duhet të çojë në rritjen e inflacionit vendas. Sa 
më shumë të mbështetet ekonomia në mallra dhe shërbime të 
importuar të ndërmjetme apo të përfunduara, aq më të ndjeshme do 
të jenë çmimet vendase ndaj lëvizjeve të kursit të këmbimit dhe ndaj 
monedhës së vendeve të prodhimit. 

parametri -d në ekuacionin 1 tregon elasticitetin afatshkurtër të 
çmimeve vendase në lidhje me kursin nominal efektiv të këmbimit të 
lekut. përcjellja afatgjatë në modelin tonë empirik, mund të jepet me 
raportin d përmbi paretin b, minus 1 [ d/(1-b)].
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analiza e ndjeshmërisë së çmimeve është zgjeruar, duke përfshirë 
dy terma bashkëveprues në fund të specifikimeve të modelit. 
Shumëzimi i inflacionit të kaluar dhe i kursit të këmbimit me variablën 
dummy doBj na jep mundësinë të shohim, nëse angazhimi i bankës 
qendrore për të mbajtur inflacionin ndërmjet intervalit 2 deri në 4 
për qind ka reduktuar inercinë e inflacionit; dhe së dyti, nëse ka ulur 
shkallën e përcjelljes së kursit të këmbimit gjatë kësaj periudhe. në 
këtë rast, efektet afatgjata të periudhës pas angazhimit llogariten me 
(d+f)/(1-b-e).

modeli është llogaritur për periudhën 1995 t1 - 2007 t2, duke 
përdorur metodën e thjeshtë të katrorëve më të vegjël. testet e 
rrënjës së njësisë treguan se seritë në nivele nuk ishin të qëndrueshme. 
për të mënjanuar problemin e një regresioni të gabuar, të gjithë 
variablat në nivele log u transformuan në diferencat e para për të 
arritur qëndrueshmërinë. një maksimum prej katër pjesësh, u përdor 
në fillim për çdo variabël në një modelim ekonomik, dhe më vonë 
koeficientët statistikisht të parëndësishëm u hoqën ngadalë, derisa 
u krijua modeli më i përshtatshëm. gjithashtu, u shtua një variabël 
dummy, për të marrë parasysh ndërprerjen strukturore të serive gjatë 
krizës financiare të vitit1997.

iii.1 rezultatet e vlerëSimit

objektivi kryesor i punimit është të vlerësojë lidhjen ndërmjet 
ndryshimeve të kursit të këmbimit dhe zhvillimeve në çmimet 
vendase. kështu, tabela 1 paraqet koeficientët e përcjelljes të kursit 
të këmbimit afatgjatë dhe afatshkurtër. më pas, për të analizuar më 
tej rolin e kursit të këmbimit si një amortizator goditjesh, përgjigjja 
e çmimit total të konsumit krahasohet me efektet e inflacionit në 
nënkategorinë e  të mirave të tregtueshme dhe të patregtueshme. Së 
fundi, rezultatet tregojnë nëse ka ndryshuar efekti afatshkurtër dhe 
afatgjatë i përcjelljes, pasi objektivat e Bankës së Shqipërisë u bënë 
më të përqendruar në inflacion, në fund të vitit 2001.
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tabelë �. Efekti afatshkurtër dhe afatgjatë i përcjelljes së ndryshimit të kursit të këmbimit, 
���� t�:�007 t�.

efekti i përcjelljes 
afatshkurtër

efekti i përcjellës 
afatgjatë 

para-oBj pas-oBj para-oBj pas-oBj
totali i çmimeve të içk 0.3376 -0.1995 0.5310 -0.2133
çmimet e mallrave të tregtueshëm 0.3561 0.0053 0.6614 0.0062
çmimet e mallrave të patregtueshëm 0.1859 -0.1544 0.2072 -0.1601
Shënim: koeficientët janë bazuar në rezultatet e tabelës a1, në Shtojca.

Siç shihet, lëvizjet e kursit të këmbimit kishin një ndikim të 
moderuar mbi të gjitha indekset e çmimeve gjatë periudhës para 
objektivit. reagimi i çmimeve vendase ishte ndërmjet një të tretës 
dhe gjysmës së madhësisë së ndryshimit në përqindje, të kursit të 
këmbimit. gjithashtu, forca e këtij ndikimi duket se ka fituar ritëm 
në periudhën afatgjatë më tepër se në atë afatshkurtër. kjo është 
veçanërisht e vërtetë në rastin e të mirave të tregtueshme dhe në 
çmimet totale të konsumit, koeficientët afatgjatë të të cilëve janë rreth 
dy herë më të mëdhenj se ata afatshkurtër. krahasimi i koeficientëve 
të të mirave të tregtueshme dhe të patregtueshme mbështet hipotezën 
se kursi i këmbimit ka vepruar si amortizator goditjesh. 

nga ana tjetër, rezultatet tregojnë një rënie të dukshme në efektin 
e përcjelljes pasi Banka e Shqipërisë u bë më e kujdesshme ndaj 
normave modeste të inflacionit. nga 2001 deri në mes të vitit 2007, 
rritja vjetore e çmimeve të konsumit ka qenë rreth 3 për qind. në 
të njëjtën kohë, kursi i këmbimit është stabilizuar dhe mbiçmuar 
gradualisht me 14 për qind kundrejt një shporte me monedha të huaja, 
duke shkaktuar kështu një rënie të dukshme në koeficientin e efektit 
të përcjelljes. ndërkohë që çmimet e të mirave të tregtueshme duket 
se reagojnë pak ndaj ndryshimeve të kursit të këmbimit, çmimet e 
konsumit dhe të të mirave të patregtueshme tregojnë një reagim të 
pakuptimtë në periudhën afatgjatë dhe afatshkurtër. rënia e madhe 
dhe ndryshimi në shenjën e parametrave të efektit të përcjelljes 
sugjerojnë se në vitet e fundit tregu vendas mund të jetë karakterizuar 
nga “ vlerësimi i monedhës vendase”, ku luhatje të vogla në vlerën e 
lekut nuk janë shoqëruar me ndryshime në çmime.

llogaritjet në tabelën a1 tregojnë një inerci të konsiderueshme 
të inflacionit gjatë periudhës së çmimeve të larta (si tregohet nga 
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koeficienti log p-1). më tepër se një e treta e inflacionit të mëparshëm 
vazhdon në rritjen korente të çmimeve të konsumit dhe të të mirave 
të tregtueshme (0.36 dhe 0.46 përkatësisht). në rastin e të mirave 
të patregueshme, vazhdimi i çmimit është shumë më i vogël dhe 
në rënie. megjithatë, parametrat e termit interaktiv (doBj*log p-

1) thuajse mbulojnë inercinë e inflacionit, duke evidentuar një 
minimizim të dukshëm të vazhdimit të inflacionit gjatë periudhës pas 
objektivit. rezultatet sugjerojnë se efekti i përcjelljes dhe vazhdimi i 
inflacionit kanë rënë, pas futjes së objektivit të ri të politikës në fund 
të vitit 2000.   

iv. politika e kurSit të këmBimit nën 
regjimin e ShënjeStrimit të inFlacionit

çështja e kursit të këmbimit dhe efekti i përcjelljes të tij tek inflacioni 
krijojnë implikime të politikës, të cilat shtrihen përtej inflacionit. 
Bankat qendrore që shënjestrojnë inflacionin, drejtojnë vëmendjen e 
tyre vetëm në inflacionin e pritur dhe e përdorin politikën monetare 
për t’i drejtuar këto pritje drejt një niveli të dëshiruar, brenda një 
periudhe kohore të paracaktuar. qëllimi final është mbajtja nën 
kontroll e çmimeve. Sipas kësaj skeme, rregullat e politikës monetare 
kërkojnë që bankat qendrore të rregullojnë normën e politikës së tyre, 
me qëllim arritjen e objektivit të inflacionit. kjo arrihet duke përfshirë 
të gjithë informacionin e disponueshëm për bankën qendrore. kjo 
do të thotë se pavarësisht përfshirjes së informacionit në marrjen e 
vendimeve në lidhje me zhvillimet në variablat e tjerë, përfshirë edhe 
kursin e këmbimit, politika monetare nuk merr parasysh efektet e 
politikës së zgjedhur për këta variabla. 

megjithatë, në literaturën teorike, politika optimale është 
përshkruar si një politikë që minimizon funksionin e humbjeve të 
bankës qendrore. ky funksion është një kombinim i ponderuar 
i hendekut të prodhimit dhe i devijimit të inflacionit nga niveli i 
dëshiruar (objektivi i tij në rastin e shënjestrimit të inflacionit) me 
një peshë më të madhe në komponentin e inflacionit, veçanërisht në 
rastin e shënjestrimit të inflacionit8. kursi i këmbimit ka potencial të 
ndikojë në të dy komponentët e këtij funksioni9. 
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le të japim një shembull që përshtatet mirë me zhvillimet aktuale 
dhe të mundshme në ekonominë shqiptare: supozohet se për shkak 
të një ndryshimi relativisht të madh në diferencialin e normave të 
interesit, një ekonomi e vogël dhe e hapur po përjeton një mbiçmim 
të pandërprerë të monedhës së saj. në të njëjtën kohë shihet se 
pritjet e inflacionit janë rritur përtej objektivit të inflacionit. në 
këto rrethana autoritetet vendosin të rrisin normën bazë për të 
korrigjuar pritjet. rritja e normës bazë rezulton e suksesshme në 
lidhje me inflacionin, por në të njëjtën kohë rrit më tej ndryshimin 
e normës së interesit, duke inkurajuar flukse të tjera hyrëse të 
valutës dhe një mbiçmim të mëtejshëm. një mbiçmim/nënçmim i 
tillë si te diskutimi i mishkin (2001), mund të ndikojë jo vetëm në 
hendekun e prodhimit apo në devijimin e inflacionit, por edhe në 
bilancet e sektorit privat, dhe mund të rrezikojë stabilitetin financiar 
të ekonomisë. për rrjedhojë, banka qendrore duhet t’i kushtojë 
vëmendje lëvizjeve të kursit të këmbimit, por deri në çfarë mase? 
a duhet që kjo vëmendje të jetë aq e madhe sa të përfshijë kursin e 
këmbimit në rregullin e taylorit? me fjalë të tjera, a duhet që banka 
qendrore t’i përgjigjet ndryshimeve në kursin e këmbimit? nëse po, 
kursit nominal apo atij real?           

pyetja bëhet më e ndërlikuar kur ndërhyrjet në kursin e këmbimit 
përcaktohen edhe si mjete të politikës, për arritjen e objektivave 
të tjerë sekondarë të politikës monetare, si: rritja e rezervave 
ndërkombëtare, lehtësimi i luhatjeve afatshkurtra që krijohen për 
shkak të karakteristikave  të një ekonomie të vogël, të hapur dhe 
rregullimi i kursit të këmbimit kur ai i largohet rregullave bazë. Si 
mund të përballen këto politika me shënjestrimin e inflacionit? 

Ball (1999) i merr në konsideratë këto probleme dhe e përfshin 
kursin e këmbimit si variabël shpjegues në ekuacionet e ofertës dhe 
kërkesës së agreguar, ku kursi i këmbimit shprehet si funksion i 
normës së interesit dhe si gabim me probabilitet rastësor. implikimi i 
një novacioni të tillë në ekuacionin e ofertës dhe kërkesës së agreguar 
është se edhe rregulli i taylorit për caktimin e një politike optimale do 
të modifikohet, duke marrë parasysh drejtpërdrejt kursin e këmbimit 
në përcaktimin e instrumenteve të politikës monetare. në këtë aspekt 
rregulli i ri nuk kundërshton shënjestrimin e inflacionit, por thjesht 
përcakton se politika monetare merr parasysh edhe luhatjet e kursit 
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real të këmbimit, sikurse edhe ndikimin e ndërhyrjeve të kursit të 
këmbimit mbi normën e interesit. ashtu si Ball, Svensson (2000) 
gjithashtu argumenton, se përfshirja e kursit të këmbimit në rregullin 
e taylorit ka shumë mundësi të prodhojë rezultate makroekonomike 
më të qëndrueshme. të dy autorët propozojnë vlera optimale për 
koeficientët e kursit të këmbimit, që mund të ndryshojnë gjithsesi, 
për shkak të karakteristikave specifike të modelit dhe ndryshimeve 
në parametra; për këtë arsye, rregulla të tillë nuk janë shumë të 
qëndrueshëm nga ana praktike.

autorë të tjerë si mishkin dhe Schmidt-hebbel (2001), taylor 
(2001) dhe mishkin e Savastano (2001) argumentojnë se në një 
model të përcaktuar siç duhet, efektet e kursit të këmbimit përfshihen 
indirekt  në rregullat e politikës (përfshirë edhe funksionin e 
humbjeve), nëpërmjet efekteve të tij mbi hendekun e prodhimit 
dhe inflacionin. kështu, duke iu përgjigjur ndryshimeve në kursin e 
këmbimit mund të shtohet paqëndrueshmëria në politikën monetare 
dhe të rrezikohet ecuria e saj. në përgjithësi kjo çështje mbetet e 
pazgjidhur, pasi çështja e kursit të këmbimit nuk trajtohet e plotë në 
literaturën e shënjestrimit të inflacionit. pjesa më e madhe e literaturës 
përqendrohet në modelet monetare të ekonomive të mbyllura dhe 
nuk bëhet një analizë krahasuese e efekteve të mirëqenies apo të 
zhvillimeve makroekonomike, kur kursi i këmbimit përfshihet në 
rregullat e politikës monetare10. 

kështu, përgjigjja më e mirë e mundshme për këtë diskutim mund 
të gjendet në kërkimet empirike, për shkak të faktorëve specifikë të 
vendit. mohanty dhe klau (2005) kanë bërë kërkime në 13 vende 
me ekonomi në tranzicion dhe në zhvillim, mbi hipotezën se kursi i 
këmbimit i përket funksionit të reagimit monetar. rezultatet e tyre 
tregojnë se koeficientët e kursit të këmbimit janë mjaft domethënës në 
11 nga 13 vendet, duke treguar se bankat qendrore të këtyre vendeve 
marrin parasysh kursin e këmbimit në hartimin dhe zbatimin e 
politikës monetare. cili është qëndrimi i politikës monetare në lidhje 
me zhvillimet e kursit të këmbimit në Shqipëri? për t’iu përgjigjur 
kësaj pyetjeje do të përdorim rregullin e taylorit për një ekonomi të 
hapur me të dhënat e Shqipërisë.
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iv.1. rregulli i taylorit dhe kurSi i këmBimit 
të lekut

në këtë pjesë, do të shohim nëse kursi i këmbimit ka ndikuar në 
marrjen e vendimeve të Bankës së Shqipërisë për politikën monetare. 
për të llogaritur funksionin e reagimit të politikës së normës së 
interesit në një ekonomi të hapur, shumë autorë11 kanë përdorur 
rregullin e taylorit, i cili përfshin efektet e lëvizjeve të kurseve të 
këmbimit në lidhje me inflacionin dhe hendekun e prodhimit. në 
analizën tonë, ne kemi përdorur një formë specifikimi paksa të 
ndryshuar, të  versionit të mohanty dhe klau (2004) mbi rregullin e 
taylorit. ndryshimi qëndron në përdorimin e kursit efektiv nominal 
të këmbimit në vend të atij real, me argumentin se politika e këmbimit 
valutor e Bankës së Shqipërisë synon të zbutë sulmet spekulative dhe 
luhatjet e papritura mbi kursin nominal të këmbimit valutor. kështu, 
ne llogarisim këtë ekuacion:

     (2)

ku:
it - është norma e politikës së Bankës së Shqipërisë në tremujorin t; 
π - përfaqëson normën vjetore të inflacionit të içk; 
y - është hendeku i prodhimit; neer - është kursi efektiv nominal 

i këmbimit të lekut (një rritje tregon për zhvlerësim të vlerës së 
lekut); 

Δlog - është operatori i ndryshimit të parë të variablave në 
algoritmet e thjeshta; 

a - është një konstante, 
b, c, d, e dhe  f - janë koeficientët e pjerrësisë që duhen llogaritur; 
u - është termi i gabimit. 

parametrat a, b dhe d pritet të jenë pozitivë dhe më të mëdhenj 
se zero. që politika monetare të mos jetë akomoduese duhet që 
lidhja afatgjatë ndërmjet inflacionit dhe normës së interesit të jetë 
më e madhe se 1 [d.m.th., c / (1-b) > 1 ]. koeficienti -e pritet të 
jetë pozitiv gjithashtu, duke treguar se banka qendrore duhet të 
shtrëngojë politikën e saj monetare në përgjigje të zhvlerësimit 
të lekut. gjithsesi, përfshirja e vonuar e ndryshimeve në kursin e 
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këmbimit si një variabël shpjegues lejon efekte më dinamike sesa 
thjesht reagimin ndaj luhatjeve korente të lekut. kursi i këmbimit 
shumë shpesh lëviz duke u rikthyer në nivele mesatare12; kështu që 
parametri -f nuk nevojitet të jetë pozitiv. nëse është negativ, por 
më i vogël në vlerë absolute se -e, ai do të balancojë disi reagimin e 
normës së interesit në periudhën e ardhshme. 

nga ana tjetër, roli i kursit të këmbimit në rregullin e taylorit do të 
ishte i pakonsiderueshëm, nëse shuma e koeficientëve -f dhe -e është e 
barabartë me zero ose lehtësisht ndryshe nga zero. në këtë rast, do t’i 
ngjante një politike monetare të një vendi me ekonomi të mbyllur, ku 
zhvillimet e kursit të këmbimit shpërfillen (taylor, 2001).

modeli është vlerësuar duke përdorur metodën e shumës së 
katrorëve më të vegjël13 për periudhën 1997 t1:2006 t4. për të 
kontrolluar tiparet e fuqisë në ekuacionin (2), është përdorur një 
ekuacion tjetër, duke zëvendësuar inflacionin vjetor dhe ndryshimet 
e kursit të këmbimit në (2), me devijimet nga tendenca e tyre e 
zakonshme. për arsye lehtësie, që këtu e tutje do t’i referohemi 
ekuacionit (2) si model bazë, ndërsa alternativës së tij si model i 
hendekut (gap model).

