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Hyrje

Po paraqesim sot një përpjekje të parë të një shpjeguesi teorik e praktik të
sektorit monetar të programit financiar të vendit. Idea fillestare për të hedhur
në shqip bazat teorike të programimit monetar pati në themel një inisiativë të
Bankës së Shqipërisë për një ndërrmarje më të gjerë: përgatitjen e një
manuali të Programimit Financiar për Shqipërinë, që do të bashkërendonte
punën e disa institucioneve. Në pamundësi të realizimit të kësaj ideje, e cila
duket të jetë e parakohëshme, po përpiqemi të plotësojmë sadopak nevojën e
një shpjeguesi në shqip vetëm për sektorin monetar.

Ky material është konceptuar si një produkt i dalë nga studimi,
grumbullimi dhe përshtatja nga autoret e literaturës, njohurive të
përfituara nga kualifikimet e kryer pranë Fondit Monetar Ndërkombëtar në
fushën e Programimit Financiar dhe Politikave, nga kualifikimet e
specializimet e tyre në fushën monetare, nga kontaktet dhe diskutimet e
kryera me misionet e FMN në Shqipëri, nga eksperiencat në punën e
përditshme dhe procesi i formulimit të statistikave dhe programit monetar në
Bankën e Shqipërisë.

Ai mund të përdoret si manual nga punonjësit e Departamentit të Politikës
Monetare dhe si material shpjegues për departamentet e tjera të Bankës së
Shqipërisë të interesuara në këtë proces. Me interes mund të ishte edhe për
institucione të tjera që do të dëshëronin të bashkërendonin përpjekjet për të
kryer sipas standardeve ndërkombëtare një programim financiar për
Shqipërinë.  Ai mund të shërbejë, gjithashtu, edhe si material reference, kur
nevojitet, nga administratorët e Bankës apo Këshilli i Mbikëqyrjes gjatë
diskutimeve dhe informimeve të ecurisë së programeve të nënshkruara me
FMN dhe institucionet e tjera financiare.

Kjo përmbledhje përbën një hap të parë i cili, më vonë, me grumbullimin e
eksperiencës dhe shtimin e serisë statistikore të të dhënave, mund të
pasurohet e konkretizohet edhe nga të tjerë. E rëndësishme të theksohet
është se ai mbështetet mbi të gjitha materialet dhe literaturën që ofron
FMN, i cili jep ekspertizën më të kualifikuar në këtë fushë, dhe i përmbahet
rigorozisht kërkesave dhe kuadrit teorik që përdor Fondi në programimin
financiar në të gjitha vendet anëtare.
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I.

PROGRAMIMI FINANCIAR DHE ANALIZA MONETARE

Nevoja për të pasur një program financiar është tashmë e pranuar për
ekonominë e të gjitha vendeve. Ai bëhet edhe më i nevojshëm për vendet të
cilat shfaqin situata të theksuara disekuilibri makroekonomik dhe deformime
e hezitime në politikat ekonomike që duhet të ndiqen. Programimi fianaciar,
mbështetur mbi standarded e përpunuara nga institucionet financiare
ndërkombëtare dhe më konkretisht Fondi Monetar Ndërkombëtar, u adoptua
gradualisht edhe nga vendet në tranzicion. Më shume se të tjerët, këto vende
ndjenë nevojën e bashkërendimit të politikave ekonomike në programe
përshtatjeje dhe stabilizimi  makroekonomik.

Programi financiar, i cili shpesh njihet edhe me emrin program axhustimi
apo përshtatjeje, përfaqson një grup të bashkërenduar dhe gjithëpërfshirës
masash të politikave ekonomike, të formuluara për të arritur një grup të
dhënë objektivash makroekonomikë. Programimi financiar është procesi i
formulimit të këtyre masave, të cilat një vend është i detruar t’i përmbushë
përpara se të marrë mbështetje financiare nga FMN. Megjithatë, programimi
financiar mund të përdoret në çdo situatë kur autoritetet kombëtare
dëshërojnë të formulojnë një grup politikash makroekonomike të
bashkërenduara, me qëllimin e ruajtjes apo përmirësimit të arritjeve
ekonomike. Shpesh politikat formulohen për të korrektuar disekuilibrat
midis ofertës dhe kërkesës agregate, shbalancimet që shfaqen zakonisht në
bilancin e pagesave, rritjen e inflacionit dhe rritjen e ulët të outputit
(prodhimit) në ekonominë kombëtare.

Kur ka shbalancime makroekonomike, nevojiten domosdoshmërisht disa
forma të korrektimit apo përshtatjes, me qëllim që sillen në një linjë kërkesat
për burime me burimet e disponueshme. Nëqoftëse nuk merren masa të
paramenduara, kjo përshtatje mund të bëhet kaotike dhe ineficiente- për
shembull, rezervat valutore mund të shpenzohen ndërsa kreditorët mund të
mos jenë të gatshëm që të ofrojnë fonde të tjera. Kjo mund të shoqërohet me
një shkurtim drastik të importeve, me efekte negative në rritjen ekonomike
dhe në mirëqenie. Për të shmangur çrregullime të tilla, programi financiar
përpiqet të sigurojë një përshtatje të rregulluar nëpërmjet adoptimit të
hershëm të masave korrektuese dhe mobilizimit të sasive të përshtatshme të
financimit të huaj. Një synim i rëndësishëm do të ishte minimizimi i
humbjeve të prodhimit dhe papunësisë gjatë periudhës fillestare të
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përshtatjes, ndërsa krijohen në të njejtën kohë kushtet që të shpien në një
pozicion të qëndrueshëm të bilancit të pagesave.

Masat që përfshihen në një program financiar janë zakonisht të përqëndruara
rreth politikave monetare dhe fiskale me një theks të veçantë në normat e
këmbimit. Këto politika shpesh fokusohen, kryesisht, në përmbajtjen e
kërkesës agregate dhe në përshtatjen e çmimeve relative dhe kanë
avantazhin e dhënies relativisht shpejt të efekteve. Për më shumë, nisur nga
konsiderata praktike, të dhënat financiare të nevojshme për të monitoruar
kryerjen e këtyre politikave tentojnë të jenë më të shpeshta se të dhënat e
tjera të ekonomisë.

