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I. Rregjimi IT i Politikës Monetare – roli në ekonomi 

Targetim Monetar (1992 – 2008)

• 2009 – 2014 – implicit IT; 

• 2009 – eksplicit IT

Në të dy regjimet: objektivi parësor i politikës monetare ruajtja e stabilitetit të çmimeve. 

Në IT – arritja dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve - në terma numerikë, Banka e Shqipërisë 
synon që rritja vjetore e çmimeve të konsumit në vend, e matur nga IÇK-në, të jetë në nivelin 3% 
në afat të mesëm (1-3 vjet)…

IT - regjim me natyrë më racionale:

- Ndikon në zhvillimin: ekonomisë; tregjeve financiare; statistikave….

- Rol i shtuar i pritjeve inflacioniste

- Në prani të regjimit fleksibël të kursit të këmbimit

IT  - regjim ku:

- Vendimmarrja e orientuar nga analizat makroekonomike në kohë reale

- Vendimmarrja e orientuar nga projeksionet afatmesme

- Politika monetare është endogjene
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I. Rregjimi IT i Politikës Monetare – roli në ekonomi 
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II. Banka e Shqipërisë dhe politika monetare –
roli pro-aktiv në përdorimin dhe zhvillimin e statistikave ekonomike

Në këndvështrimin e politikës monetare –

- përdoren dhe zhvillohen statistikat ekonomike të përditësuara – të filtruara dhe me vlerësime

në kohë reale, pavarësisht disponueshmërisë së tyre

Këshilli Mbikëqyrës mbështetet me analiza, projeksione dhe këshilla në hartimin, zbatimin dhe 

vlerësimin e efektivitetit të politikës monetare, në funksion të përmbushjes së objektivit kryesor 

ligjor të Bankës. 

Funksionet kryesore janë:

• Analizues;
• Parashikues;
• Kërkimor;
• Këshillues/propozues;
• Statistikor;
• Komunikues.
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II. Banka e Shqipërisë dhe politika monetare –
roli pro-aktiv në përdorimin dhe zhvillimin e statistikave ekonomike

• Banka e Shqipërisë- përdoruese e gjerë e informacionit ekonomik nga INSTAT

• Banka e Shqipërisë – përdoruese e informacionit nga agjenci të tjera statistikore në vend 

• Banka e Shqipërisë - përdoruese e informacionit statistikor – institucioneve ndërkombetarë

• Banka e Shqipërisë – agjenci statistikore (statistikat monetare/financiare dhe të Bilancit të
pagesave)

• Banka e Shqipërisë- zbatuese dhe promovuese e standardeve dhe praktikave më të mira statistikore

• Banka e Shqipërisë – promovuese e metodave inovative të analizës së informacionit ekonomik

• Banka e Shqipërisë - promovuese dhe zhvilluese e vrojtimeve, e proceseve dhe analizave
statistikore nga të dhënat e vrojtimeve

• Banka e Shqipërisë – promovuese dhe zbatuese e metodave të kërkimit shkencor dhe empirik, në
përpunimin dhe transformimin e dhënave statistikore. 

• Banka e Shqipërisë bashkëpunon me INSTAT dhe ka rol pro-aktiv në zhvillimin e statistikave
ekonomike
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III. Procesi analizues dhe parashikues –
roli i informacionit ekonomik

Përmbushja e funksioneve të DPM materializohet në angazhimin e hartimit të dokumenteve
periodike

Dokumentet periodike më të rëndësishme të DPM janë:

• Raporti tremujor i politikës monetare (RPM) – i publikueshëm (4 herë në vit );

• Raporti i ndermjetëm i politikës monetare – konfidencial (RPMN) (4 herë në vit);

• Raporti vjetor i Bankës së Shqipërisë (RV);

• Tendenca në kreditim ;

• Analiza e sektorit të jashtëm të ekonomisë;

• Analiza e borxhit të jashtëm bruto;

• Informacion mbi tregjet nderkombëtare;

• Vrojtimi i aktivitetit kreditues/depozitues;

• Indeksi i Besimit të Biznesit;

• Indeksi i Besimit Konsumator;

• Informacioni mujor i zhvillimeve ekonomike dhe financiare- konfidencial

• Treguesit kryesorë financiarë - konfidencial;

• Dokumenti i Politikës Monetare;

 DPM harton edhe materiale jo-periodike….

(me natyrë analizuese, studimore, kërkimore)
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III. Procesi analizues dhe parashikues –
roli i informacionit ekonomik

Këshilli Mbikëqyrës (KM) - 8 mbledhje në vit për politikën monetare...