iv.2. rezultatet empirike të modelit Bazë

hendeku i prodhimit matet si përqindje e devijimit të pBB-së reale 
nga trendi potencial i tij, ku ky i fundit përcaktohet duke përdorur 
filtrin hodrick-prescott. norma e marrëveshjeve të riblerjes është 
përdorur si një tregues i normës bazë të interesit të politikës monetare 
të Bankës së Shqipërisë. gjithsesi, duke qenë se të dhënat për këtë 
instrument fillojnë në mes të vitit 2000, seritë janë ekstrapoluar para 
asaj periudhe me normat e depozitave tremujore, të cilat kanë një 
korrelacion prej rreth 90 për qind me normën e marrëveshjeve të 
riblerjes. kursi efektiv i këmbimit të lekut është llogaritur si shportë 
e monedhave të ponderuara sipas peshave të tyre përkatëse në tregun 
e pesë partnerëve më të mëdhenj tregtarë. 

zbulimet empirike të modelit bazë jepen në tabelën a2. r2 i lartë 
tregon se rregulli i taylorit për një ekonomi të hapur, shpjegon 
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mjaft mirë sjelljen për vendosjen e normës së interesit nga Banka 
e Shqipërisë. të gjithë koeficientët janë statistikisht të rëndësishëm 
dhe kanë shenjën e pritur. 

duket se Banka e Shqipërisë ka qenë e kujdesshme dhe e 
ngadaltë në rregullimin e normës bazë të interesit në ekonomi gjatë 
periudhës në shqyrtim. koeficienti i vonesës në kohë i normës së 
marrëveshjeve të riblerjes është rreth 0.8, duke treguar lëvizje të lehta 
në treguesit e politikës monetare. ky këndvështrim gjen mbështetje 
në koeficientët e inflacionit afatshkurtër dhe afatgjatë, si tregohet në 
tabelën 2. reagimi i dobët i normave të marrëveshjeve të riblerjes 
ndaj inflacionit, tregon për një politikë monetare të përshtatshme në 
drejtim të presioneve të çmimeve, veçanërisht gjatë periudhës me 
normë inflacioni të lartë në vitet 1990.

tabelë �. reagimi afatshkurtër dhe afatgjatë i modelit bazë, ���7t�:�006t�.
inflacioni hendeku i prodhimit neer

afatshkurtër 0.0994 0.1519 0.3673
afatgjatë 0.4942 0.7555 1.8272
Shënim:koeficientët janë bazuar në rezultatet e tabelës a2 tek Shtojca.

Stabilizimi i qëndrueshëm i treguesve makroekonomikë në Shqipëri 
pas krizës financiare të vitit 1997, duket se e ka zvogëluar nevojën 
për masa rigoroze të politikës monetare, në përgjigje të goditjeve të 
kërkesës. përmirësimi gradual i deficitit buxhetor, që reflektohet në 
raportin zbritës ndaj pBB-së nominale, bën thirrje për një rol më pak 
aktiv të bankës qendrore. rrjedhimisht, madhësia e ndryshimit të 
normës bazë të interesit të politikës monetare ka qenë më e vogël se 
devijimet nga prodhimi potencial.

rezultatet tregojnë për një lidhje të fortë afatgjatë midis normave 
bazë të interesit dhe zhvillimeve të kursit të këmbimit. një shtim prej 
2 pikë përqindjeje në nënçmimin (mbiçmimin) e kursit të këmbimit të 
lekut, ka shtyrë Bankën e Shqipërisë të rrisë (ulë) normën e interesit 
me 73 pb dhe 3.65 pikë përqindjeje, respektivisht në periudhë 
afatshkurtër dhe afatgjatë. koeficientët janë statisikisht domethënës 
dhe pozitivë si për ndryshimet në periudhën e tanishme ashtu edhe 
në atë të mëparshme, duke treguar një shkallë të lartë të vazhdimit të 
goditjeve të kursit të këmbimit dhe duke e rritur kështu reagimin e 
normës së politikës të bankës qendrore.
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për të vërtetuar nëse rezultatet e mësipërme qëndrojnë apo jo, 
modeli bazë u ripërcaktua duke zëvendësuar normën e inflacionit dhe 
ndryshimet në kursin e këmbimit me devijimet e tyre nga tendenca 
përkatëse hp14. llogaritjet e reja përforcojnë rezultatet e mëparshme 
në lidhje me shenjën e pritur dhe madhësinë e parametrave (tabela 
a3 në shtojcë). ndryshimet aktuale dhe të zgjatura të kursit të 
këmbimit vazhdojnë të ruajnë ndikimin e tyre në vendimmarrjen e 
politikës monetare. kjo tregon se zhvillimet në vlerën e lekut janë 
shumë të rëndësishme dhe vërehen me kujdes nga vendimmarrësit, 
si dhe hedh poshtë idenë e përjashtimit të tij nga rregulli i politikës 
monetare.

iv.3. teStimi për mungeSë lineariteti dhe 
aSimetri në FunkSionin e reagimit të BankëS Së 
ShqipëriSë

ekuacioni (2) mat reagimin linear të veprimeve të politikës 
monetare ndaj inflacionit, goditjet e kërkesës dhe luhatjet e kursit 
të këmbimit. kjo nënkupton se Banka e Shqipërisë do t’i trajtojë 
goditjet ekonomike në mënyrë të ngjashme, pavarësisht madhësisë 
dhe zhvillimeve aktuale. për këtë arsye, është e rëndësishme të 
kontrollohet nëse politika monetare vendase ka ndjekur një reagim 
jolinear ndaj devijimeve pozitive kundrejt atyre negative nga trendi, si 
dhe një përgjigje asimetrike ndaj ndryshimeve më të mëdha kundrejt 
atyre më të vogla.

në këtë pikë ne jemi të interesuar të testojmë për mungesë lineariteti 
në reagimin e bankës qendrore, vetëm në lidhje me inflacionin dhe 
kursin e këmbimit. Së pari, ekuacioni (2) është rivlerësuar duke 
përfshirë dy variabla dummy  të koeficientit të pjerrësisë, për të 
parë nëse vendimmarrësit marrim masa të ngjashme për devijimin e 
inflacionit dhe të kursit të këmbimit nga trendi i tyre. variablat dummy 
marrin vlerën 1 për ndryshime negative dhe në rastin e kundërt marrin 
0. gjithashtu, për të testuar reagimet e ndryshme ndaj goditjeve më të 
mëdha kundrejt atyre më të vogla, ekuacionit (2) i shtohen dy variabla  
që përbëhen nga devijimet në katror të inflacionit dhe ndryshimet 
në kursin e këmbimit. në secilin rast përgjigjja e përgjithshme ndaj 
inflacionit vjetor dhe lëvizjeve të kursit të këmbimit gjendet duke 
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mbledhur dummy-n e koeficientit të pjerrësisë ose koeficentët e 
devijimit në katror, me parametrat e tyre përkatës.

në mënyrë hipotetike, koeficentët negativë dhe domethënës 
sugjerojnë një reagim më të dobët të normës së interesit ndaj një 
rënieje në inflacion dhe një mbiçmimi të kursit të këmbimit nën vlerat 
e trendit. ky interpretim, vlen edhe për madhësinë e devijimeve. 
gjithsesi, sa më afër të jenë këta koeficentë me zeron, aq më të 
vendosur janë vendimmarrësit, si ndaj devijimeve anësore ashtu 
edhe ndaj madhësisë së këtyre goditjeve. 

rezultatet e llogaritura janë treguar në tabelat a4 dhe a5 tek 
shtojca. duket se Banka e Shqipërisë reagon në mënyrë të ngjashme 
ndaj vlerave të inflacionit nën ose sipër trendit. koeficienti dummy 
i pjerrësisë në lidhje me inflacionin është statistikisht mjaft i 
parëndësishëm; kështu që një përgjigje zero për shkak të shenjës 
nuk mund të refuzohet. nga ana tjetër, reagimi ndaj ndryshimeve 
të kursit të këmbimit është reduktuar dukshëm gjatë periudhave të 
mbiçmimit kundrejt periudhave të nënçmimit. gjithsej, reagimi i 
normës së interesit ulet me rreth 37 pb në vetëm 8.8 pb (tabela a4).

në lidhje me madhësinë e goditjes, përsëri politikëbërësit i 
kushtojnë vëmendje normës së inflacionit, pa bërë dallim ndërmjet 
devijimeve të mëdha dhe të vogla. parametri përkatës është i dobët 
dhe statistikisht i parëndësishëm. gjithsesi, ndryshimet më të mëdha 
të kursit të këmbimit duket se rrisin reagimin e politikës monetare. 

v. përFundime 

Banka qendrore e Shqipërisë është zotuar të përdorë burimet e saj 
në studimin e alternativave potenciale të regjimit të politikës monetare. 
një pjesë e rëndësishme e këtij kërkimi është përqendruar në studimin 
e kursit të këmbimit dhe modeleve të tij të fuqishme të transmetimit 
monetar. Banka e Shqipërisë është më shumë e interesuar në efektet 
e kursit të këmbimit mbi inflacionin dhe stabilitetin financiar. 
tendencat aktuale ekonomike që lidhin shënjestrimin e inflacionit 
si regjim stabilizues me një kurs këmbimi lirisht të luhatshëm, kanë  
ringjallur diskutimet për regjimin e duhur të kursit të këmbimit. në 
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të njëjtën kohë kjo skemë e re e politikës ngre pyetje sfiduese për 
autoritetet monetare. Futja e tipareve të shënjestrimit të inflacionit në 
politikën monetare të Bankës së Shqipërisë, ka çuar në një inflacion 
të qëndrueshëm dhe të ulët, dhe ka përkuar me një periudhë të gjatë 
të mbiçmimit gradual dhe të vazhdueshëm të monedhës vendase. 
përveç rezultateve të dëshirueshme monetare, këto zhvillime ngrenë 
çështje të rëndësishme për politikën, të cilat kanë të bëjnë me rolin 
e kursit të këmbimit në këtë politikë të re monetare, objektivat e 
saj, efektet e mundshme destabilizuese të zhvillimeve të kursit të 
këmbimit dhe reagimin e politikës ndaj këtyre zhvillimeve.

në këtë studim jemi munduar të trajtojmë të dy problemet: efektin 
e përcjelljes së zhvillimeve të kursit të këmbimit në çmimet vendase 
dhe rolin e kursit të këmbimit në hartimin dhe drejtimin e politikës 
monetare, nëpërmjet një analize të pastër empirike të të dhënave të 
disponueshme.

në përgjithësi, gjejmë se ekziston një efekt i konsiderueshëm i 
përcjelljes së ndryshimit të kursit të këmbimit. ky efekt është më i 
fortë në çmimet e të mirave të tregtueshme, duke e lejuar kursin e 
këmbimit të veprojë si amortizator goditjeje. gjithsesi fuqia e efektit 
të përcjelljes varet nga periudha e zgjedhur për shqyrtim. rezultatet 
tona tregojnë se efekti i përcjelljes së kursit të këmbimit tek çmimet 
vendase dobësohet dukshëm gjatë periudhave me një inflacion të 
ulët dhe të qëndrueshëm. efekti i përcjelljes zhduket praktikisht në 
momentin kur Banka e Shqipërisë vendos objektivin e normës së 
inflacionit midis intervalit 2 dhe 4 për qind. gjithsesi, ai ende tregon 
për të paktën disa efekte zëvendësimi, ndërkohë që efekti i përcjelljes 
të kursit të këmbimit tek të mirat e patregtueshme, zhduket. 

këto rezultate përputhen me gjetjet e kërkimeve të ngjashme të 
bëra në vende të tjera, që kanë përjetuar të njëjtat ndryshime. gjithsesi, 
duhet treguar kujdes në interpretime të tilla që janë të vlefshme për 
periudha me inflacion të ulët dhe të qëndrueshëm. këto rezultate 
mund të mos vazhdojnë të qëndrojnë në periudha inflacioni të lartë 
dhe kurs këmbimi shumë të luhatshëm. 

Shqyrtimi i rregullit të taylorit për një ekonomi të hapur tregon 
se politika monetare është shumë e ndjeshme ndaj ndryshimeve të 



�77

goditjeve të kursit të këmbimit, ndoshta më tepër se ndaj ndryshimeve 
të inflacionit. 

ky rezultat erdhi i papritur, pasi kuadri operacional i politikës është 
ndërtuar i tillë që të mos i përgjigjet goditjeve në kursin e këmbimit. 
ky rezultat do të kishte kuptim në rastin kur zhvillimet e kursit të 
këmbimit do të ishin parashikuese të mira të inflacionit apo të pritjeve 
të inflacionit. gjithsesi, rezultatet tona të mëparshme tregojnë se nuk 
është kështu. në këtë drejtim, e kemi të vështirë të bashkërendojmë 
rezultatet tona dhe besojmë se duhen bërë kërkime të mëtejshme 
deri sa të gjendet një shpjegim i arsyeshëm. testet tona tregojnë 
se autoritetet nuk bëjnë dallim midis devijimeve të inflacionit sipër 
apo nën nivelin e objektivit, por kanë një tendencë ndërhyrjeje në 
momente nënçmimi. kjo tendencë mund të shpjegohet me politikën 
e ndërhyrjes të Bankës së Shqipërisë, e cila kërkon ndërhyrje në treg 
kur goditje të përkohshme ndikojnë ofertën ose kërkesën në tregun 
e këmbimit valutor (me qëllim uljen e luhatjeve). natyra e goditjeve, 
që shkaktohen thuajse gjithmonë për shkak të flukseve të mëdha 
hyrëse në monedhë të huaj në formën e remitancave, mund të japë 
një shpjegim të arsyeshëm për këtë rezultat.

implikimi më i rëndësishëm i rezultatit tonë lidhet me rrezikun 
që shfaqja e kursit të këmbimit në rregullin e taylorit mund të 
ngatërrojë publikun rreth objektivit të vërtetë të politikës monetare 
dhe mund të dëmtojë besueshmërinë e bankës qendrore. madje, 
në prani të përqendrimit të lartë sezonal dhe të ngadaltë në tregjet 
e këmbimeve valutore dhe të një rregulli ndërhyrjeje, i cili kërkon 
ndërhyrje në treg që nuk janë të lidhura më objektivin final të 
qëndrueshmërisë së çmimeve, ne do të dëshironim ta trajtonim këtë 
çështje siç duhet, duke iu referuar  mishkin dhe Savastano (2001, 
faqe 439), që sugjeron se nëse një bankë qendrore duhet të ndërhyjë 
në tregun e këmbimit valutor për ndonjë arsye, është e rëndësishme 
që të njoftojë publikisht për natyrën e ndërhyrjes dhe të tregojë se një 
ndërhyrje e tillë nuk synohet apo nuk lidhet në asnjë rast me arritjen 
e objektivit të inflacionit. 
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Shtojcë

tabelë a�. Efekti i përcjelljes së kursit të këmbimit tek çmimet vendase, 
����t�:�007t�.

 içk çmimet e mallrave 
të tregtueshëm 

çmimet e mallrave 
të patregtueshëm

dlog p-1
0.3643

(0.0001)
0.4615

(0.0000)
0.1028

(0.0005)

dlog p* 0.8402#)

(0.0014)
0.6708

(0.0500)
0.0618

(0.0009)

dlog neer 0.3376
(0.0000)

0.3561
(0.0000)

0.1859
(0.6171)

doBj*dlog neer -0.5371
(0.0000)

-0.3508
(0.0359)

-0.3403
(0.0079)

doBj*dlog p-1
-0.2998

(0.0364)
-0.3176

(0.0044)
-0.0675

(0.6788)
    
adj. r2 0.8673 0.8553 0.5371
lm testi (ki-kuadrat (4)) 0.2063 0.0733 0.4037

Shënim: p-vlera në parentezë; p është niveli i çmimeve vendase; p* është 
indeksi i çmimeve të huaja; neer është kursi efektiv i këmbimit të lekut; 
doBj është një variabël dummy që merr vlerën 1 gjatë periudhës që 
objektivi i inflacionit është përcaktuar në intervalin 2-4 për qind dhe në 
rastin e kundërt zero; dlog tregon për një ndryshim në variablat.
#) koeficienti është për vonesën kohore 3.

tabelë a�.  Modeli bazë i rregullit të taylorit ���7t�:�006t�

variabli koeficienti gabimi stand. Statistika e studentit prob.