Vitet e fundit programet e përshtatjes kanë theksuar gjithnjë e më shumë
politikat që nevojiten për të përballur probleme strukturore. Kjo ka qenë e
pranishme edhe në programet ESAF që Shqipëria ka aplikuar me FMN dhe
sidomos së fundi me PRGF, që kombinon pikërisht politika të tilla. Këto
politika përqëndrohen kryesisht në uljen e shbalancimeve duke rritur ofertën
agregate. Zakonisht ato kanë ndikim në zonat kyç të politikave monetare e
fiskale dhe të rregjimeve të këmbimit duke dhënë pasoja për politikat e
manaxhimit të kërkesës që zbatohen. Më tej akoma, ato shtrihen në zona të
tjera të politikave ekonomike, në mënyrë të veçantë në reformën
institucionale, e cila nga natyra e saj kërkon kohë të japë rezultate.

Programimi financiar, i aplikuar me ndihmën e FMN, mbështetet teorikisht
në Teorinë Monetare mbi Bilancin e Pagesave të përmbledhur e formuluar
në mënyrë të plotë rreth mesit të viteve ’70. Çdo përcaktim mbi
qëndrueshmërinë e bilancit të pagesave të një vendi duhet të mbështetet mbi
zhvillimet e pritura të bilancit të llogarisë korrente në afatin e mesëm.
Ndërsa rrethanat mund të ndryshojnë për vende të ndryshme, në përgjithësi,
një pozicion i qëndrueshëm i llogarisë korrente është ai që mund të
financohet vazhdimisht nga flukset e pritshme hyrëse financiare, dhe në të
njejtën kohë, që mbetet i bashkërenduar me një rritje ekonomike të
përshtatshtme, stabilitet çmimesh dhe aftësi të vendit për të kryer detyrimet e
shërbimit të borxhit të jashtëm.

Këto konsiderata i japin programit financiar një kuadër parashikues duke
mbuluar, zakonisht, një periudhë prej një viti. Në mjaft raste, sikurse ka
ndodhur edhe me programet që janë aplikuar në Shqipëri gjatë viteve të
tranzicionit, ato kanë mbuluar një periudhë tre vjeçare duke u përshtatur me
ndryshimet faktike dhe rrethanat e çdo viti. Sidoqoftë, programe më
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afatgjata, megjithëse mund të aplikohen, janë të mbarsura me pasiguri dhe
mungesa informacioni të besueshëm.

Kuadri i programimit financiar përbëhet dhe vepron nëpërmjet objektivave,
synimeve (targets) dhe instrumentave. Objektivat e politikës mund të jenë të
ndryshme, si për shembull, kontrolli i inflacionit, nxitja e rritjes ekonomike,
bilanc pagesash i qëndrueshëm, etj. Me t’u vendosur, ato janë të
detyrueshme dhe nën kontroll. Atëherë, procesi i programimit financiar
përdoret për të formuluar mjë numër synimesh (targets) të ndërmjeme për
variabla si zgjerimi monetar, të cilat kanë ndikim mbi objektivat nëpërmjet
marrëdhënieve të caktuara të sjelljes. Meqenëse edhe këto variabla nuk
mund të jenë nën kontroll të plotë nga autoritetet, del nevoja për të
identifikuar disa synime (targets) operacionale si për shembull, rritja e
rezervës monetare apo parasë rezervë, e cila mund të kontrollohet nga
instrumente të caktuar të politikës.

Që të realizohet ky kuadër duhet të fillohet nga konceptimi i llogarive.
Formulimi i programit financiar kërkon një sistem të integruar llogarish
makroekonomike. Kështu, ai vepron si një bashkëveprim i llogarive
kombëtare, llogarive të bilancit të pagesave, llogarive financiare të qeverisë
dhe llogarive monetare. Së bashku, ato japin informacionin e nevojshëm për
të realizuar vlerësimin e ecurisë ekonomike të një vendi, si dhe përmasat e
përshtatjeve të nevojshme. Gjithashtu, ato krijojnë një bazë të domosdoshme
për analiza të politikave të ndjekura dhe ndihmojnë për të siguruar
bashkërendimin dhe përputhjen e tyre. Marrdhënia midis llogarive ndriçon
faktin se në çdo sektor ku shpenzimet tejkalojnë të ardhurat, financimi duhet
të vijë nga kursimi në sektorët e tjerë dhe kur ka tejkalim shpenzimesh për të
gjithë ekonominë kjo mund të bëhet e mundur vetëm nga financimi i
jashtëm.

Për politikëbërësit ky konceptim i llogarive duhet të plotësohet me një sërë
marrdhëniesh të sjelljes, të cilat tregojnë përgjigjet tipike të disa variablave
të përfshira në kuadrin e llogarive si rezultat i ndryshimeve në disa të tjera.
Sëbashku me identitetet që lidhin llogaritë e sektorëve të ndryshëm ato
formojnë një paraqitje skematike dhe sasiore të proceseve më të rëndësishme
ekonomike. Skematikisht kjo gjen pasqyrim në Aneksin 1: Lidhjet
Makroekonomike të sektorëve.

Procesi i formulimit të programit financiar është subjekt i pasigurive dhe
vështirësive të ndryshme. Kështu, marrdhëniet e sjelljes, të cilat janë të
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vështira të specifikohen dhe vlerësohen me saktësi, janë të ndryshme për
vende dhe kohë të ndryshme dhe përcaktohen nga faktorë institucionalë,
politikë dhe të tjera. Aq më i ndërlikuar dhe i pasigurt bëhet ky proces për
vendet e tranzicionit drejt një ekonomie tregu. Më tej akoma, kur qeveritë
ndërmarrin vendime politike të rëndësishme dhe reforma strukturore të
gjera, sjelljet në periudhat post-reform ndryshojnë gjerësisht nga prirjet
historike. Analizat komplikohen më tej nga gjykimet për kohën dhe efektet e
politikave të caktuara, nga ndikimi i sjelljeve të pritshme, nga marrëdhëniet
e brendëshme që vendosen ndërmjet treguesve të paketës komplekse të
politikave, si dhe nga besueshmëria e autoriteteve që zbatojnë politikat. Së
fundi ndryshimet e supozuara në variablat ekzogjenë, të cilët përcaktohen në
mënyrë të pavarur nga procesi i modelit të përshkruar më lart, mund të mos
jenë të sakta.