• Paraprakisht të njoftuara në kalendarin e shpallur të KM 

– 4 mbledhje për Raport tremujor i Politikës Monetare (publikohet) (RPM)

– 4 mbledhje “të ndërmjetme” – raport konfidencial

– Çdo muaj KM - informohet për zhvillimet më të fundit ekonomike dhe financiare 
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Shkrimi i RPM – proces paralel...

Prezantime për: 
• Zhvillimet në ekonomitë e huaja...
• Zhvillimet monetare dhe financiare
• Gjendja e sektorit banka dhe stabilitetit financiar
• Zhvillimet në ekonominë reale 
• Parashikimet afatshkurtra
• Supozimet bazë për projeksionet afatmesme
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III. Procesi analizues dhe parashikues –
roli i informacionit ekonomik



III. Procesi analizues dhe parashikues – roli i informacionit ekonomik

10

Indicators by sector Frequency Time lag from the 

reference quarter

Availability Sources  

Real sector
GDP Q 90 days since 2008 Q1 INSTAT

Production side INSTAT

Expenditure side INSTAT

Retail Trade Index M 80 days since 2005 M1 INSTAT

Short Term Statistics Q 80 days since 2005 Q1 INSTAT

Statistics on issued building permits Q 90 days since 2005 Q1 INSTAT

Statistics on electricity production H 150 days since 2010 H1 INSTAT

Labor market data Q 70 days since 2005 Q1 INSTAT

Labor Force Survey Q since 2012 Q1 INSTAT

Administrative Data Q since 1998 Q1 INSTAT

BoP data Q 90 days since 1993 Q1 BoA

FDI Stock A 1 year since 2007 BoA

International Investment Position A 1 year since 2003 BoA

Trade data M 30 days since 2005 Q1 INSTAT

Fiscal data M 20 days since 1998 M1 MoF

Prices
CPI M 8 days since 1998 Q1 INSTAT

PPI (production cost index) Q 70 days since 2005 Q1 INSTAT

CCI (construction cost index) Q 70 days since 2005 Q1 INSTAT

Deflators Q 90 days since 2008 Q1 INSTAT

by sectors

by demand components

Financial sector BoA

Interest Rate (interbank, credit, deposits) M BoA

Interbank data D daily since 2002 BoA

Credit/deposits in Lek M 30 days since Aug'1995 BoA

Credit/deposits in fx M 30 days since 2001 BoA

Primary market interest rates as it happens since 1996 BoA

Exchange rate D daily since June'1993 BoA

NEER M month since 2005 BoA

REER M month since 2005 BoA

Monetary sector BoA

Credit M 30 days since 2002 BoA

Deposits M 30 days since 2002 BoA

Monetary Aggregates M 30 days since 2002 BoA

 Surveys

Business Confidence (by sectors) Q 15 days since 2002 Q2 BoA+EC+INSTAT

Consumers Confidence Q 16 days since 2003 Q2 BoA+EC+INSTAT

Lending Activity Q 17 days since 2007 Q2 BoA

Professional Forecasters M 10 days since Oct'2007 BoA

 The external environment of the economy Q/M  - 90 days 

 Central Banks, 

IMF, Eurostat, 

ECB, Cons. 

Forecasts, FAO, 

CE, WB, Reuters, 

Bloomberg …

 World economy Q/M

Commodity prices in world markets Q/M

Financial markets Q/M



IV. Procesi vendim-marrjes -
trajtimi i informacionit ekonomik 
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• Politikë-bërësit marrin vendime për politikën monetare –

- mbi vlerësimet sasiore dhe cilësore bazuar në informacionin e disponueshëm në kohë
reale, pavarësisht, vonesave në kohë të informacionit zyrtar.

• Informacioni ekonomik në dispozicion të analistëve, parashikuesve dhe vendimmarrësve të
politikës monetare është shtuar dhe përshpejtuar në kohë.

• Shtimi i fluksit dhe i llojshmërisë së informacionit ekonomik, ka përforcuar nevojën e filtrimit të 
tij për vendimmarrjen e politikës monetare: 

- informacioni më i dobishëm dhe eficient; 

- pastrimit i informacionit nga “zhurmat” e panevojshme …

• Filtrimi i informacionit, realizohet me metoda të ndryshme empirike/statistikore/ekonometrike
(metoda statistikore deskriptive; të serive kohore; ekonometrike etj..) + gjykim ekspertësh. 



IV. Procesi vendimmarrjes -
trajtimi i informacionit ekonomik
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• Filtrimi dhe përpunimi i informacionit për qëllime analizash dhe parashikimesh në
vendimmarrjen e politikës monetare, arrihet duke përdorur:

“treguese monitorues” të sektorit real të ekonomisë. 
(sasiorë apo cilësorë (të drejtpërdrejtë / të tërthortë, arrijnë të vlerësojnë situatën ekonomike të 
kaluar dhe aktuale, për të cilën nuk janë publikuar ende treguesit përkatës). 