    

c 1.3384 0.3435 3.8960 0.0004
repo-1 0.7990 0.0546 14.6413 0.0000
inFlacioni 0.0994 0.0356 2.7878 0.0086
hendeku i prodhimit 0.1519 0.0520 2.9182 0.0062
dlog neer 0.1158 0.0373 3.0970 0.0039
dlog neer-1 0.2515 0.0286 8.8008 0.0000
    

adj. r2 0.9841 prob(kriteri i Fisherit) 0.0000
S.e. e regresionit 0.8344 testi lm (ki-kuadrat) (2)) 0.0669
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tabelë a�. reagimi i normës së marrëveshjes së riblerjes ndaj devijimit të trendit të 
inflacionit, prodhimit dhe kursit të këmbimit ���7t�:�006t�.
variabli koeficienti gabinmi Std. Statistika e studentit prob.

c 0.5736 0.3338 1.7183 0.0948
repo-1 0.9125 0.0317 28.8318 0.0000
inFldev 0.0710 0.0314 2.2648 0.0300
hendeku i prodhimit 0.1755 0.0608 2.8853 0.0067
dlogneerdev 0.1657 0.0356 4.6547 0.0000
dlogneerdev-1 0.2621 0.0310 8.4544 0.0000

adj. r2 0.9812 kriteri i Fisherit 407.7027
S.e. e regresionit 0.9065 prob. (kriteri i Fisherit) 0.0000

tabelë a�. reagimi i normës së marrëveshjes së riblerjes ndaj goditjeve pozitive kundrejt 
atyre negative të inflacionit dhe të kursit të këmbimit. 
Modeli (i përshtatur): ���7t� �006t�.
variabli koeficienti gabimi Std. Statistika e studentit prob.

c 1.0642 0.2469 4.3095 0.0002
repo-1 0.7821 0.0408 19.1273 0.0000
inFl 0.0569 0.0282 2.0136 0.0528
hendeku i prodhimit 0.0211 0.0444 0.4755 0.6377
dlog neer 0.3062 0.0418 7.3098 0.0000
dlog neer-1 0.1488 0.0347 4.2866 0.0002
inFl*d1 -0.0199 0.0561 -0.3554 0.7246
dlogneer*d2 -0.4869 0.0799 -6.0869 0.0000
dlogneer-1*d2 0.1195 0.0449 2.6616 0.0122

adj. r2 0.992047  kriteri i Fisherit 609.1203
S.e. e regresionit 0.589321  prob. (kriteri i Fisherit) 0.000000

 
 
tabelë a�. reagimi i normës së marrëveshjes së riblerjes ndaj goditjeve më të mëdha 
kundrejt atyre më të vogla. 
Modeli (i përshtatur): ���7t� �006t.
variabli koeficienti gabimi Std. Statistika e studentit prob.

c 1.1933 0.2006 5.9479 0.0000
repo-1 0.7735 0.0307 25.189 0.0000
inFl 0.0481 0.0251 1.9156 0.0647
hendeku i prodhimit -0.0302 0.0377 -0.8023 0.4285
dlog neer -0.0044 0.0338 -0.1310 0.8966
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dlog neer-1 0.0829 0.0276 2.9943 0.0054
inFldev^2 -0.0017 0.0013 -1.2790 0.2104
dlogneerdev^2 0.0162 0.0024 6.5564 0.0000
dlogneerdev-1^2 0.0134 0.0024 5.5996 0.0000

adj. r2 0.9950  kriteri i Fisherit 981.8886
S.e. e regresionit 0.4647  prob. (kriteri i Fisherit) 0.0000

 
 

Grafik A1 Grafiku aktual, i vlerësuar dhe i mbetjeve të modelit bazë. 
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* altin tanku, drejtor, departamenti i kërkimeve, Banka e Shqipërisë; ilir 
vika, departamenti i kërkimeve, Banka e Shqipërisë; marian gjermeni, drejtor, 
departamenti i operacioneve monetare, Banka e Shqipërisë.
mendimet e shprehura në këtë kumtesë janë të autorëve dhe jo domosdoshmërisht 
të Bankës së Shqipërisë.
1 Banka e Shqipërisë ka ndërhyrë shpesh në treg për të blerë valutë dy herë në vit gjatë 
periudhës qershor-gusht dhe gjatë muajit dhjetor për të zbutur luhatshmërinë e kursit 
të këmbimit në përgjigje të flukseve të mëdha hyrëse të remitancave.   
2 Shihni muco et al 2004 dhe peeters 2005. 
3 ju lutem shihni edwards (2006) për një shpjegim të hollësishëm lidhur me këtë 
çështje. 
4 Seria e çmimeve të tregtueshëm dhe të patregtueshëm u siguruan nga çeliku 
(2003).
5 llogaritjet e autorit. indeksi i çmimeve të jashtme përbëhet nga çmimet e konsumatorit 
nga kina, gjermania, greqia, italia dhe turqia (bazuar te pesha e importit); seritë 
janë marrë nga ecowin.
6 neer është i ponderuar në treg; kurset e këmbimit shprehen në monedhën vendase, 
lekun, për njësi të monedhave të huaja; për rrjedhojë një rritje e indeksit të neer 
shpreh një zhvlerësim të lekut.
7 argumenti që shpjegon pse hendeku i prodhimit i përket funksionit të humbjes së 
një banke qendrore që shënjestron inflacionin është dhënë nga mashkin dhe Savastano 
(2001, faqe 431), i cili arriti në përfundimin se “caktimi i një objektivi për inflacionin 
në nivelin 2 apo 3 % më shumë se 0% tregon njëkohësisht se autoritetet i kushtojnë 
rëndësi rritjes ekonomike”. 
8 edwards (2007) paraqet një diskutim të shkurtër por cilësor lidhur me çështjen e 
përfshirë në përshkrimin e punës teorike mbi temën e bazuar në rregullin taylor 
dhe në funksionin e humbjes së bankës qendrore. Shihni punimin për një këqyrje 
përzgjedhëse të literaturës.    
9 edwards 2007 paraqet një pasqyrë përmbledhëse të literaturës lidhur me këtë 
çështje. 
10 Shihni për shembull Ball (1999), Svensson (2000), taylor (2001), mohanty dhe 
klaw (2004). 
11 Siç kanë ilustruar mohanty dhe klau (2004), goditjet e kursit të këmbimit që nuk 
shkaktohen nga politika monetare dhe/ose fiskale konsiderohen si të përkohshme; si 
rezultat kemi rikthimin në vlera mesatare.     
12 mohanty dhe klau 2005 përdorin edhe olS. 
13 në një përpjekje tjetër, hendeku i inflacionit u provua duke matur divergjencën 
e inflacionit nga norma vjetore e objektivit, në vend të devijimit nga tendenca hp. 
rezultati ishte mjaft i ngjashëm dhe nuk ndryshoi interpretimin e përgjithshëm. në 
fund u vendos të mbahej hendeku i inflacionit sepse ai tregoi një rëndësi statistikore 
më të mirë.    
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komente mBi: “roli i kurSit të 
këmBimit në ShënjeStrimin e 

inFlacionit, Si veprohet?”
David Vavra*

Si duhet aktualisht ta përdorim regjimin e inflacionit të shënjestruar? 
mendoj se përqasja më e pastër duhet të jetë një tregues i transmetimit 
dhe ky është përfundimi i tij. në realitet, siç kemi dëgjuar dhe siç 
është vërtetuar nga shumë punime të tjera kërkimore, ne si bankierë 
qendrorë, tentojmë të reagojmë ndaj lëvizjeve të kursit të këmbimit 
me instrumente të ndryshme dhe ndonjëherë tentojmë ta përdorim 
atë si një instrument në kuadrin e inflacionit të shënjestruar. a ka 
rëndësi kjo gjë? Fabrizio e ngriti këtë pyetje dje, nëse nuk e kam 
kuptuar gabim. mendoj se po dhe arsyeja për këtë gjë është ndoshta, 
më shumë për shkak të konsideratave operacionale, sesa për arsye 
teorike. i shohim një nga një. përdorimi i kursit të këmbimit si 
objektiv: kjo do të thotë, që ne kemi një instrument, i cili është norma 
e interesit dhe kemi dy objektiva: inflacionin dhe kursin e këmbimit. 
kjo mund të krijojë probleme. mendoj se këto probleme mund të 
trajtohen, por vetëm si një vrojtim. literatura dhe eksperienca e 
përgjithshme tregojnë se lindin konflikte. do t’iu sjell disa shembuj 
vendesh, që i mora me mirësjellje, por pa lejen e tyre. 

Sipas literaturës, është gjetur se nëse keni dy objektiva, ata 
pakësojnë në mënyrë të pashmangshme efektivitetin e transmetimit 
tuaj. kjo mund të jetë e dëmshme në kontekstin e një tregu në 
zhvillim, ku aktualisht hasim probleme lidhur me transmetimin dhe 
natyrën e ndryshueshme të tij. pra, ai nuk është i plotë dhe kjo nuk 
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tingëllon shumë mirë. por, çfarë ndodh sikur (le të marrim shembuj 
të veçantë, njërin e theksoi edhe Fabrizio), aktualisht ne kemi një 
ekonomi të hapur tregu në zhvillim, e cila është shumë e vogël dhe 
efekti i përcjelljes të ndryshimit të kursit të këmbimit është shumë i 
fuqishëm? në parim reagimi ndaj kursit të këmbimit është i njëjtë me 
reagimin ndaj çmimeve të mallrave të tregtueshëm, por në qoftë se 
çmimet e mallrave të tregtueshëm janë të gjithë içk, në thelb, a ka 
rëndësi nëse ne shënjestrojmë içk apo kursin e këmbimit, nëse nuk 
e keqinterpretoj atë që tha Fabrizio? marrim shembullin e Serbisë. 
kemi të gjitha masat që i kishim në një model dinamik e në modele 
të tjera. është kryesisht 30 për qind në periudhë afatshkurtër dhe 
100 për qind në një vit. kjo është ajo çka kemi dhe siç e pamë edhe 
në prezantimet e djeshme, me inflacionin ne thjesht përfundojmë 
shumë shpejt, sepse ne i shtrëngojmë normat e interesit, me qëllim 
që të sjellim një vlerësim të kursit të këmbimit dhe ky do të ishte 
efekti. 

Sigurisht, tani tingëllon më mirë sepse kemi një objektiv; nuk 
ka rëndësi nëse shënjestrojmë inflacionin apo kursin e këmbimit. 
nëse të dy janë në thelb e njëjta gjë dhe ne kemi një instrument, kjo 
tingëllon më mirë. 

por si veprohet realisht në praktikë? kjo është pyetja ime. a duhet 
të përcaktojmë banda (intervale) në pajtueshmëri me objektivat? kjo 
është e ndërlikuar, por është pikërisht çfarë bëjnë shumë vende. 
është e ndërlikuar, sepse kursi i këmbimit është një variabël me 
vështrim nga e ardhmja dhe ai pëson luhatje të mëdha. këto banda, 
nëse i përcaktoni, varen edhe nga rregullat bazë në ekonomi, dhe jo 
vetëm për luhatjet afatshkurtra, por edhe për ato themeloret. dhe në 
qoftë se në themel aktiviteti ndryshon, atëherë këto banda duhet të 
ripërpilohen. ndoshta e keqinterpretoj eksperiencën hungareze, por 
ma merr mendja se në të shkuarën e afërt kishte momente kur Banka 
qendrore e hungarisë e ndjeu nevojën imponuese për ta ndryshuar 
bandën përsëri. nuk jam i sigurt, nuk dua të imponoj mendimet e 
mia. por, është shumë e vështirë për t’u bërë: e shpallni atë dhe pastaj 
e ndryshoni. gjithashtu, është shumë e vështirë edhe operacionalisht, 
sepse shpesh na duhet të marrim miratim nga qeveria për të bërë 
ndryshime. izraeli mund të jetë një shembull, ku qeveria krijon 
vështirësi operacionale, për të bërë diçka shpejt në lidhje me këtë. 
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nga ana tjetër, mendoj se nuk është mirë të kesh banda. ne 
realisht mund të kemi objektiva në drejtim të ndryshimit të kursit 
të këmbimit, në vend të bandave të përcaktuara. kjo, të paktën 
paraprakisht (nuk kam menduar gjatë për këtë) tingëllon më mirë 
për mua nga ana operacionale. megjithatë, ende mendoj se mund të 
përballemi me ndonjë kundërshtim politik, veçanërisht nëse të dyja 
gjërat shkojnë veç-e-veç: kursi i këmbimit zhvlerësohet, por inflacioni 
qëndron i ulët. a reagojmë ne nëpërmjet normave të interesit, për 
ta sjellë nivelin e kursit të këmbimit përsëri në objektiv, ndonëse 
inflacioni është i ulët? ndoshta kjo do të ishte shumë e ndërlikuar 
të shpjegohej. ajo që dua të them lidhur me të është se kjo do të 
rriste problemet në lidhje me shënjestrimin e parasë. gjithashtu, 
edhe shënjestrimi i parasë është i përshtatshëm, në qoftë se do 
të funksiononte. problemi është se ai nuk funksionon, pasi lidhja 
ndërmjet objektivit të parasë dhe objektivit të inflacionit nuk është 
aq e fortë. gjithashtu, ajo është e ndërlikuar, sepse normat e shkuara 
po pësojnë ndryshime dhe e gjitha kjo bazohet në ato norma. lidhja 
është e fuqishme, e madhe, por në rënie. mendoj se operacionalisht, 
kjo do të krijonte probleme.    

mundësi tjetër është të përdoren kurset e këmbimit si instrumente, 
sigurisht gjithçka duhet kombinuar. në këtë rast, shembull i shkëlqyer 
është Singapori. ata nuk përdorin normën e interesit si instrument, 
por përdorin kurset e këmbimit si të tilla. megjithatë, kjo gjithmonë 
tingëllon më mirë, sepse keni të paktën dy, një apo dy instrumente 
për të kontrolluar inflacionin. 

por, edhe një herë, pyetja është, si ta realizosh këtë gjë në praktikë? 
mund të përcaktohet një bandë operacionale sekrete, që nënkupton 
se duke përdorur një kanal instrumentesh për të qartësuar, unë 
aktualisht ndërhyj çdo ditë apo çdo javë për mbajtjen e kursit të 
këmbimit brenda një bande të caktuar, afër një niveli të caktuar, në 
përputhje me objektivin e inflacionit. nuk e shënjestroj atë nisur nga 
një këndvështrim afatgjatë, por i përpiloj këto banda shumë shpesh. 

Si e bëni ju? Si veproni, në qoftë se ndodh ndonjë goditje e papritur 
mbiçmimi? çfarë bëni ju? - nëse ai largohet (del) nga banda, ju keni 
dy alternativa:
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• ose ndërhyni dhe e sillni atë përsëri brenda bandës sekrete; ose
• ripërpiloni bandën.  

përgjigjja varet nga natyra e goditjes: çfarë kostoje ka zhvillimi?  
problemi është që gjatë ditës tjetër, ditës së parë, ditës së dytë të 
ecurisë të kursit të këmbimit, shpesh nuk dihet se çfarë shkaktoi 
goditja. na ndodhi në Serbi dy javë më parë, ku kursi i këmbimit 
u zhvlerësua me 10 për qind brenda pesë ditëve. vështirësi të tjera 
operacionale janë, mbajtja sekret e bandës. dikush më tregoi se 
sekreti më i madh i thesarit në Singapor është rregulli që ata përdorin 
për të caktuar kursin e tyre të këmbimit dhe sigurisht edhe pritjet e 
tregut. 

nuk kam kohë të hyj në detaje, por kam përgatitur dy simulime 
në lidhje me këtë. ato ilustrojnë se në parim, në periudhë afatgjatë, 
nuk ka rëndësi nëse përdorni kurset e këmbimit apo normat e 
interesit si instrument. kjo, është plotësisht në pajtim me inflacionin 
e shënjestruar. por, në periudhë afatshkurtër, në qoftë se do të keni 
një goditje inflacioni që nuk e dini se prej nga vjen, do të përballeni 
me reagimin tipik të bankierit qendror, sepse ju nuk e dini se çfarë 
goditje është. ju rrisni normën tuaj të interesit gradualisht ose e ulni 
atë gradualisht në pritje për informacion të ri. tani, mendoni se çfarë 
mund të ndodhë nëse ju përdorni kurset e këmbimit në vend të 
normave të interesit? në qoftë se ju do të përdorni kurset e këmbimit 
në vend të normave të interesit, tregjet do ta kuptojnë që ka ndodhur 
pikërisht kjo goditje. dhe ju do të reagoni, duke u përballur me ta. 
për shembull, në qoftë se ju do të mbiçmoni gradualisht kursin tuaj 
të këmbimit, tregjet do ta marrin këtë parasysh në vendimmarrjen 
e tyre dhe normat e interesit të tregut do të bien, sepse ata presin 
zhvlerësim. në këtë rast, norma juaj e interesit do të marrë një 
drejtim të ndryshëm nga ai që ju dëshironi. ju po e vlerësoni kursin 
tuaj të këmbimit me qëllim uljen e inflacionit.  

parimisht, për ta mbyllur, mendoj se në teori nuk është problem të 
përdorni kursin e këmbimit, por mendoj se konsideratat operacionale 
e bëjnë atë jopraktik, ndërsa konsideratat politike e bëjnë atë të 
pamatur. të gjithë bëjmë gabime, edhe me shënjestrimin e pastër të 
inflacionit, por në qoftë se ju përdorni pa kujdes kursin e këmbimit, 
në qoftë se ju trajtoni pa kujdes tregun e kursit të këmbimit, mendoj 
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se ata janë shumë të prirur t’iu ndëshkojnë juve shpejt, shumë shpejt. 
mendoj se kjo ka qenë edhe ideja e mishkin fillimisht, kur u shpreh: 
ndërkohë që konsumatorët, nga natyra e tyre, vërtet falin, në qoftë se 
ju përdorni pa kujdes objektivin tuaj të kursit të këmbimit, ju mund 
ta rivendosni kredibilitetin, më lehtësisht me konsumatorët tuaj sesa 
me tregun financiar.   