Përveç politikave monetare, fiskale dhe të të ardhurave, të cilat së bashku
përdoren si politika të manaxhimit të kërkesës, si dhe atyre të zhvendosjes së
shpenzimeve (psh nëpërmjet politikave të kurseve të këmbimit), politikat
strukturore bëhen, shpesh herë, një përbërës i rëndësishëm i programeve të
përshtatjes makroekonomike. Kjo ndodh, veçanërisht, kur shihet se
shbalancimet e llogarisë korrente nuk janë rezultat vetëm i faktorëve
afatshkurtër. Në këtë rast, tek i cili mund të klasifikohet aktualisht edhe
Shqipëria, politikat për të korregjuar këto shbalancime përqëndrohen në
nxitjen e ofertës, me qëllim që të mbyllet hendeku midis shpenzimeve të
brendëshme dhe nivelit të prodhimit. Kjo përfaqson një zonë ku programet e
FMN bashkëpunojnë ngushtësisht me ato të Bankës Botërore, siç është edhe
rasti i zhvendosjes nga programi ESAF në programin PRGF të firmosur nga
Shqipëria.

Politikat strukturore mund të klasifikohen në ato që kryhen për të rritur
prodhimin nëpërmjet alokimit të burimeve egzistuese në mënyrë më
eficiente dhe në ato që tentojnë të zgjerojnë kapacitetet prodhuese të
ekonomisë. Në praktikë shpesh është e vështirë të vendoset një kufi ndarës
midis tyre. Sidoqoftë, konceptualisht grupi i parë përfshin të gjitha masat që
i sjellin çmimet në një linjë me kostot marxhinale, duke reduktuar
deformimet që rrjedhin nga kontrolli i çmimeve, konkurrenca e papërkryer,
taksat dhe mbështetjet, apo kufizimet e tregëtisë dhe këmbimeve. Grupi i
dytë përfshin politikat që inkurajojnë investimet dhe kursimet. Kështu për
shembull, masat që ndërmerren për të mbajtur norma realiste interesash ose
që rishpërndajnë shpenzimet publike drejt aktiviteteve që nxisin rritjen,
masat që krijojnë kushte nxitëse për të rritur kursimet, përfshirë këtu
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reformat institucionale dhe politika të sektorit financiar, si dhe masat apo
politikat që ndihmojnë në vendosjen e burimeve tek ato investime që kanë
norma të larta kthimi. Nga vetë natyra e tyre politikat strukturore kërkojnë
një kohë të konsiderueshme për t’u zbatuar dhe ndikimi i tyre mund të mos
jetë i dukshëm menjëherë. Kjo është arësyeja që, shpesh, ato kërkojnë të
mbështeten me një manaxhim të mirë të kërkesës dhe një volum të
përshtatshëm hyrjesh të kapitalit të huaj.

Me qëllim që të bëhen efektive politikat e përfshira në një program financiar
ato duhet që të mbështesin njera tjetrën reciprokisht. Por dilemat e politikave
nuk janë të rralla në situata të caktuara. Kjo kërkon që gjatë formulimit të
paketave me politika të mbahen në konsideratë marrdhëniet e ndërsjellta
negative (trade-off) ndërmjet objektivave të ndryshme dhe politikave që
duhen zbatuar për t’i arritur ato. Ka shumë shembuj për këto situata. Kështu,
politikat e uljes së konsiderueshme të inflacionit mund të mos jenë të
bashkërenduara me një rritje të fortë të prodhimit në afatin e shkurtër,
veçanërisht kur çmimet nuk janë plotësisht fleksibël gjatë rënies. Po ashtu,
tepricat e bilancit të pagesave mund të çojnë në rritje të tepërta monetare dhe
presione inflacioniste. Në procesin e liberalizimit të tregëtisë, masat e krahut
të ofertës mund të rezultojnë në një keqësim fillestar të bilancit të pagesave
kur kërkesa e kufizuar për importe është e shprehur dhe heqja e kontrollit të
çmimeve ka të ngjarë që fillimisht të rrisë nivelet e çmimeve. Një nënçmim i
normës së këmbimit mund të ulë deficitin e llogarisë korrente por, mund
gjithashtu, të rrisë kostot (të shprehura në monedhë vendase) e shërbimit të
borxhit të jashtëm, kështu që në mungesë të masave të tjera deficiti fiskal do
të rritet. Të gjitha këto situata kontradiktore mbahen parasysh në procesin e
hartimit të programit financiar, duke evituar situatat ekstreme të disekuilibrit
dhe duke hapur rrugë për përshtatjet e nevojshme.

Po cilat janë hapat që duhet të kryhen për të realizuar programimin financiar
dhe cili është vendi i programimit monetar në të? Përgatitja e një programi
financiar kërkon përfshirjen e problemeve ekonomike brenda kuadrit të
objektivave kombëtare me qëllim që të përcaktohen natyra dhe përmasat e
përshtatjeve të nevojshme. Politikëbërësit duhet të identifikojnë e
përcaktojnë një grup instrumentash të politikës të koordinuar midis tyre. Që
të bëhet e mundur kjo duhet të analizohen llogaritë e sektorëve kryesorë
makroekonomikë me qëllim që të ndërtohen më pastaj skenarët alternativë
që mund të rrjedhin nga paketa të ndryshme të politikave. Lidhjet e gjera
midis llogarive bëjnë që ky të jetë një proces të cilit duhet t’i kthehesh
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shumë herë me qëllim që të arrihet një program i bashkërenduar dhe i
përputhur.

Hapi i parë në programimin financiar është ndërtimi i një skenari të bazës
apo reference. Ky skenar mbështetet në analizat e zhvillimeve korrente të
sektorëve individualë dhe në pohimin se politikat ekzistuese mbeten të
pandryshuara. Projeksionet që ofron ai janë të rëndësishme sepse krijojnë një
bazë për të analizuar ku janë problemet, kur ato mund të zgjidhen vetë, të
mbeten në të njejtën gjendje apo të keqësohen. Për të realizuar një program
të bashkërenduar bëhen kontrolle të përsëritura dhe të kryqëzuara e të
dubluara, duke bërë që parashikimet sektoriale të sigurojnë përputhje nga
pikpamja llogaritëse por edhe nga ajo e sjelljes. Gjithashtu, ky program i
bazës është gjithëpërmbledhës duke përfshirë problemet fiskale, monetare
(përfshirë edhe të normave të interesit), të normave të këmbimit dhe
strukturore.

Hapi i dytë i programimit financiar është ndërtimi i një programi normativ,
të mbështetur në një paketë të qartë politikash për të arritur një grup të
caktuar objektivash. Ai mbështetet mbi konkluzionet e skenarit bazë por ai i
shërben më së shumti si një pikënisje për të analizuar ndikimin e paketës së
politikave në program. Zakonisht, në punën e përbashkët me misionet e
FMN, ndërtohet pikërisht ky hap i dytë i programimit dhe bëhen përshtatjet e
fundit pas konsultimeve me të gjitha autoritetet e sektorëve të ndryshëm.