- Metodologjitë – teknika statistikore (inter/extrapoluese) ;
- modele “parashikuese” (back-cast – të kaluarën) dhe (now-cast - korrenten).

- Në modele marrin pjesë variabla që kanë forcë sinjalizuese “treguesve paraprijës” –

“sinjalizojnë” për ecurinë e treguesit të drejtpërdrejtë, ende të papublikuar, duke i 
dhënë një informacion relativisht të besueshëm vendimmarrësve për ç’ka po ndodh me 
treguesin e interesit.

- Tregues me “vonesa kohore” – bëhen pjesë e modeleve…. 



IV. Procesi vendimmarrjes -
trajtimi i informacionit ekonomik
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• Treguesit paraprijës dhe ata me vonesa kohore, ndihmojnë në vlerësimin e situatave të kaluara 
dhe korrente të ekonomisë reale, për të cilat treguesit e drejpërdrejtë publikohen me vonesë 
kohore.  

Këta tregues përfshihen në modelet back-cast dhe now-cast, për të kryer vlerësime të situatës 
ekonomike deri në periudhën korrente – .

• Modelet që parashikojnë në horizonte kohore jo më të largëta se një vit (12 muaj/4 tremujorë/1 
vit) përtej periudhës korrente quhen modele parashikuese afatshkurtra. 

• Për të mundësuar parashikimin në një horizontin kohor, për variablat shpjegues në modelet 
ekonometrike kërkohet të ndërtohen supozime për të zgjatur seritë përkatëse. 

• Modelet që parashikojnë në horizontin 8-12 tremujorë/2-3 vjet – modele parashikimi
afatmesme

½ strukturorë ose strukturorë
(një nga shtyllat e vendimmarrjes së politikës monetare për normën bazë të interesit)    



IV. Procesi vendimmarrjes -
trajtimi i informacionit ekonomik
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Shembull: Skema e parashikimit afatshkurtër të inflacionit dhe të PBB-së

                                                                        RPT    

T-2     T-1                         T                            T+1                 T+2               T+3      

Inflacioni sipas momentit të kryerjes së parashikimit tremujor             

Publikuar         Publikuar            Now-cast/STF          STF              STF                             STF    (4 tremujorë STF) 

PBB-ja sipas momentit të kryerjes së parashikimit tremujor             

Publikuar        Back-cast/STF        Now-cast/STF                         STF                                     STF                                        (4 tremujorë STF) 

Burimi: Hartuar nga autorja sipas përvojës së BSh



IV. Procesi vendimmarrjes –

trajtimi i informacionit ekonomik (shembuj ….RPM, BSh etj…) 
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Presionet e huaja inflacioniste -
roli i voneses kohore dhe i sheshimit te serive

Presionet inflacioniste kërkesa e brendshme -
roli i voneses kohore dhe i sheshimit te serive

Kërkesa e brendshme dhe TNE - roli i faktorit paraprijës Informacione të tërthorta nga vrojtimet dhe statistika zyrtare 



IV. Procesi vendimmarrjes –
trajtimi i informacionit ekonomik (shembuj …RPM, BSh etj…)  
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Vlerësime nga kërkime … përdorim Hapesira informuese…
PBB dhe TBE (+1 T)  -
Korrelacion në paraprirje ()– përdoret për parashikime afatshkurtra 
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V. Konkluzione
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• Rritje e rëndësisë së informacionit statistikor ekonomik dhe social 

• Rritje e besimit në statistikat ekonomike

• Rritje e llojshmërisë së statistikave ekonomike

• Rritje e konsistencës ekonomike të informacionit

• Rritje e konsistencës kohore të informacionit ekonomik

• Përpjekje të rëndësishme për t’u përafruar me standardet dhe praktikat më të mira të

statistikave ndërkombëtare dhe atyre Evropiane

Për më tej ….

• Vijimi i zhvillimit të statistikave ekzistuese dhe plotësimi i mungesave me statistika të reja

• Përdorimi metodave të trajtimit të informacionit ekonomik në mënyrë objektive, jo thjeshtë si

numra, por me logjikën ekonomike dhe gjykimin e ekspertëve në interpretim.

• Vijimi i edukimit të publikut për nevojën e përdorimit të informacionit ekonomik

• Ndërgjegjësim i përdoruesve dhe agjentëve ekonomikë se statistikat janë të dobishme për të

gjithë, kur ato përdoren në mënyrën e duhur.

• Komunikim i vazhdueshëm ndërmjet ekspertëve statisticienë dhe atyre të sektorëve për të

kuptuar dhe zhvilluar analiza, parashikime dhe përdorim korrekt në vendimmarrje

• Komunikim të qartë me publikun dhe median mbi shifrat dhe publikimet .
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Ju faleminderit për vëmendjen!