  

* david vavra, këshilltar, Banka kombëtare e Serbisë.
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mekanizmi i tranSmetimit monetar 
në Shqipëri

Gramoz Kolasi, hilda Shijaku, Diana Shtylla*

aBStrakt

ky studim ritrajton mekanizmin e transmetimit monetar në 
Shqipëri, duke bërë një përmbledhje të gjetjeve të studimeve të 
mëparshme dhe duke dhënë dëshmi të reja bazuar në një vlerësim 
Svar. ne kemi shqyrtuar efektin e kanaleve të transmetimit monetar 
mbi prodhimin agregat dhe mbi inflacionin total dhe atë bazë. 
përfundimi në të cilin arritëm është se kanali i kursit të këmbimit 
nuk është aq i fortë sa është paraqitur në punimet e mëparshme 
dhe se kanali monetar dhe i pritshmërive luan rolin kryesor në 
mekanizmin e transmetimit. gjetjet tona sugjerojnë gjithashtu, se 
Banka e Shqipërisë duhet të tregojë kujdes ndaj luhatjeve të kursit 
të këmbimit, pasi ato duket të kenë një efekt jo të favorshëm mbi 
luhatjet e prodhimit real.

i. hyrje

është shumë e nevojshme të shpjegohet rëndësia e analizimit 
dhe e kuptimit të mekanizmit të transmetimit monetar (mtm), për 
ekonomistët në përgjithësi dhe për bankierët qendrorë në veçanti. 
Sasia dhe qëllimi i punës kërkimore mbi kanalet e transmetimit 
monetar në Shqipëri janë të kufizuara dhe literatura përkatëse nuk 
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shkon përtej 7-8 vjetëve. qëllimi i këtij materiali është i dyfishtë: 
të përmbledhë gjetjet e punimeve empirike të mëparshme; dhe të 
rivlerësojë një model të thjeshtë Svar, në mënyrë që të japë një 
mendim të përditësuar mbi rëndësinë e kanaleve të veçanta të 
transmetimit. në vijim do të themi pak fjalë për kuadrin e politikës 
monetare dhe ecurinë ekonomike në Shqipëri. 

mandati i Bankës së Shqipërisë1 është të arrijë dhe të ruajë 
stabilitetin e çmimeve. gjatë dekadës së fundit, ky objektiv është 
përkthyer afërsisht si mbajtje e një norme inflacioni vjetor të matur 
sipas içk2 në intervalin 2-4% dhe në dy vitet e fundit, si një objektiv 
pikësor prej 3% +/-1 pp. Banka e Shqipërisë ndjek një regjim të 
shënjestrimit monetar3 me elemente të spikatura të një shënjestrimi 
të nënkuptuar të inflacionit. në vitin 2000, u hoqën kontrollet mbi 
normat e interesit të depozitave 3, 6 dhe 12-mujore të bankave 
shtetërore dhe u vendosën instrumente indirekte të politikës 
monetare. aktualisht, kuadri operacional i Bankës së Shqipërisë 
përbëhet nga operacionet e tregut të hapur, instrumentet mbështetëse 
dhe nga rezerva e detyruar. që nga fillimi i periudhës së tranzicionit 
dhe krijimi i Bankës së Shqipërisë si një bankë qendrore moderne, 
roli i politikës monetare në ekonominë shqiptare është përforcuar 
dhe ka fituar rëndësi në kuadrin e përgjithshëm të politikave 
makroekonomike. në pjesën më të madhe të dekadës së fundit, rritja 
e prodhimit ka qenë e fortë, inflacioni i ulët dhe normat e kursit të 
këmbimit të qëndrueshme. ndërkohë që ekonomia e tregut në lulëzim 
çrrënjosi disa nga problemet e trashëguara nga sistemi i mëparshëm 
i centralizuar, sfida të reja u shfaqën. aktualisht, Shqipëria ka një 
sistem financiar të nënzhvilluar; tregjet e kapitaleve janë pothuajse 
inekzistente; ka një shkallë të lartë informaliteti dhe janë në proces 
reforma të rëndësishme strukturore dhe transformuese.

deri tani, politikëbërësit monetarë në Bankën e Shqipërisë nuk 
kanë patur baza të kuantifikueshme, mbi të cilat të gjykonin efektet e 
politikës monetare në ekonomi dhe veçanërisht në inflacion. rezultate 
sasiore mbi sasinë, drejtimin dhe intervalet kohore të efekteve të 
kanaleve të transmetimit të zbatueshme janë thelbësore për hartimin 
e një politike të mirë monetare. dy nga pyetjet vendimtare të ngritura 
nga autoritetet e politikës monetare në vend, sot janë: (1) cili është 
kanali i transmetimit më i rëndësishëm (ose kanalet e transmetimit 
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më të rëndësishme) që gjejnë zbatim në ekonominë shqiptare? dhe 
(2) si mund të përdoret politika monetare për të siguruar stabilitet të 
vazhdueshëm çmimesh? 

ky punim tenton të hedhë dritë mbi natyrën dhe karakteristikat 
e mtm në Shqipëri. në seksionin 2, tregojmë kuadrin teorik 
të kanaleve të transmetimit monetar, të shoqëruar me gjetjet e 
studimeve mbi mtm në vendet në tranzicion. rishikimi i studimeve 
të mëparshme për mtm në Shqipëri paraqitet në seksionin 3. në 
seksionin 4, përsërisim rezultatet e një modeli var nga muço et al 
(2003) dhe pasqyrojmë rezultatet e marra nga përdorimi i modelit 
Svar. Seksioni 5 mbyllet me një diskutim të shkurtër mbi pasojat 
për politikën monetare. 

ii. kuadri teorik i kanaleve të 
tranSmetimit monetar dhe evidenca nga 
vendet në zhvillim dhe në tranzicion

në këtë seksion, ne paraqesim një pasqyrë teorike të kanaleve të 
mtm. nisur nga rezultatet e kërkimeve mbi ekonomitë në zhvillim 
dhe në tranzicion, ne vendosim paralelizma dhe prezantojmë gjykimin 
tonë mbi forcën e pritshme dhe rëndësinë përkatëse të secilit kanal 
në rastin e Shqipërisë. 

mtm është procesi nëpërmjet të cilit vendimet e politikës 
monetare ndikojnë veprimtarinë ekonomike në përgjithësi dhe nivelin 
e çmimeve në veçanti. nga njëra anë e mekanizmit të transmetimit 
qëndrojnë instrumentet që mund të kontrollohen nga autoriteti 
monetar dhe nga ana tjetër, objektivat përfundimtarë të politikës 
monetare, të tilla si stabiliteti i çmimeve, rritja e prodhimit dhe 
punësimi. janë gjithmonë e më të shumtë ekonomistët, që mendojnë 
se politika monetare mund të përdoret vetëm për të zbutur luhatjet 
afatshkurtra të prodhimit dhe se nuk ndikon mbi rritjen afatgjatë 
reale. megjithatë, politika monetare mund të shërbejë si instrument 
eficient për të arritur stabilitetin e çmimeve, që është përcaktuar si 
objektivi i vetëm final i shumë bankave qendrore, kudo në botë. në 
përputhje me karakteristikat e prezantuara nga mishkin (1996), ne 
kemi marrë në shqyrtim këto kanale të transmetimit monetar: kanalin 
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e normës së interesit, kanalin e kursit të këmbimit, kanalin e çmimeve 
të aktiveve dhe kanalin e kredisë. Shpesh, kjo skemë standarde 
zmadhohet për të përfshirë një kanal të pritshmërisë, të cilit i është 
kushtuar mjaft vëmendje në punimet e fundit kërkimore.

• Kanali i normës së interesit.

kanali i normës së interesit nënkupton mekanizmin nëpërmjet të 
cilit, ndryshimi i normës bazë të interesit përçohet në normat e interesit 
të depozitave dhe kredive, dhe në një moment të dytë, mekanizmin 
nëpërmjet të cilit normat e reja të interesit të tregut ndikojnë vendimet 
për shpenzim ose investim, të bizneseve dhe të individëve. është e 
rëndësishme të kihet parasysh se përmasat dhe drejtimi i efekteve 
të një vendimi të caktuar të politikës monetare varen nga shkalla e 
parashikimit të ndryshimit të politikës dhe nga mënyra me të cilën 
ndryshimi ndikon pritshmëritë për vendimet e ardhshme të politikës. 
Besohet dhe është provuar gjerësisht, se një ndryshim në normën e 
politikës pasqyrohet në një ndryshim pothuajse të menjëhershëm, në 
të njëjtin drejtim dhe me përmasa të ngjashme në normat e interesit 
afatshkurtra të huadhënies bankare dhe të depozitave. Shpejtësia me 
të cilën këto norma rregullohen, varet nga karakteristikat dhe thellësia 
e tregut, nga forca e konkurrencës midis institucioneve financiare etj.. 
nga ana tjetër, pas ndryshimit të normës bazë, normat afatgjata të 
interesit mund të lëvizin si në të njëjtin drejtim, ashtu edhe në atë të 
kundërt. efekti aktual i një ndryshimi të normës bazë mbi normat e 
interesit afatgjata do të varet pjesërisht nga impakti i ndryshimit të 
politikës mbi pritshmëritë e inflacionit (raporti i komitetit të politikës 
monetare të Bankës së anglisë). nëse investitorët presin që një rritje 
e normës bazë, të ndiqet nga norma interesi më të ulta në të ardhmen, 
normat afatgjata mund të ulen në përgjigje të rritjes aktuale të normës 
bazë. teorikisht, një politikë monetare ekspansioniste, me fjalë të 
tjera, një ulje e normës bazë nominale, ndiqet nga një rënie e normave 
reale të interesit (në një strukturë çmimesh e pandryshueshme), e 
cila në këmbim sjell ulje të kostove të kapitalit dhe rrit investimet e 
bizneseve dhe të konsumatorëve, dhe në përfundim rrit prodhimin 
agregat (mishkin, 1996).

rezultatet empirike të studimeve për përçimin e normës së interesit 
në vendet me ekonomi në zhvillim dhe në tranzicion janë shumë 
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të ngjashme me ato të eurozonës (Égert dhe macdonald, 2006). 
në përgjithësi, duket se: përçimi më i plotë është gjetur për normat 
afatshkurtra të kredidhënies së korporatave, të ndjekura nga normat 
afatgjata të kredidhënies së korporatave dhe përçimi më i pakët 
është gjetur te kreditë konsumatore. përçimi tek normat e interesit 
të depozitave është më i pakët se përçimi tek normat e interesit të 
huave dhe ka një larmi të konsiderueshme nga vendi në vend, për sa 
i përket përçimit afatgjatë.

Faza e dytë e kanalit të normës së interesit qëndron në lidhjen 
midis normave të interesit të tregut dhe aktiviteteve reale, si konsumi 
dhe investimet. ndryshimet në normat reale të interesit ndikojnë 
të ardhurat dhe shpenzimet, nëpërmjet kanalit të zëvendësimit, 
pasurisë, të ardhurave dhe kostos së kapitalit. ndryshimet në normat 
e interesit mund të kenë efekte kontradiktore, duke qenë se ato 
ndikojnë si sjelljen e kursimtarëve, ashtu edhe atë të huamarrësve. 
puna empirike në këtë fazë të kanalit të transmetimit për vendet 
me ekonomi në zhvillim dhe në tranzicion është ende e pakët dhe 
rezultatet janë jobindëse.

ne mendojmë se kanali i normës së interesit ka qenë inekzistent 
në Shqipëri, për pjesën më të madhe të periudhës 1990-2005. 
adoptimi i një instrumenti indirekt të politikës monetare (normat 
e interesit të marrëveshjeve njëjavore të riblerjes) si normë bazë e 
interesit në ekonomi, është realizuar vetëm kohët e fundit. nga fundi 
i viteve ’90, politika monetare vendase përballej ende me një sfidë 
të madhe, në trajtën e: tregjeve financiare të pazhvilluara, tregjeve 
shumë informale të kredive dhe valutore, si dhe një shkalle të ulët 
edukimi financiar dhe besueshmërie të publikut tek sistemi bankar, 
të përkeqësuar edhe më tepër pas kolapsit të firmave piramidale në 
vitin 1997. Sidoqoftë, ekziston një bindje e përgjithshme se kalimi 
nga instrumentet e politikës monetare direkte tek ato indirekte dhe 
rritja e besueshmërisë dhe transparencës së bankës qendrore kanë 
ndihmuar në përforcimin e marrëdhënies midis parasë dhe inflacionit. 
megjithëse, kanali i normës së interesit mund të mos jetë kanali më 
i rëndësishëm i transmetimit të politikës monetare në Shqipëri për 
momentin, mendohet se ai ka marrë një rol gjithmonë e më të madh 
gjatë viteve të fundit.
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• Kanali i kursit të këmbimit.

ndryshimet e normës bazë mund të ndikojnë edhe mbi kursin e 
këmbimit. duke qenë se kursi i këmbimit tregon vlerën e monedhës 
vendase në krahasim me valutat e huaja, ai mund të ndikohet si nga 
normat e huaja të interesit, ashtu edhe nga ato vendase. përmasat 
dhe drejtimi i impaktit të ndryshimit të normës bazë, mbi kursin e 
këmbimit janë të vështira për t’u parashikuar, pasi do të varen nga 
pritshmëritë mbi normat e interesit vendase dhe të huaja dhe mbi 
inflacionin (raporti i komitetit të politikës monetare të Bankës së 
anglisë). reagimi normal ndaj një rritjeje (rënieje) të normës bazë, 
do të ishte një vlerësim (zhvlerësim) i monedhës vendase, duke qenë 
se aktivet e shprehura në valutë vendase do të bëheshin më tërheqëse 
për investitorët e huaj. një vlerësim i monedhës vendase do t’i bënte 
importet më të shtrenjta dhe eksportet më të lira, në këtë mënyrë, 
eksportet neto dhe për rrjedhojë, kërkesa agregate do të uleshin. 
përveç ndikimit mbi eksportet neto dhe kërkesën agregate, kursi i 
këmbimit ka një efekt direkt mbi inflacionin vendas, pasi ai përcakton 
çmimet e mallrave të importit të shprehura në monedhë vendase. në 
literaturë, ky njihet si efekti i përçimit (pass-through effect). kanali i 
kursit të këmbimit mund të funksionojë edhe nëpërmjet kanaleve të 
pasurisë dhe të bilancit, të cilat zakonisht përfshihen në diskutimet 
mbi kanalin e çmimeve të aktiveve. kursi i këmbimit ndikon bilancet 
e bizneseve me borxhe të mëdha në valutë të huaj. kur valuta e 
huaj mbiçmohet (valuta vendase mbiçmon), barra e borxhit të këtyre 
bizneseve rritet, dhe pa aktive korresponduese që t’i përgjigjen kësaj 
rritjeje, kapitali neto i bizneseve ulet. e njëjta gjë ndodh edhe me 
konsumatorët që zotërojnë shuma të mëdha aktivesh në valutë të 
huaj; pasuria e tyre zvogëlohet dhe po kështu edhe konsumi. në 
këtë mënyrë, me kursin e këmbimit që vepron nëpërmjet kanalit të 
bilancit dhe të pasurisë, ai ndikon mbi kërkesën agregate në drejtimin 
e kundërt, krahasuar me kanalin tradicional të eksporteve neto.

kanali i kursit të këmbimit ka zënë një vend të veçantë në 
kërkimet për ekonomitë në tranzicion, siç mendohet se ka qenë mjaft 
i rëndësishëm për ambientet me inflacion të lartë dhe për vendet 
me tregje financiare të varfra (aslanidi, 2007). kamin et al (1998) 
konstatojnë se, në vendet në tranzicion, kanali i kursit të këmbimit, 
ndryshe nga kanalet e tjera, ndikon jo vetëm mbi kërkesën agregate, 
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por edhe mbi ofertën agregate. megjithatë, në këtë material ndalemi 
në rolin që luan kursi i këmbimit si kanal me anë të të cilit, politika 
monetare vepron mbi kërkesën agregate. në mënyrë që kanali i kursit 
të këmbimit të funksionojë brenda kuadrit të transmetimit monetar, 
duhet të ekzistojnë dy marrëdhënie. Së pari, duhet të ketë një lidhje 
midis politikës monetare dhe kursit të këmbimit, dhe së dyti, kursi i 
këmbimit duhet të influencojë prodhimin dhe inflacionin.

evidencat empirike nga vendet në tranzicion, për fazën e parë të 
transmetimit, domethënë nga politika monetare te kursi i këmbimit, 
japin rezultate të përziera. vonnák (2007) arrin në përfundimin se dy 
studime të ndryshme në hungari kanë gjetur përgjigje të ngjashme 
për ndikimin e kursit të këmbimit tek politika monetare, gjatë 5-10 
viteve të fundit. një rritje e papritur prej 25 pikë përqindje, mbiçmon 
mesatarisht kursin e këmbimit pothuajse menjëherë me 0.5-1.0%. 
për vendet e tjera në tranzicion, Égert dhe macdonald (2006) 
dëshmojnë se modelet var japin rezultate të ndryshme për këtë 
marrëdhënie. një goditje pozitive e normës së interesit mund të çojë 
në një vlerësim ose zhvlerësim të kursit të këmbimit. ky fenomen, i 
njohur si puzzle-i i kursit të këmbimit, në rrethana të veçanta mund 
t’i atribuohet mbrojtjes së pasuksesshme të një niveli të kursit të 
këmbimit. vonnák (2007) tregon se prania e goditjeve ndaj primeve 
të rrezikut e bën të vështirë matjen e efektit të politikës monetare mbi 
kursin e këmbimit. nëse kushti i paritetit të pambuluar të normës së 
interesit (uncovered interest parity – uip) rritet me një term të primit 
të rrezikut4, mund të shihet se një rritje e primit të rrezikut mund të 
çojë në norma interesi vendase më të larta, në një zhvlerësim spot, 
ose mund të kompensohet nga zhvlerësimi në të ardhmen (vonnák, 
2007). në këtë rast, sa më i fortë të jetë mbizotërimi i goditjeve 
të primeve të rrezikut, më shumë gjasa ka që të vërehet reagimi i 
kundërt i kursit të këmbimit, domethënë, një dobësim i monedhës 
vendase pas shtrëngimit monetar.

duke kaluar në fazën e dytë të kanalit, aslanidi (2007) konstaton se 
në gjeorgji, kursi i këmbimit është më eficient në ndikimin e luhatjeve 
të prodhimit, agregatëve monetarë dhe kredisë, sesa norma e interesit 
dhe ndërhyrjet valutore. gjithashtu, ndërhyrjet valutore duket të 
kenë një impakt më të fortë mbi nivelin e kursit të këmbimit dhe 
mbi ekonominë reale, sesa norma e interesit. në vrojtimin e vendeve 
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në tranzicion, Égert dhe macdonald (2006) përmbledhin rezultatet e 
studimeve të përçimit të kursit të këmbimit tek inflacioni, si vijon: (a) 
ka një larmi të konsiderueshme nga vendi në vend, veçanërisht për 
sa i përket içk; (b) përçimi është i ndryshëm për nëngrupet e içk, 
içp dhe të çmimeve të importit; (c) kohët e fundit, përçimi i kursit të 
këmbimit është zvogëluar në pothuajse të gjitha vendet; (d) përçimi 
duket të jetë më i fortë kundrejt monedhës ankorë ose referencë.