Nga sa më sipër del e qartë se për ndërtimin e një programi financiar duhet
bërë një punë përgatitore voluminoze, për të njohur zhvillimet sasiore e
cilësore më të fundit, në secilin prej katër sektorëve të ekonomisë. Nga
pikëpamja institucionale si dhe nga vendndodhja e bazës së të dhënave, kjo
punë në Shqipëri mbulohet kryesisht nga tre institucione të ndryshme, Banka
e Shqipërisë për sektorin monetar dhe të bilancit të pagesave, Ministria e
Financave për sektorin fiskal dhe të llogarive të qeverisë dhe INSTAT për
sektorin real. Sidoqoftë, për sektorin real një pjesë e madhe e të dhënave
gjendet edhe në dikastere e institucione që bashkëpunojnë. Deri tani gjendja
analitike e sektorit real ka qenë më e prapambetura dhe statistikat e saj më të
dobëtat, madje nuk ka patur akoma raportime të standardeve ndërkombëtare
të llogarive kombëtare. Kjo e ka vështirësuar dhe e vështirëson akoma punën
e ndërtimit të një programi financiar. Nga ana tjetër, koordinimi
ndërinstitucional nuk ka arritur akoma parametrat e duhur për të
bashkërenduar punën programuese.
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Duke konsideruar, së pari, karakterin më të kompletuar në sasi e cilësi të
bazës statistikore monetare, së dyti, faktin që programimi financiar i
plotësuar kërkon një punë më voluminoze e të vështirë për t’u koordinuar,
mendojmë të fillojmë nga analiza e sektorit monetar për të vazhduar më
vonë kompletimin e kësaj detyre me sektorë të tjerë.

Që ky material të shërbejë edhe si një udhëzues për një auditor më të gjerë si
dhe për specialistë të rinj, analizohen fillimisht bazat teorike të llogarive
monetare, analizës monetare si dhe disa probleme specifike të provuara në
vendet në tranzicion, dhe pastaj bëhen përpjekje për të shpjeguar mënyrën
konkrete të ndërtimit të programit monetar për Shqipërinë.
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II.

LLOGARITË MONETARE

Midis llogarive kryesore makroekonomike, llogaritë monetare luajnë një rol
të veçantë, për disa arësye:

• Në një ekonomi tregu të bazuar tek paraja, sistemi financiar kryen rolin e
ndërmjetësit për lëvizjen e burimeve ndërmjet sektorëve ekonomike. Me
qenëse sektori monetar luan rolin e kleringut për të gjitha lëvizjet
financiare, llogaritë monetare janë të vetmet që japin një vizion të qartë
për sjelljen e këtyre lëvizjeve, që në të vërtetë pasqyrojnë lëvizjen e
burimeve reale midis sektorëve të ekonomisë.

• Llogaritë monetare përqendrohen në variabla të tillë si: paraja, krediti,
mjetet dhe detyrimet valutore, etj, që luajnë një rol të rendësishëm në
analizën makroekonomike të një ekonomie të hapur.

• Në përgjithësi programet e FMN-së adoptojnë instrumenta dhe përdorin
teori të ndryshme për vende të ndryshme. Por elementi kryesor që
qendron në themel të këtyre programeve është lidhja midis agregatëve
monetarë dhe atyre fiskalë (pa harruar dhe bilancin e pagesave).

• Së fundi, llogaritë monetare në përgjithësi llogariten me një vonesë të
vogël. Si në ekonomitë e zhvilluara, edhe në ato në tranzicion, ku të
dhënat ekonomike nuk janë të shpeshta, të dhënat monetare janë më të
realizuarat midis statistikave makroekonomike, dhe prandaj përdoren
gjerësisht në hartimin e politikave ekonomike. Kjo është dhe arësyeja që
agregatët financiarë përdoren shpesh si objektiva apo si kritere të
realizimit (performancës) në programet mbështetëse të FMN-së.

1. Struktura e sistemit financiar

Institucionet financiare specializohen në kanalizimin e kursimeve financiare
tek firma apo shoqëri që mendojnë të kryejnë investime reale, si dhe të
sigurojnë fonde për institucionet shtetërore. Ky proces, i quajtur,
ndërmjetësim financiar, shoqërohet me një transformim të strukturës së
maturimit të pasurive (aseteve) financiare. Huamarrësit sigurojnë fonde
shtesë nga kursimet e depozituara në sistemin bankar nëpërmjet
instrumentave të ndryshëm të kreditit, aksioneve, obligacioneve, letrave
tregtare dhe fondeve të ndryshme.
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Sistemi financiar përbëhet nga sistemi bankar dhe institucionet financiare jo-
bankare (të tilla si shoqëritë e sigurimeve, fondet e pensioneve, etj). Sistemi
bankar, që përbëhet nga Autoritetet Monetare dhe Korporatat Para-
Depozituese, krijon mënyrat e pagesës në një ekonomi, duke përfshirë
paranë dhe depozitat. Në International Financial Statistics (IFS), që
përfaqëson kuadrin më të gjerë të klasifikimit të statistikave financiare, të
dhënat monetare dhe financiare paraqiten në 3 nivele. Niveli i parë, përmban
të ndara bilancet e autoriteteve monetare dhe të korporatave para-
depozituese. Niveli i dytë, konsolidon të dhënat e tyre në gjendjen
monetare, e cila përbën bazën statistikore për matjen e parasë dhe kreditit.
Niveli i tretë, konsolidon gjendjen monetare dhe bilancet e institucioneve të
tjera në gjendjen financiare. Në këtë skemë nuk përfshihet pjesa informale
dhe ajo e paorganizuar e sistemit financiar, e cila në disa vende mbulon
njëpjesë të mirë të ndërmjetësimit financiar.

Skematikisht mund të paraqitet:

Sistemi Financiar
(Gjendja financiare)

Sistemi bankar
(Gjendja monetare)

Institucionet e Tjera Financiare
(Bilanci i konsoliduar i ITF)

Autoritetet Monetare
(Bilanci i AM)

Bankat Para-Depozituese
(Bilanci i konsoliduar i BPD)

Sistemi bankar ka rendësi të dorës së parë. Faktet e ndryshme theksojnë: së
pari, detyrimet monetare të sektorit bankar kanë një influencë të madhe në
agregatin nominal të shpenzimeve në një ekonomi duke ndikuar në këtë
mënyrë në objektivat finale të politikës ekonomike: rritjen, inflacionin dhe
bilancin e pagesave. Së dyti, të dhënat e sektorit bankar nxirren më shpejt
prandaj janë më të përdorshme për analiza ekonomike dhe për monitorimin e
politikave financiare. Së treti, në vendet ku tregjet financiare nuk janë shumë
të zhvilluara, sistemi bankar mbulon pjesën kryesore të mjeteve dhe
detyrimeve finaciare të këtyre ekonomive.
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Parimet kryesore llogaritëse mbi të cilat ndërtohen statistikat monetare janë
të njohura. Së pari, mbahen parasysh ndryshimet nga një periudhë në tjetrën
për të shprehur ato të llogaritura nga stok në flow. Së dyti, mbahet parasysh
mbajtja e llogarive nga cash në accruel. Së treti, mbahet parasysh llogaritja
e ndryshimeve që vijnë nga paraqitja e llogarive në monedhë kombëtare dhe
konvertimi i tyre, sipas rastit, në valutë, kur kemi llogaritje stoku me normën
e këmbimit të fundit të periudhës dhe kur kemi flow me mesataren e normës
së këmbimit. Së katërti, mbahen parasysh proceset e paraqitjes për neto gjatë
konsolidimit të llogarive për të paraqitur gjendjen monetare.

Analiza e llogarive të sistemit bankar apo analiza monetare kalon nëpërmjet
formulimit të bilancit të Autoriteteve Monetare dhe bilancit të konsoliduar të
Bankave Para-Depozituese të cilat janë baza e formulimit të Gjendjes
Monetare. Në vazhdim, analiza monetare mund të bëhet e plotë dhe e
kuptueshme nëpërmjet shpjegimit dhe analizës së këtyre elementëve.

2. Autoritetet Monetare

2.a. Përkufizimi dhe roli i Autoriteteve Monetare

Termi “Autoritetet Monetare” është më tepër një koncept funksional sesa
institucional. Në shumë vende, autoritetet monetare përfaqësohen nga bankat
qendrore, por ky koncept mund të përfshijë edhe agjenci të qeverisë, (siç
është thesari që kryen disa nga funksionet e bankës qendrore).

Një nga funksionet më të rëndësishme të bankës qendrore është që të veprojë
si burim i fundit i huadhënies për sistemin bankar. Ky funksion rrjedh,
kryesisht, nga natyra jo likuide e sistemit të kreditit. Megjithëse debitorët me
kalimin e kohës mund t’i paguajnë kreditë e tyre, ata s’mund ta bëjnë këtë
gjë nëse kjo u kërkohet menjëherë. Shumë detyrime (si depozitat bankare),
kanë maturitete të shkurtra dhe nëse të gjithë kreditorët kërkojnë asetet e
tyre, disa banka ndoshta nuk arrijnë të plotësojnë detyrimet e tyre. Nëse një
bankë ka vështirësi në kryerjen e pagesave, i gjithë sistemi bankar mund të
kthehet në jo-likuid dhe, duke qenë se ka shumë zotërues krediti dhe
ndërmjetësa në sistem, burimi i mos plotësimit të detyrimit mund të jetë i
paqartë. Rezultati i kësaj paqartësie do të jetë një krizë e përgjithshme e
besimit të sistemit, që çon në “ngrirjen” e kredive. Për të parandaluar
kolapsin financiar, banka qendrore mund ta izolojë problemin e një banke të
vetme dhe të garantojë pagesën për depozituesit e saj duke parandaluar



14

përhapjen e efekteve në tregun e kreditit. Si huadhënës i fundit, banka
qendrore ndërmerr hapa për të parandaluar gjendjen jo-likuide si në një
bankë të vetme ashtu edhe në gjithë sistemin bankar.

Për shkak të natyrës së tij unike, bilanci i autoriteteve monetare ka një rol
qendror në analizën monetare. Krijimi i parasë me fuqi të lartë (gjithashtu e
njohur si rezerva e parasë ose baza monetare) është një privilegj i
autoriteteve monetare. Kontrolli që ato ushtrojnë ndaj kësaj paraje në
ekonomi është drejtimi kryesor nëpërmjet të cilit autoritetet monetare
kontrollojnë ofertën e parasë dhe sigurojnë ‘seigniorage’(diferenca midis
kostos reale të printimit të parasë dhe vlerës nominale të saj të cilën e
përfiton institucioni emetues).

Veprimet e Autoriteteve Monetare që ndikojnë në bazën monetare janë:
• blerjet apo shitjet e letrave me vlerë të qeverisë;
• huadhënia për qeverinë dhe për bankat e nivelit të dytë;
•       blerjet apo shitjet e valutave të huaja (të njohura si ndërhyrje valutore).

2.b. Bilanci i Autoriteteve Monetare

Një bilanc tipik i autoriteteve monetare jepet në Tabelën 1, ndërsa në
Tabelën 2 jepet një përmbledhje e saj. Megjithëse pjesa më e madhe e zërave
në bilancin e autoriteteve monetare janë vetë-shpjegues, është e rendësishme
të theksojmë tiparet më të spikatura të disa prej zërave kryesorë (ashtu siç
paraqiten në Tabelën 2 analitike).

(i) Mjetet Valutore Neto kanë në përbërje (të shprehur në monedhën
kombëtare)

1. rezervat zyrtare ndërkombëtare neto; të cilat në anën e aktivit kanë:
arin, valutat e huaja, pozicionin rezervë në FMN, mbajtjet e SDR-së.
Në pasiv kanë: detyrime afat-shkurtra ndaj autoriteteve të tjera
monetare (si depozita të bankave të tjera qendrore, lehtësitë swap,
overdraft, dhe disa borxhe të jashtme afat-mesme dhe afat-gjata- p.sh.
përdorimi nga një vend i kredisë së FMN-së).

2. çdo mjet apo detyrim tjetër të huaj të autoriteteve monetare i
papërfshirë në klasifikimin e mësipërm të rezervave zyrtare.