ekonomia shqiptare është një ekonomi e vogël dhe e hapur. 
deficiti tregtar i mallrave është 40% i pBB-së, ndërsa eksportet dhe 
importet e mallrave dhe shërbimeve përbëjnë 80% të pBB-së. llogaria 
korente shënon vazhdimisht flukse të mëdha hyrëse në formën e 
remitancave nga emigrantët, të cilat kanë luajtur një rol të rëndësishëm 
në financimin e deficitit tregtar të Shqipërisë dhe në mbajtjen e një 
kursi këmbimi të qëndrueshëm, gjatë 10 viteve të fundit. Shqiptarët 
që jetojnë jashtë vendit, përfaqësojnë një përqindje të lartë të numrit 
të jorezidentëve që vijnë në Shqipëri si turistë, veçanërisht në stinën 
e verës dhe të dimrit. Flukset e kapitaleve përbëhen kryesisht nga 
investimet e huaja direkte dhe nga transfertat zyrtare. duke u bazuar 
në natyrën dhe strukturën e importeve dhe eksporteve të mallrave 
dhe shërbimeve, ne do të prisnim që ndryshimet e kursit të këmbimit 
të kishin më shumë ndikim mbi vëllimin e importeve të mallrave dhe 
shërbimeve, sesa mbi vëllimin e eksporteve të tyre. vika5 (2006) ka 
gjetur se të ardhurat reale janë faktori kryesor përcaktues i flukseve 
tregtare në afatin e gjatë, veçanërisht për sa i përket eksporteve. 
gjithashtu, ndryshimet e çmimeve relative duket të kenë një impakt 
më të madh mbi vëllimin e importeve të tregtueshme, sesa luhatjet e 
kursit të këmbimit. e kundërta është e vërtetë për ofertën e eksporteve, 
e cila duket se reagon më shumë dhe më shpejt ndaj ndryshimeve 
të kursit të këmbimit lek/euro, sesa ndaj çmimeve relative. këto 
gjetje hedhin dritë mbi rëndësinë e kursit të këmbimit ndër faktorët 
e tjerë të tregtisë së jashtme (çmimet relative, të ardhurat vendase 
dhe të huaja etj..), por ato nuk na ndihmojnë të vlerësojmë rëndësinë 
relative të kanalit të kursit të këmbimit, si pjesë e mekanizmit të 
plotë të transmetimit të politikës monetare. pavarësisht drejtimit dhe 
shkallës së ndikimit të kursit të këmbimit mbi eksportet neto, ne 
kemi bindjen se kursi i këmbimit ka pasur një efekt të matshëm dhe 
të fortë mbi inflacionin në Shqipëri gjatë dekadës së fundit, duke 
ndikuar çmimet e importeve dhe pritshmëritë e inflacionit.
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• Kanali i çmimeve të aktiveve.

kanali i çmimeve të aktiveve tregon impaktin e politikës monetare 
mbi çmimet e aktiveve të tilla si: aksione, obligacione, pasuri të 
patundshme dhe aktive të tjera vendase. hórvath dhe maino 
(2006) përmbledh: ky kanal vepron nëpërmjet ndryshimeve në 
vlerën e tregut të bizneseve dhe në pasurinë e individëve. kanali i 
mëparshëm ndërron çmimin relativ të pajisjeve të reja, duke ndikuar 
mbi shpenzimet për investim, ndërkohë që ky i fundit vepron mbi 
konsumin familjar dhe mbi mundësinë e pasjes së një kolaterali për 
të marrë hua. mishkin (1996) shpjegon se një rritje në ofertën e 
parasë, sipas teorisë q të tobin, do të sillte shpenzime më të larta 
në bursë, një rritje të çmimeve të aksioneve, një vlerë më të lartë 
të q6 dhe një rritje në shpenzimet e investimeve. efektet e pasurisë 
shfaqen në pasurinë e individëve, si rezultat i ndryshimeve në çmimet 
e aksioneve. kur çmimet e aksioneve rriten, konsumatorët bëhen 
më të pasur dhe kanë më tepër para për të shpenzuar. në rast të 
një ekspansioni monetar, një ulje e normës bazë të interesit do të 
shkaktonte investime dhe konsum më të lartë, e për pasojë kërkesë 
agregate më të lartë.

është e vështirë të gjesh rezultate empirike mbi fuqinë e kanalit të 
çmimeve të aktiveve, në vendet në tranzicion. ky kanal ka tërhequr 
më pak vëmendje dhe punë kërkimore, sesa kanalet e tjera më 
tradicionale, si ai i normës së interesit, kanali i kursit të këmbimit dhe 
së fundmi, ai i kredisë. në rastin e hungarisë, vonnák (2007) pohon 
se ka dy arsye për ta konsideruar kanalin e çmimeve të aksioneve si 
të parëndësishëm. Së pari, nuk ka asnjë evidencë empirike se politika 
monetare ndikon mbi çmimet e aksioneve. dhe së dyti, aksionet 
luajnë një rol të vogël në pasurinë financiare të familjeve hungareze. 
pasuria e banesave mund të jetë përbërësi më i rëndësishëm i 
kanalit të çmimeve të aktiveve në hungari, për shkak të përqindjes 
së lartë të pasurisë së saj, krahasuar me aktivet e tjera financiare të 
individëve. Sidoqoftë, vonnák (2007) përfundon duke thënë se tregu 
i banesave nuk është i aftë të shpjegojë efektin e politikës monetare 
në hungari. 

në rastin e Shqipërisë, është ende shumë shpejt për të marrë 
në konsideratë praninë e një kanali të çmimeve të aktiveve brenda 
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mekanizimit të transmetimit monetar, pasi gama e aktiveve vendase 
është e kufizuar tek aktivet e pronave të patundshme, ndërkohë që 
tregjet e aksioneve dhe të obligacioneve janë inekzistente. mund të 
ketë arsye për të menduar një lidhje midis çmimeve të banesave në 
rritje dhe rritjes së shpenzimeve konsumatore, por ne nuk presim 
të gjejmë një lidhje ndërmjet politikës monetare dhe çmimeve të 
banesave, për periudhën e analizuar. në modelin tonë, ne përfshijmë 
një indeks të çmimit të banesave për të analizuar rolin e këtij kanali 
në mekanizmin e transmetimit.

• Kanali i kredisë. 

Funksionimi i kanalit të kredisë mendohet të jetë i lidhur nga 
afër me asimetritë e informacionit në tregun e kredisë (mishkin, 
1996). Sipas Bernanke dhe Blinder (1988), ky kanal shihet shpesh 
si një kanal përforcues, që amplifikon kanalin e normës së interesit. 
në qendër të kanalit të kreditimit bankar është aftësia jo e mirë 
zëvendësuese ndërmjet kredive dhe aktiveve të tjera financiare në 
bilancet e bankave nga njëra anë, dhe asaj midis kredive bankare dhe 
formave të tjera të financimit në bilancet e bizneseve nga ana tjetër 
(Égert dhe macdonald, 2006). kanali i kredisë vepron nëpërmjet 
kanalit të huadhënies bankare dhe kanalit të bilancit. ata që besojnë 
në kanalin e huadhënies bankare, theksojnë rolin e veçantë të bankave 
në zgjidhjen e asimetrive në sistemin financiar. një politikë monetare 
ekspansioniste do të rriste rezervat dhe depozitat bankare, si dhe 
cilësinë dhe sasinë e kredive në dispozicion. rritja e kredive do të 
çonte në rritje të investimeve dhe për pasojë, në rritje të prodhimit. 
mekanizmi i kanalit të bilancit, ndryshe i njohur si kanali i huadhënies 
së gjerë ose si përshpejtues financiar, lejon që ndryshimet në ofertën 
e parasë të shkaktojnë ndryshime në kapitalin neto dhe në flukset 
kapitale të huamarrësve. një politikë monetare ekspansioniste do të 
rriste kapitalin neto dhe flukset kapitale të huamarrësve. Si rrjedhojë, 
do të kishte më pak informacion asimetrik dhe më pak rreziqe të 
natyrës moral hazard (rreziku moral) në tregun e kredisë dhe shuma 
e kredive do të rritej. në çdo rast, një kreditim më i lartë do të sillte 
investime më të mëdha dhe prodhim më të lartë (mishkin, 1996). 

Égert dhe macdonald (2006) vërejnë se trungu i literaturës empirike 
mbi vendet e evropës qendrore dhe lindore përqendrohet në fazën 
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e parë të kanalit të kreditimit, ndryshe në reagimin e kredive bankare 
ndaj ndryshimeve të politikës monetare, më tepër sesa në fazën e 
dytë të transmetimit, atë të efekteve të ndryshimeve të agregatëve të 
kredisë mbi prodhimin dhe çmimet. evidencat nga të dhënat mikro 
për pjesën më të madhe të vendeve, sugjerojnë se në përgjithësi, 
bankat reagojnë ndryshe ndaj ndryshimeve të politikës monetare, 
në varësi të karakteristikave të tyre të tilla si: përmasat, likuiditeti, 
kapitalizimi dhe struktura e pronësisë. përveç karakteristikave 
heterogjene nga vendi në vend, autorë të ndryshëm nxjerrin rezultate 
të ndryshme për të njëjtin vend, në periudha të ndryshme. në rastin 
e vendeve me ekonomi në zhvillim dhe në tranzicion, pjesëmarrja e 
huaj, në përgjithësi, duket se rrit reagimin e bankave ndaj veprimeve 
të politikës monetare7.

në një studim që analizon lidhjen midis kredisë, prodhimit 
dhe inflacionit, hericourt (2005) konstaton se një rritje e kredisë, 
rrit përkohësisht si prodhimin edhe çmimet në poloni, Sllovaki 
dhe Slloveni, por shkakton një rënie fillestare të prodhimit në 
republikën çeke (i cili rikuperohet më vonë). Égert dhe macdonald 
(2006) tërheqin vëmendjen se literatura mbi kanalin e kredisë në 
vendet në zhvillim dhe në tranzicion është ende e pakët dhe se ajo 
përqendrohet vetëm në disa aspekte të kanalit të kredisë. Sipas tyre, 
një e metë e studimeve, është se ato supozojnë që tregjet e kredisë 
janë në ekuilibër dhe se të dhënat e modeleve pasqyrojnë këtë 
ekuilibër. autorët sugjerojnë përdorimin e të dhënave të kredisë më 
disagregate, si kreditë afatshkurtra dhe afatgjata të korporatave dhe 
llojet e ndryshme të kredive konsumatore, në mënyrë që të kuptojmë 
si funksionon, nëse funksionon, kanali i kredisë në këto vende. 

pa përjashtuar mundësinë e ekzistencës së një kanali kredie në 
Shqipëri, ne mendojmë se rëndësia relative e këtij kanali në mekanizmin 
e transmetimit mund të mos jetë domethënëse. përqindja e lartë e 
kredive në valutë të huaj (rreth 70% e totalit të stokut të kredisë), 
shkalla e lartë e përqendrimit në sistemin bankar dhe varësia e pakët 
e bizneseve nga kreditë bankare për të financuar veprimtarinë e tyre, 
nuk favorizojnë funksionimin e një kanali kredie në Shqipëri. në 
këtë material, ne nuk e konsiderojmë kanalin e kredisë si një kanal 
më vete në transmetimin e politikës monetare. 
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iii. riShikim i literaturëS

në këtë seksion, ne prezantojmë një përmbledhje të gjetjeve 
empirike të studimeve mbi mekanizmin e transmetimit monetar 
në Shqipëri. punimet prezantohen sipas një rendi kronologjik, pasi 
shumica e tyre janë hartuar sipas ose u referohen studimeve të 
mëparshme. tre prej materialeve të prezantuara në këtë kontekst, 
vështrojnë mekanizmin e përgjithshëm të transmetimit monetar, 
duke shqyrtuar rëndësinë relative të kanaleve të ndryshme dhe 
zhvillimin e tyre me kalimin e kohës. njëri material analizon kanalin 
e kredisë duke përdorur të dhëna mikro nga bankat tregtare, ndërsa 
një tjetër studion përçimin e kursit të këmbimit. përgjithësisht, duket 
se ekziston një konsensus mbi faktin se kanali i kursit të këmbimit ka 
qenë, dhe në një shkallë më të vogël, vazhdon të jetë i rëndësishëm 
në strukturën e përgjithshme të mekanizmit të transmetimit; politika 
monetare ka fituar rëndësi pas përvetësimit të instrumenteve 
indirekte të saj dhe ka shumë pak të dhëna mbi praninë e një kanali 
të kredisë. 

një nga materialet më të hershme që ka marrë në analizë 
mekanizmin e transmetimit të politikës monetare në Shqipëri 
është ai i përgatitur nga muço, Sanfey dhe luçi (2001). autorët 
argumentojnë se asnjë nga kanalet tradicionale – normat e interesit, 
kursi i këmbimit, racionimi i kredisë dhe pritshmëritë e inflacionit – 
nuk ka gjasa të jetë një instrument eficient në kontrollin monetar në 
Shqipëri. autorët shprehen se inflacioni kishte pak lidhje me rritjen 
e ofertës së parasë gjatë viteve 1994-2000, por kishte një lidhje të 
fortë ndërmjet stabilitetit të kursit të këmbimit dhe inflacionit. një 
funksion reagues është përdorur për të analizuar se si instrumentet 
e politikës monetare, më saktësisht rritja monetare dhe norma bazë, 
reagojnë ndaj informacionit ekonomik agregat dhe ndaj faktorëve 
politikë8. autorët arrijnë në përfundimin se Banka e Shqipërisë 
reagon duke ulur normën e rritjes m3, gjashtë muaj pas një rritjeje 
të papritur të inflacionit. nuk ka të dhëna për një reagim të Bankës 
së Shqipërisë ndaj ndryshimeve të sektorit real. vendimi i Bankës së 
Shqipërisë për të ndryshuar normën e interesit të depozitave, duket 
se ka më shumë mundësi të reagojë ndaj ndryshimeve të nivelit të 
inflacionit, sesa ndaj një rritjeje të papritur të inflacionit. autorët nuk 
gjejnë të dhëna për efektet e politikës monetare mbi ekonominë reale. 
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ky rezultat ishte i pritshëm, pasi ekonomia reale nuk mbështetet 
shumë mbi kredinë e sistemit bankar. një analizë e thjeshtë var, 
me të dhëna mujore për periudhën 1994:01-2001:08, tregon se nuk 
ka një shkakësi të fortë që vepron nga inflacioni tek rritja m3, ndërsa 
variabli dummy politik ndikon pozitivisht si në inflacionin, ashtu edhe 
në rritjen monetare.

në një material të mëvonshëm, muço, Sanfey dhe taçi (2003) 
analizojnë hartimin e politikës monetare gjatë periudhës së 
tranzicionit në Shqipëri, duke përdorur një model var. periudha e 
analizuar shtrihet nga janari 1994 në maj 2003, dhe modeli përdor të 
dhëna mujore mbi këta pesë variabla: norma mujore e rritjes së m3, 
inflacioni mujor i matur sipas içk, logaritmi i kursit të këmbimit 
lek/usd, logaritmi i remitancave në usd dhe norma mujore e rritjes 
së bilancit tregtar. renditja e kufizimeve për vlerësimin e modelit 
Var është si vijon: remitancat → rritja monetare →kursi i këmbimit 
→inflacioni →bilanci tregtar. mendohet se remitancat veprojnë 
si mbi ofertën e parasë, ashtu edhe mbi kursin e këmbimit. rritja 
monetare mendohet se ndikon kursin e këmbimit dhe të dyja së 
bashku ndikojnë inflacionin. lidhja e fundit e zinxhirit është bilanci 
tregtar, i cili ndikohet nga inflacioni ose nga ndryshimi në çmimet e 
eksport/importit. gjatësia e zgjedhur e vonesës kohore për secilin 
variabël është dy. periudha e vlerësimit ndahet në dy nënkampione 
për të llogaritur kalimin nga instrumentet e drejtpërdrejta tek ato 
indirekte të politikës monetare9. për periudhën e parë, rezultati i 
përgjithshëm është se goditjet monetare nuk duket të kenë lidhje 
me inflacionin. remitancat dhe bilanci tregtar kanë një efekt pozitiv 
afatshkurtër të pritshëm mbi inflacionin, që zgjat 2 deri në 4 muaj 
nga goditja; ndërsa goditja e kursit të këmbimit ka një efekt të vogël 
negativ, që vazhdon për një periudhë 12-mujore10. zbërthimi i 
mospërputhjeve të gabimeve në parashikim tregon se goditjet ndaj 
remitancave dhe kursit të këmbimit i japin shpjegim rreth 14% të 
mospërputhjes së gabimeve, ndërsa kontributi në rritjen monetare 
është jashtëzakonisht i vogël. Situata ndryshon në periudhën e dytë. 
rritja monetare duket të ketë një efekt pozitiv mbi inflacionin, i 
cili arrin majën pas tre muajsh dhe shuhet pas 4-5 muajsh. efekti i 
kursit të këmbimit është i ngjashëm me atë të gjetur për periudhën e 
parë. goditjet ndaj rritjes monetare i japin shpjegim edhe një pjese 
të rëndësishme të bilancit tregtar. zbërthimi i mospërputhjeve të 
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gabimeve në parashikim tregon se efekti i ofertës së parasë është 
më i fuqishëm se në periudhën e parë, gjë që shpjegon rreth 16% të 
mospërputhjes së gabimeve pas 12 muajsh. efekti i remitancave dhe 
i kursit të këmbimit është ende i lartë, gjë që tregon se këta faktorë 
janë tregues të mirë të pritshmërive të inflacionit. efekti i fortë i 
remitancave mbi bilancin tregtar (60% e mospërputhjes së gabimeve 
në parashikim) dhe efekti i dukshëm i rritjes monetare mbi bilancin 
tregtar (33%), sipas muço et al, tregon se kanali i transmetimit të 
kursit të këmbimit ishte i pranishëm gjatë periudhës së instrumenteve 
indirekte të politikës monetare.

në një përqasje disi më ndryshe, peeters (2004) zbërthen në detaje 
mekanizmin e transmetimit të politikës monetare në Shqipëri dhe 
teston hipotezën se, kursi i këmbimit është kanali më i rëndësishëm 
në procesin e politikës monetare. autorja analizon rëndësinë relative 
të kanalit të kursit të këmbimit, kanalit të depozitave dhe kredive dhe 
kanalit të pagave. peeters argumenton se kanali i kursit të këmbimit 
ka mundësi të jetë i dobët për shkak të hapjes së madhe të tregtisë së 
vendit dhe se luhatjet e kursit të këmbimit kanë gjasa të ndikohen më 
shumë nga faktorë të jashtëm, sesa nga politika monetare vendase. 
edhe kanali i depozitave dhe kredisë pritet të jetë i dobët, për shkak të 
faktit se kërkesa për depozita është shumë joelastike11 dhe se shkalla 
e huave në valutë vendase është ende e vogël. për sa i përket kanalit 
të pagave, autorja mendon se niveli i lartë i papunësisë dhe dobësia 
e sindikatave, mund të ngadalësojnë ose të ndalojnë krejtësisht 
presionet e pagave. duke u mbështetur mbi kontrollin grafik të 
variablave kryesorë, peeters sugjeron se: marrëdhënia midis kursit 
të këmbimit dhe inflacionit është dobësuar që nga viti 200112; kanali 
i depozitave duket të funksionojë, pasi zbutja e politikës monetare 
që nga viti 2002, është pasqyruar në uljen e normave të interesit të 
depozitave dhe në zvogëlimin e vëllimeve të depozitave të reja në 
lek me periudha maturimi prej 12, 6 dhe 3 muaj; dhe se funksionimi 
i kanalit të kredisë duket disi i trazuar, duke qenë se marrëdhënia 
midis normave të interesit të politikës, atyre të kredive dhe kredive 
të reja në lek, ndryshon gjatë viteve të analizuara dhe jo gjithmonë 
përputhet me pritshmëritë. për sa i përket kanalit të pagave, peeters 
argumenton se mund të ekzistojë një lidhje e fortë midis rritjes 
së pagave vjetore, veçanërisht për sektorin privat jobujqësor, dhe 
inflacionit të matur sipas içk, siç sugjeron lidhja e ndërsjelltë midis 
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variablave. në këndvështrimin e autores, lidhja kostonxitëse mund 
të jetë disi më e fortë se presionet e kërkesës, të shkaktuara nga 
ndryshimet në nivelin e pagave. peeters kryen një analizë var, duke 
përdorur të dhëna mujore të normës bazë të politikës monetare, 
kursin e këmbimit13, vëllimin e depozitave, vëllimin e kredive dhe 
inflacionin. duke krahasuar dy kurset e këmbimit kryesore për 
ekonominë shqiptare, peeters tregon se kursi i këmbimit lek/usd 
vështirë se shpjegon luhatshmërinë e inflacionit për periudhën 2002-
2004. nga ana tjetër, kursi i këmbimit euro/lek, i jep shpjegim pjesës 
më të madhe të luhatjeve të inflacionit gjatë viteve 2000-2002. në 
periudhën vijuese, kursi i këmbimit duket të jetë bërë më i dobët në 
dobi të kredive. në rend zvogëlues, varianca e inflacionit shpjegohet 
nga lëvizjet e vetë inflacionit, të kredive, kursit të këmbimit, 
depozitave dhe normës bazë të politikës monetare, në periudhën 
2002-2004. autorja pranon mungesën e kanalit të pagave, si një nga 
disavantazhet e kësaj analize var dhe konstaton se analiza thjesht 
jep informacion mbi rëndësinë relative të faktorëve të përfshirë në 
të. përfundimi kryesor i këtij materiali është se ekzistojnë ndryshime 
të fuqishme në kanalin e transmetimit të politikës monetare dhe se 
këto ndryshime tregojnë për një rol të kursit të këmbimit në rënie, në 
favor të kanalit të kredisë.

luçi dhe vika (2005) realizuan një studim empirik të kanalit të 
kredisë në Shqipëri, për periudhën t1:2001-2004:t3, duke përdorur 
të dhëna të bankave të veçanta. ata matën efektet e ndryshimeve 
të politikës monetare në vëllimin e kredive dhe depozitave të reja, 
si dhe rolin e luajtur nga veçoritë e bankave tregtare në procesin 
e transmetimit14. autorët tregojnë se, në mungesë të tregjeve të 
zhvilluara të parasë dhe të kapitalit, kredia bankare është burimi i 
jashtëm financues më i rëndësishëm dhe ndoshta i vetëm, veçanërisht 
për bizneset e vogla dhe të mesme në Shqipëri. megjithatë, depërtimi 
i shërbimeve kredituese në ekonominë shqiptare mbetet shumë i 
kufizuar dhe bizneset mbështeten kryesisht në burime financimi të 
brendshme dhe në burime të tjera informale. autorët shprehen se 
aftësia e bankës qendrore për të ndikuar ofertën e kredisë me anë të 
politikës monetare në Shqipëri, pritet të jetë mjaft e kufizuar, si pasojë 
e problemeve të shumta në tregun e kredisë. pozicioni mbizotërues 
i Bankës së kursimeve, përqindja e lartë e aktiveve likuide ndaj 
totalit të aktiveve të bankave dhe tregu i gjerë informal i kredisë që 
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lulëzoi në mes të viteve ’90, dobësuan rolin e politikës monetare 
gjatë kësaj periudhe. luçi dhe vika (2005) bëjnë përmbledhjen 
e mëposhtme: efektiviteti i kanalit të kredisë në Shqipëri mbetet 
modest, i vështirësuar nga përqindja e madhe e transaksioneve në 
cash, nga një treg ndërbankar i pazhvilluar, nga preferenca e madhe 
e bankave për të dhënë hua në valutë të huaj dhe nga depërtimi 
përgjithësisht i ulët i shërbimeve të kreditimit në ekonomi. hipoteza 
se oferta e kredisë nuk është ndikuar nga ndryshimet në politikën 
monetare dhe se nuk kishte pasur dallime të konsiderueshme midis 
bankave të veçanta, nuk mund të përjashtohej. gjithashtu, autorët 
gjetën se një kontraktim i politikës monetare nuk ka shkaktuar një 
kontraktim të vëllimit të depozitave të reja në lek. ky studim nxori 
përfundimin se ka shumë pak evidenca empirike në mbështetje të 
tezës së ekzistencës së një kanali kredie në Shqipëri.

istrefi dhe Semi (2007) vlerësojnë shtrirjen dhe shpejtësinë e 
përçimit të kursit të këmbimit në çmimet e konsumit në Shqipëri, 
duke përdorur modelin var. masa referencë e kursit të këmbimit 
është neer. rezultati kryesor është se përçimi i kursit të këmbimit 
është pothuajse i përfunduar, por në rënie. përçimi i një goditjeje të 
kursit të këmbimit në çmimet e konsumit pas 4 muajsh, është rreth 
42% dhe pas 9 muajsh është pothuajse i përfunduar (99%). për më 
tepër, goditjet e kursit të këmbimit duket të jenë më të rëndësishme 
në justifikimin e variacioneve të çmimeve të konsumit, sesa variablat 
e tjerë (rritja e m3 dhe normat e interesit të depozitave tremujore në 
lek). goditjet e kursit të këmbimit i japin shpjegim deri në 25% të 
ndryshimeve të çmimeve të konsumit. rezultatet sugjerojnë praninë e 
një asimetrie në përçim: përçimi është më i lartë në rastin e zhvlerësimit 
të monedhës vendase dhe më i ulët në rastin e një zhvlerësimi. duke 
e ndarë periudhën kampion, në dy nënkampione (1996:01-2000:08 
dhe 2000:09-2006:12) shfaqet një përçim më i dobët gjatë 7 viteve të 
fundit. autorët tregojnë se ambienti me inflacion të ulët, stabiliteti i 
monedhës vendase dhe rritja e besueshmërisë së politikës monetare 
mund të kenë kontribuar në reduktimin e intensitetit të përçimit të 
kursit të këmbimit gjatë dekadës së fundit. 

në një analizë të rregullit të politikës monetare të ndjekur nga 
Banka e Shqipërisë në periudhën t4:1994-t1:2003 Samiei (2003) 
nxjerr përfundimin se ekzistojnë evidenca që tregojnë se banka ka 
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ndjekur një përqasje sistematike të politikës monetare, duke reaguar 
si ndaj zhvillimeve të inflacionit, ashtu edhe ndaj atyre të prodhimit – 
megjithëse probleme serioze të të dhënave reduktojnë besueshmërinë 
e rezultateve. Sipas opinionit të autorit, kjo përqasje ka luajtur një rol 
të rëndësishëm në ruajtjen e inflacionit të ulët. politika monetare 
sistematike është ndihmuar edhe nga një konsolidim fiskal gradual 
dhe flukse të mëdha në valutë të huaj, të cilat mbështetën ruajtjen 
e një kursi të fortë këmbimi. Samiei shton se inflacioni në Shqipëri 
ndikohet në mënyrë të konsiderueshme nga goditjet e ofertës, prandaj 
reagimi ndaj goditjeve të kërkesës duke ndjekur një rregull standard 
taylori, mund të mos jetë i realizueshëm për politikën monetare. 

duke qenë se në këtë material ne bazohemi në studimin e 
muço et al (2003), ne komentojmë mbi disa nga pikat e dobëta të 
identifikuara në këtë analizë. për sa i përket natyrës dhe formës 
së variablave, ne mendojmë se: përdorimi i m3 si njësi matëse e 
parasë nuk është zgjedhja më e mirë, duke parë efektin e kufizuar 
të politikës monetare mbi këtë agregat monetar; kursi i këmbimit 
lek/usd është një alternativë inferiore ndaj atij lek/euro, duke parë 
kushtet e ndryshme që mbizotërojnë në momentin e realizimit të 
studimit; përfshirja e serive të bilancit tregtar në formë nominale nuk 
duket të jetë shumë e këshillueshme, pasi vlerat në usd të importeve 
dhe eksporteve, ndikohen nga kursi i këmbimit dhe nga zhvillimet e 
çmimeve relative; variabli i remitancave, pavarësisht rëndësisë së tij 
si kontribuesi kryesor në stabilitetin e kursit të këmbimit, nuk është 
premtues nga pikëpamja statistikore, pasi nuk ka një matje direkte 
të këtyre lloj fluksesh në Shqipëri – metodologjia vlerësuese është e 
tillë, që mund të çojë në lidhje të ndërsjellë të fortë të këtyre serive 
me importet e mallrave. gjithashtu, ne nuk e preferojmë përdorimin 
e ndryshimeve mujore, pasi ato fusin shumë zhurma në seritë e të 
dhënave dhe ndërlikojnë vlerësimin e modelit.

për sa i përket prezantimit të rezultateve, duke qenë se përgjigjet 
impulsive të variablave në nxitjen e përgjigjeve të funksioneve duken 
disi sipërfaqësore, do të ishte e nevojshme përfshirja e intervaleve 
të besimit, për të kuptuar më mirë rëndësinë e përgjigjeve dhe 
rëndësinë relative të kanaleve të ndryshme. në ripërpunimin tonë 
të këtij modeli, ne jemi përpjekur t’i japim zgjidhje disa prej këtyre 
çështjeve dhe t’i përmirësojmë, aty ku e lejojnë të dhënat. 
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iv. gjetjet e reja 

në vijim të sa thamë në seksionin iii, ne hulumtojmë nëse 
rezultatet e muço et al., (2003) vlejnë për një interval kohor më të 
gjatë. arsyeja pse ne zgjodhëm ta ripërsërisim këtë studim është 
se ai jep një panoramë të mirë të mënyrës se si ndryshojnë me 
kalimin e kohës efektet e politikës monetare mbi variablat kryesorë. 
Sidoqoftë, siç e shpjeguam në seksionin iii, një interval i shkurtër 
kohor tek muço et al., (2003), veçanërisht për periudhën e dytë, na 
bën të dyshojmë mbi besueshmërinë e gjetjeve, nisur nga veçoritë 
asimptotike të analizës Svar. më pas, ne testojmë nëse rezultatet 
vlejnë sërish edhe me modifikimin e modelit, për të përfshirë kritikat 
e bëra në seksionin iii.

ripërSëritja e modelit të muço et al. (2003) 

ne kryejmë përsëritjen e nënkampionit të dytë, sipas muço et 
al. (2003) dhe e shtrijmë atë për vrojtime të mëvonshme, në këtë 
mënyrë periudha e plotë është 2000 m8 – 2007 m6. në shtojcën 
1, në tabelat 1 – 3, ne prezantojmë testet për autokorrelacionet e 
mbetura, jonormalitetin dhe heteroskedasticitetin e kushtëzuar 
të modelit të vlerësuar var 2. testi i parë është ai jarque- Bera 
mbi normalitetin e mbetjeve në doornik dhe hansen (1994). 
tabela 1 tregon se hipoteza e normalitetit hidhet poshtë në nivele 
konvencionale rëndësie për të gjitha ekuacionet, përjashtuar 
ekuacionin për kursin e këmbimit. tabela 2 prezanton testin arch-
lm në doornik dhe hendry (1997) dhe tregon se hipoteza e të mos 
paturit heteroskedasticitet të mbetjeve mund të hidhet poshtë për 
nivele konvencionale rëndësie për ekuacionin e remitancave dhe për 
ekuacionin e bilancit tregtar15. në tabelën 3, ne prezantojmë testin 
Breusch-godfrey lm për autokorrelacionin e mbetjeve dhe testin 
edgerton dhe Shukur (1999) lmF, i cili korrigjon anëmbajtjet e vogla 
të kampioneve. të dyja testet tregojnë hedhjen poshtë të hipotezës 
zero për mospasje të një marrëdhënieje seriale. në grafikët 1 dhe 
2, të shtojcës 1, ne prezantojmë testet cuSum dhe cuSum Sq të 
stabilitetit të var. cusum Sq tregon paqëndrueshmëri të var në 
ekuacionet e parasë dhe të bilancit tregtar. ndërkohë që vlerësimet 
e modeleve var janë përgjithësisht të forta ndaj shmangieve nga 
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normaliteti (juselius, 2006), shkelja e hipotezës së korrelacionit serial 
është shumë e dëmshme për analizën var. nga ana tjetër, vlen të 
përmendet se testet e korrelacionit serial dhe të heteroskedasticitetit 
përftohen në supozime normaliteti dhe anasjelltas, kështu që është 
e pamundur të dihet se cilat nga testet mund të besohen. testet e 
mbetjeve dhe të stabilitetit duhet të shërbejnë si paralajmërim për 
besimin e rezultateve të analizave var. 

më poshtë, prezantojmë përgjigjet impulsive të ekuacioneve të 
ndryshme në sistem, pas një goditjeje në përkatësisht rritjen e parasë, 
bilancet tregtare, inflacion, kurs këmbimi dhe remitanca. ne vëmë re 
sa më poshtë: 

një goditje ndaj ndryshimit në para (grafik 1) shkakton:

• një zhvlerësim të përhershëm të kursit të këmbimit, që ndodh 
pas një muaji. efekti është komplet i ndryshëm nga ai në muço 
et al..

• një dallgë të përkohshme në inflacion, që shuhet shpejt brenda 
një muaji. kjo mund të shpjegohet me rritjen e pritshmërive të 
inflacionit, pas lehtësimit monetar. efekti është i ngjashëm me 
atë tek muço et al..

• asnjë efekt me rëndësi në bilancet tregtare. efekti është komplet 
i ndryshëm nga ai tek muço et al..

Grafik 1. Përgjigjja ndaj goditjes në treguesin e parasë
(paraja, kursi i këmbimit, inflacioni, bilanci tregtar).
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një goditje ndaj rritjes në deficitin tregtar (grafik 2) shkakton:

• asnjë efekt me rëndësi në ndryshimet m3. efekti është komplet 
i ndryshëm nga ai tek muço et al..

• asnjë efekt me rëndësi në kursin e këmbimit. efekti është i 
kundërt me atë tek muço et al..

• një ulje të përkohshme të pashpjegueshme në inflacion. efekti 
është i ngjashëm me atë tek muço et al..

një goditje ndaj inflacionit (grafik 3) shkakton:

• një rënie të përkohshme në m3 pas 2 muajsh. në fillim, efekti 
është i ngjashëm me atë tek muço et al., por në rastin e tyre ka 
një rritje të përhershme të parasë pas goditjes.

• asnjë efekt në kursin e këmbimit dhe mënyra e përgjigjes është 
e ngjashme me atë tek muço et al.. 

• një rritje të përkohshme në rritjen e bilancit tregtar, e ndjekur 
nga ritme më të ulta në rritjen e deficitit tregtar. efekti është i 
ngjashëm në formë, me atë tek muço et al..

Grafik 2. Përgjigjja ndaj goditjes në bilancin tregtar
(paraja, kursi i këmbimit, inflacioni, bilanci tregtar).
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një goditje ndaj neer – zhvlerësim i lekut (grafik 4) shkakton:

• asnjë efekt mbi rritjen e parasë. efekti është i ngjashëm në 
formë, me atë tek muço et al..

• asnjë efekt mbi inflacionin dhe forma është e ndryshme nga 
ajo tek muço et al..

• një rritje të përkohshme në deficitin tregtar pas një muaji. 
efekti është i ngjashëm në formë me atë tek muço et al..

një goditje ndaj remitancave (grafik 5) shkakton:

• një rritje të përkohshme në para pas një tremujori. 
• një rënie të përhershme në kursin e këmbimit pas dy 

Grafik 3. Përgjigjja ndaj goditjes në inflacion
(paraja, kursi i këmbimit, inflacioni, bilanci tregtar).