Megjithëse në shumë vende Mjetet Valutore Neto të autoriteteve monetare
janë të barabarta me Rezervat Zyrtare Ndërkombëtare Neto, përkufizimi i
MVN është më i gjerë se ai i RNN. Për shembull, në disa vende në
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tranzicion (si Shqipëria), mjetet valutore neto të autoriteteve monetare
përfshijnë disa mjete valutore që nuk gjykohet se mund të përdoren për
nevoja të pagesave të ndryshme (këto nuk duhet të përfshihen në rezervat
zyrtare ndërkombëtare neto). Të tilla mjete valutore janë ato që nuk mund të

Tabela 1. Bilanci tipik i Autoriteteve Monetare

Mjetet Detyrimet
MJETET VALUTORE REZERVA MONETARE
   Ari Nga e cila:
   Monedha dhe kartmonedha në valutë    Paraja jashte bankave
   Pozicioni rezervë në Fond    Monedha e kartmonedha të BPD-ve në arkë
   Mbajtjet e SDR-së    Depozitat e Bankave Para-Depozituese
   Banka të huaja korrespondente    Depozita pa afat të sektorit privat
   Investime të huaja    Depozita pa afat të sektorit publik (jo qeveria)

   Depozita të institucioneve financiare jomonetare
PRETENDIME NDAJ QEVERISË
   Bono thesari DEPOZITA ME AFAT, TË KURSIMIT DHE
   Letra të tjera me vlerë të qeverisë NË VALUTË
   Hua dhe paradhënie
   Pretendime të tjera

PRETENDIME NDAJ NDËRMARRJEVE
PUBLIKE JOFINANCIARE

OBLIGACIONE

   Hua dhe paradhënie
   Letra me vlerë
   Pretendime të tjera

PRETENDIME NDAJ SEKTORIT PRIVAT DEPOZITA TË TJERA T KUFIZUARA

PRETENDIME NDAJ BANKAVE
PARA-DEPOZITUESE

DETYRIME VALUTORE

   Riskontime dhe paradhënie te siguruara    Depozita të bankave të tjera qendrore
   Hua dhe paradhënie    Lehtësi SËAP
   Pretendime të tjera    Përdorimi i kreditit të Fondit

   Borxhe të tjera të huaja
PRETENDIME NDAJ INSTITUCIONEVE
FINANCIARE JOMONETARE
   Riskontime dhe paradhënie te siguruara DEPOZITAT E QEVERISË
   Hua dhe paradhënie
   Pretendime të tjera LLOGARITË KAPITALE

   Kapitali
MJETE TË PAKLASIFIKUARA    Rezervat

DETYRIME TË PAKLASIFIKUARA
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konvertohen, si dhe të drejta që rrjedhin nga marrëdhenie pagesash
dypalëshe. Nga përkufizimi, këto mjete mund të përdoren vetëm për
zgjidhjen e problemeve zyrtare me vende të veçanta.

(ii) Pretendimet ndaj qeverisë (neto) janë kredi apo hua dhënë direkt
qeverisë apo letra me vlerë të qeverisë, që mbahen nga autoritetet monetare.
Ato jepen për neto me depozitat, pasi qeveria mund të marrë kredi me më
shumë lehtësi se sa sektorët e tjerë (këtu mund të përmendim edhe
paradhëniet dhënë qeverisë nga banka qendrore), dhe shpenzimet e saj
zakonisht nuk hasin në vështirësi nga gjendja e depozitës apo bilanci cash i
saj. Për më tepër, është kredia neto për qeverinë dhënë nga autoritetet
monetare që i korrespondon krijimit të parasë me fuqi të lartë.

(iii) Pretendimet ndaj bankave para-depozituese përfshijnë të gjitha
kreditë direkte apo letrat me vlerë dhënë bankave të nivelit të dytë. Norma e
interesit për kreditë apo huatë e dhëna nga banka qendrore, quhet norma e
rifinancimit. Shuma e dhënë hua nga banka qendrore si dhe norma e
rifinancimit mund të jenë instrumenta të rendësishëm të politikës monetare.
Këto pretendime nuk janë për neto, pasi depozitat e bankave para-
depozituese në llogaritë e autoriteteve monetare paraqiten të veçanta.

(iv) Pretendimet ndaj sektorit privat në përgjithësi janë të pallogaritshme,
pasi zakonisht janë bankat e nivelit të dytë (dhe jo banka qendrore) që japin
hua për individët apo ndërmarrjet. Megjithatë, kjo kategori përfshin
pretendimet e autoriteteve monetare ndaj institucioneve të tjera financiare
dhe ndërmarrjeve shtetërore.

(v) Të tjera (neto) është një kategori reziduale (mbetje) që zakonisht
paraqitet për neto. Në Tabelen 2 shfaqet në anën e aktiveve. Kjo kategori
përfshin: mjetet fizike të bankes (në aktiv); kapitalin dhe rezervat (si një
detyrim në pasiv); llogarinë humbje-fitim të bankës qendrore; rivlerësimin e
pozicionit të rezervave valutore neto (që rezultojnë nga zhvillime të tilla si
ndryshimi në kursin e këmbimit) si dhe përfshijnë çdo humbje apo fitim të
parealizuar nga këto ndryshime; dhe si përfundim, përfshin edhe çdo zë
tjetër të bilancit që nuk është klasifikuar më sipër.
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Tabela 2. Bilanci analitik i Autoriteteve Monetare
Mjetet (Aktivi) Detyrimet (Pasivi)

Mjetet Valutore Neto (NFA) Paraja Rezervë (RM)
Mjetet e Brendshme Neto (NDA)      Paraja e emetuar (CY)
     Kredia e Brendshme (neto) (NDC) •    e mbajtur në banka
•   pretendime ndaj qeverisë (neto) (NCG) •    e mbajtur jashtë bankave (COB)
•   pretendime ndaj bankave (CDMB)       Depozita të Bankave Para-Depozituese
•   pretendime ndaj sektorëve të tjerë
         të ekonomisë (CPS)

       Zëra të tjerë (neto) (OIN)

Paraja rezervë është detyrimi kryesor i autoriteteve monetare dhe luan një
rol qendror në politikën dhe analizën monetare. Paraja rezervë kryesisht
përfshin paranë që është emetuar, e cila mbahet si në banka (në arkën e tyre
cash) dhe jashtë bankave (para në qarkullim); si dhe depozitat e bankave dhe
jo-bankave në bankën qendrore. Ajo përjashton depozitat e qeverisë dhe ato
të jo-rezidenteve në bankën qendrore, të cilat pasqyrohen për neto,
respektivisht, tek pretendimet e qeverisë dhe mjetet valutore. Përfshihen
depozitat e sektorëve të tjerë të brendshëm (si individët apo firmat) të
ekonomisë me autoritetet monetare si dhe depozitat në valutë të rezidentëve.
Ky trajtim bazohet në faktin që, banka qendrore, në thelb, ka fuqinë e
krijimit të parasë thjesht duke shkrojtur një çek për vetveten. Kur ajo kryen
pagesa për rezidentet (p.sh për një obligacion të qeverisë që ajo blen prej saj)
duke shkrojtur një çek kundrejt vetes, rezidenti mund ta depozitojë këtë çek
në një bankë, e cila pastaj e depoziton atë në bankë qendrore. Rritja që
rezulton në depozitat e bankave në bankën qendrore rrit rezervën e parasë.
Asnjë njësi tjetër në ekonomi nuk e ka këtë aftësi.