Grafik 4. Përgjigjja ndaj goditjes në kursin e këmbimit (NEER)
(paraja, kursi i këmbimit, inflacioni, bilanci tregtar).
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tremujorësh. efekti është komplet i ndryshëm nga ai tek muço 
et al..

• asnjë efekt në deficitin tregtar. efekti është i ngjashëm me atë 
tek muço et al.

• një rritje të përkohshme në inflacion pas një muaji, që zgjat 
deri në 4 muaj. efekti është komplet i ndryshëm nga ai tek 
muço et al.

në përgjithësi, përgjigjja e sistemit në kampionin tonë është mjaft 
e ndryshme nga ajo e gjetur nga muço et al. (2003). për më tepër, 
duke prezantuar intervalet e besimit, ne bëjmë një dallim ndërmjet 
efekteve të rëndësishme dhe atyre jo të rëndësishme, të cilat nuk 
prezantoheshin tek muço et al.(2003). për sa i përket hipotezës 
së transmetimit, efekti i rritjes së parasë në inflacion ishte i vetmi 
rezultat i shëndoshë, ndërkohë që efektet e tjera dolën të ishin 
ndryshe ose të parëndësishme. në tabelën 1, tregojmë shpërbërjen e 
variancës së gabimit të parashikuar. duke i krahasuar këto rezultate 
me ato të muço et al. (2003), vëmë re se megjithëse goditja e parasë 
është ende e rëndësishme për të shpjeguar gabimin e parashikimit 
të inflacionit pas 12 muajsh, si përqindjet e gabimeve në parashikim 
të remitancave ashtu ato të kursit të këmbimit, janë ndjeshëm më të 
ulëta se ato të raportuara nga muço et al.(2003). e njëjta gjë mund 
të thuhet për gabimin në parashikimin e rritjes së deficitit tregtar, gjë 
që dëshmon se nuk mund të gjenden evidenca të një kanali të fortë 
të kursit të këmbimit. 

Grafik 5. Përgjigjja ndaj goditjes në nivelin e remitancave
(paraja, kursi i këmbimit, inflacioni, bilanci tregtar).
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tabelë �. Shpërbërja e variancës së gabimit të parashikimit të inflacionit për: remitancat, 
paranë, kursin e këmbimit, inflacionin dhe bilancin tregtar
përqindja e gabimit të parashikuar në “remitancat_log”
horizonti i parashikimit remitancat_log dm3 kursi_uSd_log inf geks
1 100% 0% 0% 0% 0%
6 72% 17% 2% 9% 1%
12 71% 17% 3% 9% 1%
përqindja e gabimit të parashikuar në “dm3”
1 1% 99% 0% 0% 0%
6 6% 84% 1% 8% 2%
12 6% 83% 2% 8% 2%
përqindja e gabimit të parashikuar në “kursi_uSd_log”
1 0% 0% 99% 0% 0%
6 8% 20% 71% 0% 1%
12 10% 24% 65% 0% 1%
përqindja e gabimit të parashikuar në “inf”
1 5% 18% 0% 77% 0%
6 12% 16% 1% 60% 11%
12 12% 16% 1% 60% 11%
përqindja e gabimit të parashikuar në “geks”
1 9% 2% 0% 21% 68%
6 10% 6% 4% 23% 57%
12 10% 6% 4% 23% 57%

analiza Svar e modelit të ndryShuar 

Si hap të mëtejshëm të analizës tonë, të ndërtuar mbi këtë analizë 
dhe mbi kritikat ndaj saj të konstatuara në seksionin iii, ne e kemi 
ndryshuar modelin si më poshtë: 

1. ne zëvendësuam kursin e dyanshëm të këmbimit usd/lek me të 
dhënat e neer, duke u bazuar mbi faktin se përbërja e kurseve 
të këmbimit do të anashkalonte problemet e mundshme, 
të ardhura nga një spostim nga usd tek euro, si valutë e huaj 
parësore në Shqipëri. variabli (indeksi) merret në formë 
logaritmi. 

2. ne zëvendësuam agregatin e gjerë m3 me m2, duke qenë se 
m2 përjashton zotërimet dhe llogaritë në valutë të huaj, dhe 
justifikon problemin e matjes, që rrjedh nga konvertimi i 
depozitave në valutë të huaj në lek me kursin mbizotërues të 
këmbimit për periudhën në fjalë. është treguar se kjo masë e 
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fundit lidhet më mirë me politikën monetare. ne e kthyem m2 
në m2 real, duke përdorur inflacionin e içk si deflator dhe 
përdorim normat e rritjes vjetore të m2 real. 

3. ne zëvendësuam bilancin tregtar me një matje të pBB-së, duke 
u bazuar në atë që kjo i mat në mënyrë më të saktë efektet 
mbi përbërësit e tjerë të tillë si, investimet dhe konsumi. pBB 
nominale konvertohet në pBB reale, duke përdorur içk. 

4. ne përfshijmë një variabël që kap direkt lëvizjet e politikës 
monetare: interesin e marrëveshjeve të riblerjes. kjo normë 
merret me shkallë. 

5. ne përdorim normat e rritjes vjetore për inflacionin total dhe 
atë bazë.

6. ne e realizojmë analizën me të dhëna tremujore, në vend të 
atyre mujore, për të shmangur zhurma të panevojshme në seritë 
e të dhënave.

testet specifike të modelit tonë (shtojcë 2) tregojnë se 
autokorrelacioni mbetet ende një problem, megjithëse janë provuar 
edhe intervale kohore më të gjata, pa sjellë përmirësime të ndjeshme. 
Si testet e normalitetit, ashtu edhe ato të heteroskedasticitetit nuk 
gjetën evidenca të mjaftueshme për të hedhur poshtë zerot në 
normalitet dhe mungesën e heteroskedasticitetit të mbetjeve. testet 
e stabilitetit tregojnë se modeli është përgjithësisht i qëndrueshëm, 
megjithëse testet cuSum Sq zbulojnë disa paqëndrueshmëri në 
ekuacionin e parasë. 

në ndryshim nga muço et al., në identifikimin e goditjeve 
strukturore në mbetjet e secilit ekuacion, ne përdorim skemën e 
propozuar nga kim dhe roubini (2000). kjo skemë (e prezantuar 
në tabelën 2) mundëson një formulim të ekuacionit të kërkesës 
për para në goditje dhe lejon reagimin e njëkohshëm të të gjitha 
goditjeve në kursin e këmbimit. Skema përdor vonesat kohore në 
marrjen e informacionit për vendimet e politikës monetare, pasi 
normat e interesit të marrëveshjeve të riblerjes nuk reagojnë ndaj 
goditjeve të njëkohshme në inflacion dhe në prodhimin real. kjo 
skemë siç shpjegohet në seksionin iii duket të jetë më realiste për 
rastin e Shqipërisë, kur informacioni, veçanërisht ai mbi prodhimin 
disponohet me vonesa të konsiderueshme kohore.
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tabelë �. Skema e ekuacionit të kërkesës për para sipas Kim dhe roubini, �000.
rgdp 
(pBB)

rm2 
(paraja)

neer_log (kursi nomoinal 
efektiv i këmbimit)

repo (norma 
bazë e interesit) inflacioni

* 0 0 0 0
* * * * 0
* * * * *
0 0 * * *
* 0 0 0 *

në grafikët 6-7, ne studiojmë përgjigjet e sistemit ndaj goditjeve të 
normës së marrëveshjeve të riblerjes, të cilat mund të konsiderohen 
si goditje të mirëfillta të politikës monetare, dhe ndaj goditjeve në 
kursin e këmbimit. ne kërkojmë të hulumtojmë nëse kanali i kursit 
të këmbimit është me të vërtetë aq i dobët sa rezultoi nga ripërsëritja. 
arsyeja e fokusimit në këtë kanal është se ne dyshojmë se përdorimi 
i kursit të dyanshëm të këmbimit usd/lek mund të mos e kapë 
plotësisht rëndësinë e këtij kanali, nisur nga rëndësia më e vogël e 
kësaj valute gjatë viteve të fundit. 

Grafik 6. Përgjigjja e sistemit ndaj goditjes në normën bazë të interesit 
- REPO (PBB, paraja, kursi nominal efektiv i këmbimit, inflacioni).

Grafik 7. Përgjigjja e sistemit ndaj goditjes në kursin e këmbimit
(PBB, paraja, kursi nominal efektiv i këmbimit, inflacioni).
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ne vëmë re sa më poshtë:

• një rritje në normën e marrëveshjeve të riblerjes nuk ka asnjë 
efekt të rëndësishëm mbi pBB. 

• një rritje në normën e marrëveshjeve të riblerjes sjell një ulje të 
konsiderueshme të zotërimeve në para reale pas 5 tremujorësh. 

• ka një zhvlerësim të paqartë të kursit të këmbimit, që bëhet 
domethënës pas 1 tremujori dhe përfundon pas tremujorit të 
7-të.

• një rritje në normën e marrëveshjeve të riblerjes ul inflacionin 
pas 2 tremujorësh.

• një goditje në kursin e këmbimit sjell luhatje të prodhimit 
real. Siç e përmendëm në seksionin ii, ka efekte të pasurisë 
që ndikojnë pozitivisht shpenzimet, pas një zhvlerësimi në 
kursin e këmbimit në ekonomitë, ku agjentët mbajnë një 
pjesë të konsiderueshme të portofolit të tyre në valutë të huaj. 
rezultatet tona sugjerojnë se Banka e Shqipërisë duhet t’i 
kushtojë vëmendje luhatjeve të kursit të këmbimit.

• një goditje pozitive në kursin e këmbimit shkakton fillimisht, 
një rënie të m2 në përputhje me teorinë e zëvendësimit, por 
pas 2 tremujorësh m2 rritet në nivelet e saj fillestare. Sjellja e 
bilanceve të parasë mund të pasqyrojë luhatjet në prodhim. 

• një goditje pozitive në kursin e këmbimit shkakton një rënie të 
normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes, me një efekt 
që bëhet domethënës pas një tremujori, gjë që tregon se Banka 
e Shqipërisë e ka marrë parasysh zbutjen e goditjeve të kursit të 
këmbimit në drejtimin e politikës së saj monetare.

• një goditje pozitive në kursin e këmbimit rrit inflacionin pas 4 
tremujorësh, por efekti është shumë pak i rëndësishëm.

Së fundmi, ne shqyrtojmë nëse është e mundur ta kuptojmë më 
mirë procesin e transmetimit, duke u përqendruar mbi një masë 
matëse bazë të inflacionit, që përjashton luhatjet e përkohshme. 
meqenëse banka qendrore mund të kontrollojë vetëm zhvillimin e 
komponentit të politikës monetare të inflacionit, duke i lejuar bankës 
qendrore të krijojë pritshmëri vetëm për inflacionin bazë, pritet që 
ajo të përmirësojë edhe aftësitë diagnostikuese të modelit (shtojcë 3). 
Sidoqoftë, modeli ynë nuk gjen prova për këtë hipotezë. ne i marrim 
parasysh përgjigjet impulsive të të gjithë variablave pas goditjeve 
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në normën e interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe në kursin e 
këmbimit. në grafikun 8, ne prezantojmë përgjigjet impulsive të një 
goditjeje në normën e marrëveshjeve të riblerjes, ndërsa përgjigjet 
e një goditjeje në kursin e këmbimit tregohen në shtojcën 4, pasi 
nuk kishte asnjë ndryshim nga ato të marra në modifikimin tonë 
origjinal.

duke zëvendësuar inflacionin total me inflacionin bazë, vëmë re 
ndryshimet e mëposhtme:

• një goditje që rrit normën e interesit ka një efekt fillestar pozitiv 
mbi bilancet e parasë, po ky efekt mbaron pas 5 tremujorësh. 
Forma e përgjigjes është e ngjashme me atë të modifikimit tonë 
të parë, por vlera statistikore ka ndryshuar.

• një goditje pozitive në normën e interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes shkakton një rënie fillestare në neer në përputhje me 
pritshmëritë tona, por kjo prapësohet pas tremujorit të 4-të.

v. përFundime dhe paSojat për 
politikën monetare

ky material trajton mekanizmin e transmetimit të politikës 
monetare në Shqipëri. ai prezanton disa pikëpamje teorike dhe gjetjet 
më të fundit nga puna kërkimore mbi mtm në vendet në tranzicion. 
një përfundim i parë është se ka një larmi të konsiderueshme nga 
vendi në vend dhe për periudha të ndryshme, për sa i përket forcës 

Grafik 8. Përgjigjja e sistemit ndaj goditjes në kursin e këmbimit
(PBB, paraja, kursi nominal efektiv i këmbimit, inflacioni).
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dhe rëndësisë së kanaleve të veçanta të transmetimit. në disa vende, 
kanali i normës së interesit duket të ketë fituar më shumë rëndësi me 
kalimin e kohës dhe në disa të tjera, roli mbizotërues luhet ende nga 
kanali i kursit të këmbimit. rezultatet që lidhen me kanalin e kredisë 
dhe kanalet e tjera të çmimeve të aktiveve janë më të ngatërruara dhe 
jovendimtare. 

për Shqipërinë, ne rivlerësuam një model var, të vlerësuar 
fillimisht nga muço et al (2003), duke përdorur të dhënat në 
formën e tyre origjinale dhe duke bërë më pas modifikime në llojet 
e variablave, frekuencën e tyre dhe renditjen. një përpjekje për të 
përsëritur rezultatet duke përdorur të dhëna identike, por me seri 
kohore më të gjata tregon se përgjigjja e sistemit në kampionin tonë 
ndryshon mjaft nga ajo e gjetur nga muço et al. (2003). për më tepër, 
duke prezantuar intervalet e besimit, ne bëjmë një dallim ndërmjet 
efekteve të rëndësishme dhe atyre jo të rëndësishme, të paprezantuara 
në materialin e mëparshëm. në lidhje me hipotezën e transmetimit, 
efekti i rritjes së parasë mbi inflacion ishte i vetmi përfundim i 
fortë, ndërkohë që efektet e tjera rezultuan ose të ndryshme ose të 
parëndësishme. megjithëse goditja e parasë është ende e rëndësishme 
në shpjegimin e gabimit në parashikimin e inflacionit pas 12 muajsh, 
si përqindjet e gabimeve në parashikimin e remitancave, ashtu edhe 
në ato të kursit të këmbimit në inflacion janë ndjeshëm më të vogla, 
sesa ato të raportuara nga muço et al.(2003). e njëjta gjë mund të 
thuhet edhe për gabimin në parashikimin e rritjes së deficitit tregtar, 
që dëshmon se nuk mund të gjenden evidenca të një kanali të fortë 
të kursit të këmbimit. 

modeli origjinal u modifikua për të përfshirë pBB-në reale, në vend 
të eksporteve nominale neto, m2 real në vend të m3 nominal, neer 
në vend të kursit të këmbimit lek/usd, të përfshinte normën bazë 
të politikës së Bankës së Shqipërisë dhe të përjashtonte remitancat. 
ne përdorëm ndryshimet vjetore në vend të atyre mujore dhe 
periodiciteti në modelin e rishikuar është tremujor. ne vumë re se një 
rritje e normës bazë nuk ka një efekt të konsiderueshëm mbi pBB-
në reale; ai shkakton një rënie të fortë të zotërimeve të parasë reale 
pas 5 tremujorësh; shkakton një zhvlerësim të monedhës vendase 
dhe ç’është më e rëndësishmja ul inflacionin pas 2 tremujorësh, por 
norma e inflacionit kthehet sërish në të njëjtat nivele pas rreth 8 
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tremujorësh. një goditje pozitive në kursin e këmbimit rrit inflacionin 
pas 4 tremujorësh, por efekti është i pakonsiderueshëm. gjithashtu, 
vumë re se një goditje në kursin e këmbimit shkakton luhatje të 
prodhimit real. ne dyshojmë nëse efektet e pasurisë funksionojnë 
këtu, duke sjellë ulje të shpenzimeve, pas një zhvlerësimi të kursit të 
këmbimit.

rezultatet e marra pas zëvendësimit të njësisë matëse të inflacionit 
total me atë të inflacionit bazë, tregojnë se nuk ka ndryshime madhore 
në përgjigjet e variablave të tjerë ndaj një goditjeje në normën bazë 
të politikës. megjithatë, ne do të përkrahnim shumë përdorimin e 
një njësie matjeje të inflacionit bazë, mundësisht një që përjashton 
efektet e çmimeve të administruara, për të monitoruar efektivitetin e 
politikës monetare në të ardhmen. 

në përgjithësi, ne kemi bindjen se kanali i kursit të këmbimit nuk 
është aq i fuqishëm, sa është treguar në punimet e mëparshme dhe se 
kanali i parasë dhe i pritshmërive luan rolin kryesor në mekanizmin e 
transmetimit. gjetjet tona sugjerojnë gjithashtu, se Banka e Shqipërisë 
duhet t’i kushtojë vëmendje luhatjeve të kursit të këmbimit, pasi ato 
duket të kenë një efekt të kundërt në luhatjet e prodhimit real.
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Shtojcë 1. teStet e SpeciFikimit për 
modelin e muço et al. (2003).

tabelë 1
jarque-Bera teSt
variable teststat p-value(chi^2) skewness kurtosis
u1 31.07 0.00 0.04 6.05
u2 194.20 0.00 1.99 9.51
u3 4.00 0.14 -0.48 3.52
u4 17.52 0.00 0.74 4.75
u5 7.00 0.03 0.71 3.32

tabelë 2 
teSt arch-lm me 12 vonesa kohore
variable teststat p-value(chi^2) F stat p-value(F)
u1 31.36 0.00 4.85 0.00
u2 4.50 0.97 0.40 0.96
u3 6.97 0.86 0.65 0.79
u4 40.38 0.00 8.29 0.00
u5 7.10 0.85 0.66 0.78

tabelë 3
teSti i llojit lm për autokorrelacionin me 5 vonesa kohore
reference: doornik (1996), testi lm dhe testi lmF (me përafrimin -F)
lm statistic: 192.2664
p-value: 0.0001
df: 125
lmF statistic: 1.8626
p-value: 0
df1: 125
df2: 196
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Grafik 1

Grafik 2
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Shtojcë 2. teStet e SpeciFikimit për 
modelin e modiFikuar (modeli 1).

teSti i llojit lm për autokorrelacionin me 4 vonesa kohore
reference: doornik (1996)
lm statistic: -345.089
p-value: -1
df: 100

teSti jarque-Bera 
variable teststat p-value(chi^2) skewness kurtosis
u1 0.4923 0.7818 -0.2453 2.6416
u2 0.017 0.9915 -0.0296 3.0963
u3 0.2971 0.862 0.2356 3.0287
u4 4.8354 0.0891 -0.8411 3.8926
u5 0.3998 0.8188 -0.2707 3.0822

arch-lm teSt me 4 vonesa kohore
variable teststat p-value(chi^2) F stat p-value(F)
u1 2.3476 0.6721 0.6406 0.6389
u2 3.8337 0.429 1.1105 0.3756
u3 4.7268 0.3165 1.4217 0.2584
u4 4.5457 0.3372 1.3567 0.2796
u5 3.6144 0.4607 1.0375 0.4093



���

Grafik 2

Grafik 1
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Shtojcë 3. teStet e SpeciFikimit për 
modelin 2.

variablat janë përfshirë në renditjen e mëposhtme: rgdp, rm2, 
neer_log, repo, infcore.

 
teSti i llojit lm-type për 
autokorrelacionin me 4 vonesa kohore
reference: doornik (1996)
lm statistic: 159.9999
p-value: 0.0001
df: 100

teSti arch-lm me 4 vonesa kohore
variable teststat p-value(chi^2) F stat p-value(F)
u1 2.8626 0.5811 0.7971 0.5393
u2 4.2397 0.3745 1.2491 0.3183
u3 7.5018 0.1116 2.5618 0.0656
u4 6.158 0.1877 1.9736 0.1323
u5 4.8237 0.3059 1.4569 0.2476

teSti jarque-Bera 
variable teststat p-value(chi^2) skewness kurtosis
u1 1.5104 0.4699 -0.1459 1.9765
u2 0.0827 0.9595 -0.0713 3.2042
u3 1.1197 0.5713 0.458 3.0297
u4 4.4975 0.1055 -0.739 4.0903
u5 1.2196 0.5435 -0.4402 2.6264
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Grafik 1

Grafik 2

cuSum and cuSum sq teste për stabilitetin
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Shtojcë 4. përgjigjja e SiStemit ndaj 
goditjeS të kurSit të këmBimit (model 2).