Duke ditur që në një bilanc aktivi është i barabartë me pasivin, nga Tabela 2,
shihet që ndryshimet në Paranë Rezervë (Bazën Monetare) reflektojnë
ndryshimet në anën e aktivit të bilancit të autoriteteve monetare (Tabela 3).
Për shembull, një suficit (ose deficit) në bilancin e pagesave rrit (ose
zvogëlon) rezervat ndërkombëtare neto të autoriteteve monetare, të cilat në
mungesë të eleminimit të ndryshimeve në kreditin e brendshëm ose në asete
të tjera, rrit (ose zvogëlon) paranë rezervë. Në të njejtën mënyrë, nëse
autoritetet monetare sjellin një rritje (zvogëlim) neto të mjeteve të
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brendshme të tyre duke blerë (shitur) letra me vlerë të qeverisë ose duke
dhënë hua për (ose nga) bankat para-depozituese, rritja (ose zvogëlimi) i
këtyre mjeteve, nëse nuk eleminohet nga një renie e mjeteve valutore neto
ose e mjeteve të tjera (neto), rezulton në një rritje (ose zvogëlim) të rezervës
së parasë.

Bilanci i Autoriteteve Monetare përmbledh këto identitete:

RM = NFA + NCG + CDMB + CPS + OIN

Nëse do kemi parasysh ndryshimin midis dy periudhave, ky identitet mund
të rishkruhet:

DRM = DNFA + DNCG + DCDMB + DCPS + DOIN

Duke pjestuar të dy anët e këtij identiteti me vlerën e rezervës së parasë së
një periudhe të mëparshme (RMt-1), atëherë rritja e rezervës së parasë DRMt
mund të shprehet me termat RMt-1 të kontributit të zërave të ndryshëm të
aktivit:

DRMt = DNFAt + DNCGt + DCDMBt +DCPSt + DOINt
 RM t-1     RM t-1          RM t-1              RM t-1         RM t-1       RM t-1

ose

DRMt  = DNFAt x NFA t-1   + DNCGt x NCGt-1 + DCDMBt x CDMBt-1

 RM t-1     NFA t-1       RM t-1         NCGt-1       RM t-1        CDMBt-1         RM t-1

+ DCPSt x CPSt-1   + DOINt  x OINt-1
    CPSt-1    RM t-1     OINt-1     RM t-1

Pra me fjalë të tjera:
Rritja e Rezervës së Parasë = Shumën e peshave të rritjes së çdo zëri të
aktivit
ku peshat janë pjesët relative që kanë zërat e aktivit të periudhës së
mëparshme (të kohës t-1) në gjendjen stok të parasë së periudhës së
mëparshme (t-1).

Në përgjithësi, kontrolli i autoriteteve monetare ndaj rezervës së parasë nuk
është i plotë. Për shembull, ndryshimet në MVN, të cilat reflektojnë
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veprimet e bilancit të pagesave, nuk mund të konsiderohen një variabël
plotësisht i kontrollueshëm. Gjthashtu, luhatjet në pretendimet ndaj qeverisë,
në shumë vende përshtaten në pozicionin buxhetor të qeverisë, veçanërisht
në vende pa një bankë qendrore të pavarur. Megjithëse, në një farë mase
banka qendrore mund të kundërveprojë ndaj të papriturave që mund të vijnë
nga bilanci i pagesave si dhe ndaj monetarizimit të deficitit buxhetor, në fakt
në praktikë, faktori më i kontrollueshëm mbetet zëri i pretendimeve ndaj
bankave tregtare.

Tabela 3. Faktorët që ndikojnë në Paranë Rezervë

Mjetet Valutore Neto (NFA)
Pretendime ndaj qeverisë (neto) (NCG)

Paraja Rezervë Pretendime ndaj bankave (CDMB)
Pretendime ndaj sektorëve të tjerë të ekonomisë(CPS)
Zera të tjerë (neto) (OIN)

2.c. Interpretimi i ndryshimeve të bilancit 

Autoritetet monetare mund të ndikojnë në kushtet monetare nëpërmjet
influencës së tyre ndaj rezervës së parasë. Janë pesë instrumenta direkte
kryesore nëpërmjet të cilëve autoritetet monetare mund të ndikojnë në
rezervën e parasë:

1. ndërhyrjet në valutë
2. operacionet në treg të hapur
3. financimi i deficitit buxhetor
4. politika e rifinancimit ose skontimi
5. rezerva e detyrueshme

1. Ndërhyrjet në valutë: Autoritetet monetare ndërhyjnë në tregun e
këmbimeve valutore për të mbrojtur kursin e këmbimit dhe për të arritur
masën e duhur të rezervave ndërkombëtare. Ndërhyrjet e tyre ndikojnë
direkt në rezervën e parasë, duke patur kështu një ndikim të drejtpërdrejtë
në likuiditetin e përgjithshëm të ekonomisë dhe në qendrueshmërinë e
politikës monetare. Për shembull, kur banka qendrore ble valutë të huaj
(pra, ajo printon para), atëherë ajo rrit rezervën e parasë. Bilanci i saj i
pasqyron të dyja këto rritje. E kundërta ndodh kur banka qendrore shet
valutë dhe zvogëlon rezervat e saj valutore, duke zvogëluar kështu edhe
rezervën e parasë.
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2. Operacionet në treg të hapur: Kjo është një nga metodat më të
preferuara për të ndryshuar gjendjen stok të bazës monetare. Ajo
konsiston në shitjen ose blerjen e letrave me vlerë të qeverisë, shpesh në
tregun sekondar. Kur banka qendrore blen një leter me vlerë të qeverisë
nga publiku, ajo rrit mbajtjet e saj të letrave me vlerë të qeverisë (pra rrit
asetet e saj), të cilat si kundërparti kanë rritjen e bazës monetare, në
formën e rritjes së parasë në qarkullim (nëse është printuar para e re për
të paguar letrat me vlerë të qeverisë) ose në formën e rritjes së depozitave
të bankave në bankën qendrore. Në të kundërt, shitja në publik e letrave
me vlerë të qeverisë do të zvogëlojë mbajtjet e tyre në bankën qendrore,
dhe kështu do të zvogëlojë bazën monetare.