Grafik 1
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Shënime

* gramoz kolasi, drejtor, departamenti i politikës monetare, Banka e Shqipërisë; 
hilda Shijaku, përgjegjëse, departamenti i Statistikës, Banka e Shqipërisë; diana Shtylla, 
përgjegjëse, departamenti i politikës monetare, Banka e Shqipërisë.
1 në vijim të materialit do të shënohet si Banka e Shqipërisë.
2 içk – indeksi i çmimeve të konsumatorit, matur dhe publikuar nga instituti i 
Statistikave – inStat. 
3 me rritjen e parasë së gjerë (m3) si objektiv të ndërmjetëm. 
4 Formula e rritjes së uip është:  , ku i dhe i* janë normat e 
interesit vendase dhe të huaja, s është norma spot, es është kursi i pritshëm i këmbimit 
dhe rp është termi për primin e rrezikut. 
5 material diskutimi i papublikuar i Bankës së Shqipërisë: “matja e funksioneve të 
importit dhe eksportit në Shqipëri”, nga ilir vika, departamenti i kërkimeve.
6 q=vlera e tregut të biznesit/ zëvendësimin e kostos së kapitali në teorinë q të 
investimit të tobin. Sa më i lartë raporti q, aq më ekonomike është për bizneset blerja 
e fabrikave dhe pajisjeve, duke emetuar aksione të reja kapitali. në këtë skenar, bizneset 
do të inkurajoheshin të rrisnin shpenzimet për investim.
7 për një analizë të detajuar të këtyre materialeve, shiko egert dhe macdonald (2006), 
fq. 28-29. 
8 Funksionet e reagimit të rritjes monetare (rritja e m3) dhe normat e interesit të 
depozitave 12-mujore janë përkatësisht: 

ku ∆m është ndryshimi vjetor në paranë e gjerë (m3); ∆r është ndryshimi tremujor 
në normat e interesit të depozitave 12-mujore; l janë operatorët e vonesës kohore;  

është inflacioni vjetor i papritur dhe  është prodhimi i 
papritur. 
9 periudha e parë: janar 1994- gusht 2000; periudha e dytë: shtator 2000-maj 2003. 
10 në këtë material, ne nuk prezantojmë rezultatet e goditjeve ndaj variablave të 
tjerë. 
11 Sepse alternativat ndaj depozitave, të tilla si aksionet e kapitalit ose obligacionet janë 
të pakta ose mungojnë plotësisht. 
12 pasi inflacioni duket se e ndjek kursin e këmbimit me një interval vonese prej 
5 muajsh për periudhën 1998-2001, por nuk kemi evidenca për periudhën vijuese 
(2001-2003). 
13 përdoren të dy kurset e këmbimit lek/euro dhe lek/usd. 
14 tre karakteristikat e bankave tregtare: përmasa, likuiditeti, kapitalizimi u përdorën 
për të zbuluar praninë e efekteve shpërndarëse ndërmjet bankave.
15 janë provuar edhe intervale të tjera kohore dhe problemet e diagnostikimit mbeten. 
Si rrjedhojë, në këtë seksion ne vazhdojmë analizën për të njëjtin interval si tek muço 
et al(2003).
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komente mBi: “mekanizmi i 
tranSmetimit monetar në Shqipëri”

Kerstin Mitlid*

është hera e parë që marr pjesë në këtë konferencë vjetore dhe 
ndjehem e nderuar për këtë. por, me disa prej jush jam takuar gjatë 
këtij viti në Stokholm dhe në tiranë. gjithashtu, jam e befasuar nga 
zotësia dhe mikpritja e personelit të Bankës së Shqipërisë.

ky punim pasqyron më së miri njohuritë tuaja mbi mekanizmin 
e transmetimit në Shqipëri. rezultatet e fundit nga modeli juaj 
strukturor var tregojnë se mekanizmi i transmetimit ka ndryshuar 
gjatë viteve të fundit. dhe kjo nuk është e befasishme. ekonomia 
ndryshon shumë shpejt dhe reformat strukturore me sa duket, do të 
vazhdojnë të shkaktojnë ndryshime gjigande edhe në të ardhmen.

drejtimi i një politike monetare të besueshme gjatë gjithë periudhës 
së tranzicionit është një sfidë. Sistemi financiar është i pazhvilluar; 
tregu i parasë dhe ai i letrave me vlerë të qeverisë janë shumë të 
varfër ose inekzistentë. konkurrenca mes bankave është e dobët. 
për më tepër, ekzistojnë probleme me statistikat, veçanërisht për 
ekonominë reale.

z. Fullani na tregoi dje se janë ndërmarrë reforma, me qëllim 
krijimin e incentivave për tregun e parasë dhe për tregun e letrave me 
vlerë të qeverisë. nëse do të jenë të suksesshme, ato do të ndryshojnë 
kushtet për politikën monetare dhe për mekanizmin e transmetimit.
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mendimi im është se ju keni ekonomistë të aftë dhe njihni teoritë 
e reja makroekonomike dhe financiare, si edhe ekonometrinë. por, 
sfida qëndron në përdorimin e kësaj aftësie për të zbatuar politikën 
monetare, në një ekonomi me një tranzicion kaq të shpejtë.

tani po paraqes disa komente lidhur me studimin. qëllimi i 
studimit tuaj është të japë përgjigje për dy pyetje kryesore:

• cilat janë kanalet më të rëndësishme të transmetimit në 
Shqipëri?

• Si mund të përdoret politika monetare për të garantuar 
stabilitetin e çmimeve?

ju diskutuat dhe treguat rezultatet e kërkimeve të mëparshme mbi 
mekanizmin e transmetimit. gjithashtu, ju paraqitët edhe rezultate të 
reja nga modelet Svar. kjo është me vend dhe informuese.

Sidoqoftë, unë mendoj se do të kishte qenë e dobishme, nëse ju 
do të ishit pak më të qartë dhe të kuptueshëm lidhur me pasojat e 
mundshme, që dalin nga rezultatet tuaja dhe nga kërkime të tjera, për 
kuadrin e politikës monetare.

ilustrimi i skemës së thjeshtë, si më poshtë, ndoshta mund të 
kishte qenë frytdhënës.

Objektivi i ndërmjetëmInstrumenti

Lidhja e fortë
me qëllimin -

e kontrollueshme

Qëllimi final

Treguesit
Drejtimi mbi gjendjen e ekonomisë / presionet e inflacionit

Shembull: Këmbimi valutor

Repot

Baza monetare
Rezerva e kërkuar

M2 IÇK

Kuadri i mekanizmit
1.

2.
Repot

Lehtësitë e kredisë
dhe depozitave

Parashikimi i inflacionit
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ju keni disa instrumente si mjete për të ndikuar mbi objektivin kryesor. 
në periudhën afatgjatë, objektivi kryesor i politikës monetare duhet 
të jetë stabiliteti i çmimeve. në periudhën afatshkurtër, mund t’i jepni 
rëndësi stabilitetit të prodhimit. për të përcaktuar masat që duhen 
marrë për të arritur stabilitetin e çmimeve, mund të konsiderohen 
niveli i çmimeve, inflacioni (bazë ose içk) ose çmimet relative.

Si politikëbërës, ju duhet të vendosni gjithashtu nëse do të 
përdorni një objektiv të ndërmjetëm apo jo. rritja e parasë dhe kursi 
fiks i këmbimit janë shembuj objektivash të ndërmjetëm. edhe 
parashikimi i inflacionit mund të shihet si një objektiv i ndërmjetëm, 
nëse keni një regjim inflacioni të shënjestruar.

një objektiv i ndërmjetëm duhet të jetë i kontrollueshëm dhe të 
ketë një korrelacion të lartë me objektivin final. gjithashtu, duhet 
të ketë edhe një interval kohe ndërmjet objektivit të ndërmjetëm 
dhe atij final, në mënyrë që efekti i vendimeve të politikës monetare 
mbi objektivin e ndërmjetëm, të vërehet para efektit mbi objektivin 
final.

nga studimi juaj nuk del plotësisht qartë se çfarë kuadri keni 
dhe cilën pjesë të mekanizmit të transmetimit po testoni. agregati 
monetar duket sikur luan rolin e objektivit të ndërmjetëm, por nga ana 
tjetër ne sot dëgjuam se ju përdorni edhe parashikimin e inflacionit 
si objektiv të ndërmjetëm. mos vallë kjo do të thotë se ju keni dy 
shtylla si Banka qendrore evropiane? për më tepër - duke qenë se 
ju nuk keni një treg paraje dhe keni një treg të letrave me vlerë të 
qeverisë të pazhvilluar, formimi i normës së interesit në Shqipëri nuk 
funksionon siç duhet – sa eficiente janë instrumentet që ju përdorni 
për të kontrolluar objektivin tuaj të ndërmjetëm dhe atë final dhe si 
funksionon kjo?

dhe cili është roli i kursit të këmbimit? meqenëse ju keni një kurs 
këmbimi të lirë, ai duhet parë si një tregues për inflacionin dhe duhet 
marrë parasysh në vendimet e politikës monetare, si çdo tregues 
tjetër.

gjatë paraqitjes së rezultateve të hulumtimeve të mëparshme, ju 
përdorët skemën e mëposhtme:
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të gjitha hulumtimet e mëparshme nxorën në pah kursin e këmbimit, 
si kanalin më të rëndësishëm të mekanizmit të transmetimit. kursi i 
këmbimit duket se ka qenë i rëndësishëm për inflacionin. po kështu 
duket se kanë patur rëndësi edhe remitancat dhe borxhet në valutë të 
huaj. nga ana tjetër, përfundimet e hulumtimeve të mëparshme kanë 
treguar se kanali i interesave, i kredisë dhe ai i çmimeve të aseteve 
kanë qenë pothuajse inekzistentë.

analiza juaj e hulumtimeve të mëparshme mbi mekanizmin e 
transmetimit nuk thotë shumë lidhur me pjesën e parë të tij. unë 
mendoj se kjo është një e metë, veçanërisht sepse ajo hallkë ka 
mundësi të ndryshojë shumë në të ardhmen. parakushtet për të 
drejtuar politikën monetare do të ndryshojnë shumë, nëse ose kur ju 
të keni një formim të normës së interesit siç duhet dhe kur individët 
dhe bizneset të kenë alternativa për kursimet e tyre. 

le të kalojmë tek disa komente mbi rezultatet e fundit nga modeli 
juaj Svar. do t’i shmangem komenteve teknike, duke qenë se nuk 
jam eksperte në ekonometri.

ky slide tregon rezultatet kryesore të modelit tuaj: 
 

Norma e repos

Konsumi Investimet

PBB

IÇK

Kanali i kursit
të këmbimit

Normat e interesit të tregut

Çmimet e
importit

Pritshmëritë

Eksporti neto

Kanali
i normës

së interesit

Kanali
i çmimit

të mjeteve

Kanali
i kredisë
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rezultatet nga modeli strukturor Var:

- ndryshimet (goditjet) në normën e marrëveshjes së riblerjes: 
* nuk kanë efekt mbi PBB
* kanë efekte mbi gjendjen reale të parasë pas � tremujorësh
* kanë efekte mbi inflacionin pas � tremujorësh
* kanë efekte të kundërta mbi kursin e këmbimit pas � tremujori
- një goditje pozitive ndaj kursit të këmbimit
*sjell luhatje në prodhimin real
* shkakton rënie në M�
*shkakton rënie në normën e marrëveshjes së riblerjes
* rrit inflacionin pas � muajsh (por paksa). 
Cilat janë përfundimet që rrjedhin nga këto rezultate lidhur me politikën monetare?

reagimi im kur pashë këto rezultate ishte se goditjet ndaj normës 
së interesit të marrëveshjeve të riblerjes duket të kenë një efekt mbi 
inflacionin, me një interval shumë të shkurtër kohe – vetëm dy 
tremujorë. në të njëjtën kohë bilancet e parasë reale reagojnë pas 
5 tremujorësh. cili është interpretimi juaj i lidhjes mes normës së 
interesit të marrëveshjeve të riblerjes, parasë reale dhe inflacionit? 

 
rezultatet tuaja tregojnë se kursi i këmbimit tani ka më pak efekte 

mbi inflacionin nga ç’kanë treguar hulumtime më të hershme. çfarë 
mendoni se e shpjegon këtë – a ka ndryshuar diçka në ekonomi 
apo në reagimin e politikës monetare ndaj goditjeve mbi kursin e 
këmbimit?

Slide në vijim tregon përfundimet tuaja lidhur me politikën 
monetare: 

Përfundimet tuaja në lidhje me politikën:
• Kanali i pritjeve dhe i parasë – shumë i rëndësishëm.
• tregoni kujdes me kursin e këmbimit.

Komente:
a nënkupton kjo: Përdorimin e M� si objektiv të ndërmjetëm për iÇK? Shpalljen 
e objektivit të inflacionit për të realizuar pritjet? Përdorimin e kursit të këmbimit si 
tregues për ekonominë reale – marrjen e tij në konsideratë për vendimet e politikës 
monetare?
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komenti im mbi këtë është: unë jam dakord që kanali i pritshmërive 
është shumë i rëndësishëm. por a e konfirmojnë këtë rezultatet e 
modelit tuaj? 

përfundimi juaj ishte gjithashtu, që paraja është kanali më i 
rëndësishëm. a do të thotë kjo se ju rekomandoni që disa masa për 
paranë duhen përdorur si objektiv i ndërmjetëm? nëse po, do të 
kishte qenë me interes që ju të kishit diskutuar rreth stabilitetit në 
shpejtësi, në funksionin e kërkesës për para dhe kontrollueshmërinë 
e agregatit monetar të përzgjedhur. ndryshimet në sistemin financiar 
ka gjasa të ndryshojnë kërkesën e parasë, veçanërisht me prezantimin 
e instrumenteve të reja të kursimit dhe duke e bërë lidhjen mes parasë 
dhe inflacionit më pak të qëndrueshme.  

një tjetër përfundim që ju nxorët ishte që autoritetet e politikës 
monetare duhet t’i kushtojnë më shumë vëmendje kursit të këmbimit. 
arsyeja ishte që luhatjet në kursin e këmbimit shkaktonin luhatje në 
prodhim, dhe vetëm efekte më të vogla mbi inflacionin. komentet e 
mia janë: në një regjim të inflacionit të shënjestruar, luhatjet duhen 
marrë parasysh nëse supozohet se do të ndikojnë mbi prodhimin ose 
inflacionin. nëse keni një goditje në kursin e këmbimit dhe supozoni 
se kjo do të rrisë inflacionin, politika monetare duhet të jetë më e 
shtrënguar se normalisht. megjithatë, kjo nuk do të thotë se ju duhet 
të ndërhyni apo të përpiqeni të arrini ose të mbani një nivel të caktuar 
të kursit të këmbimit. 

përmBledhje

materiali bën një përmbledhje të mirë të hulumtimeve të 
mëparshme mbi mekanizmin e transmetimit në Shqipëri. rezultatet 
e reja që morët nga modeli juaj var janë interesante. megjithatë, 
materiali do të përmirësohej shumë nëse ju do t’i diskutonit rezultatet 
tuaja nga një këndvështrim i politikës monetare dhe do të lidhnit 
diskutimin e rezultateve me një kuadër të caktuar që më parë.

* kerstin mitlid, këshilltare e guvernatorëve, departamenti i Stabilitetit Financiar, 
Banka e Suedisë.
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