 

3. Financimi i deficitit buxhetor: Kur qeveria financon deficitin e saj duke
marrë hua nga banka qendrore (ose duke shitur letra me vlerë në bankën
qendrore), mbajtjet e letrave me vlere në bankën qendrore do të rriten.
Kjo shoqërohet me rritjen e pretendimeve ndaj qeverisë, si dhe me rritjen
e depozitave të saj në bankë, por kjo nuk sjell ndryshim në pretendimet
neto për qeverinë. Kur qeveria paratë e marra hua i përdor për pagesa
ndaj sektorit privat, stoku i rezervës së parasë do të rritet, pasi depozita e
qeverisë pranë bankës qendrore do të zvogëlohet, e për rrjedhojë do të
rriten pretendimet neto ndaj qeverisë. Financimi i deficitit buxhetor duke
marrë hua nga banka qendrore, rezulton në një rritje të bazës monetare.
Kjo është arsyeja që ky lloj financimi është i njejtë me financimin
nëpërmjet printimit të parave, ose e thënë ndryshe, ky është monetarizim
i deficitit. Aftësia e bankës qendrore për të kontrolluar rezervën e parasë
që ajo krijon, duke refuzuar t’i japë hua direkte qeverisë, është një nga
veçoritë dalluese për një bankë qendrore të pavarur.
 

4. Skontimi: Mekanizmi i skontos apo i rifinancimit është një instrument i
kontrollit monetar që përmbledh një sërë lidhjesh të përcaktuara për të
influencuar nivelin e kredisë së bankës qendrore për sistemin bankar. Një
nga lidhjet më të rendësishme është norma e interesit që pranohet të
merret. Banka qendrore mund të influencojë rezervën e parasë nëpërmjet
sasisë dhe termave të huadhënies së saj. Kredia e bankës qendrore për
bankat para-depozituese është në praktikë burimi më direkt i rezervës së
parasë nën kontrollin e saj. Një rritje e normës së interesit që kërkon
banka qendrore (norma e rifinancimit) tregon synimin e saj për të
shtrënguar kushtet monetare. Duke i bërë këto huamarrje më të
kushtueshme, ajo synon të zvogëlojë huamarrjen e bankave nga banka
qendrore, duke influencuar në rritjen e rezervave të tepërta të bankave.
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Kështu, ajo synon të zvogëlojë asetet e bankës qendrore, dhe pra rezervën
e parasë. Në të kundërt, zvogëlimi i normës së rifinancimit tenton të rrisë
huamarrjen e bankave nga banka qendrore dhe kështu të rrisë rezervën e
parasë.

 

5. Rezervat e detyrueshme: Banka qendrore influencon rezervën e parasë
thjesht duke ndryshuar sasinë e rezervave të detyrueshme që bankat duhet
të mbajnë në të. Për shembull, një rritje e rezervave të detyrueshme do ta
detyrojë sistemin bankar të mbajë një nivel të lartë rezervash për të
njejtin nivel depozitash, duke rritur kështu rezervën e parasë. Në të
njejtën kohë, ajo edhe do të zvogëlojë aftësinë e sistemit bankar për të
krijuar para.

3. Bankat Para-Depozituese

3.a. Roli i Bankave Para-Depozituese

BPD-të përfshijnë të gjitha bankat dhe institucionet financiare të ngjashme,
që kanë detyrime në formën e depozitave (të pagueshme me kërkesë) që
mund të transferohen me çek apo të përdoren për të bërë pagesa. BPD-të
kanë katër role kryesore ekonomike. Së pari, dhe më e rendësishmja, BPD-të
sigurojnë ndërmjetësimin financiar për kursimtarët dhe investitorët, një
proces që transformon maturitetet e aseteve financiare. Në këtë kuptim, roli i
tyre i rendësishëm konsiston në përdorimin e shumave të depozitave afat-
shkurtra për prodhimin e huave me maturime më të gjata. Së dyti, bankat
janë krijuesit kryesorë të depozitave të parasë në ekonomi, një rol që e
plotësojnë nëpërmjet zgjerimit të kreditit. Në kuptimin e një sistemi rezerve
pjesor, BPD-të kontribojnë në krijimin e parave në ekonomi. Së treti, sjellja
e bankave - në veçanti politikat e tyre në pranimin e depozitave dhe kreditin
- ndikojnë ofertën dhe likuiditetin e parasë. Së fundi, duke vepruar brenda
kushtëzimeve të vendosura nga banka qendrore, BPD-të ndihmojnë për
transmetimin e politikës monetare nga autoritetet monetare tek publiku.
Bankat janë të afta ta përmbushin këtë rol pasi, ndryshe nga institucionet
financiare, detyrimet e tyre në depozita shërbejnë si mjet pagese – pra,
depozitat përdoren për të zgjidhur detyrimet e depozituesve.

Përkufizimi i Bankave Para-Depozituese tregon se vija ndarëse midis këtyre
institucioneve financiare që shihen si banka para-depozituese nga ato që nuk
janë të tilla, është paksa arbitrare, nisur nga fakti se ajo bazohet më së
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shumti në numrin dhe përbërjen e depozitave, se sa në natyrën e vetë
institucioneve. Arbitrariteti i këtij përkufizimi duhet mbajtur parasysh nga
analistët gjate analizave monetare, pasi ai pranon që likuiditeti bankar nuk
është një koncept krejt i qartë.

3.b. Bilanci i Bankave Para-Depozituese

Një bilanc tipik i Bankave Para-Depozituese, tregohet në Tabelën 5 dhe një
paraqitje e përmbledhur në Tabelën 6.

Tabela 5. Bilanci tipik i Bankave Para-Depozituese

Mjetet Detyrimet
REZERVAT DEPOZITAT PA AFAT
   Monedha dhe kartmonedha në arkë    Depozitat në të parë
   Depozita me autoritetet monetare    Llogaritë e çeqeve

MJETET VALUTORE DEPOZITA ME AFAT, TË KURSIMIT DHE
   Pretendime ndaj bankava jorezidente NË VALUTË
   Pretendime ndaj jo-bankava jorezidente    Depozitat në valutë

   Depozitat me afat
PRETENDIME NDAJ QEVERISË    Depozitat e kursimit
   Bono thesari
   Letra të tjera me vlerë të qeverisë INSTRUMENTAT E TREGUT TË PARASË
   Hua dhe paradhënie    Çertifikatat e depozitave
   Pretendime të tjera    Depozita për letër kredië e importit

   Depozita të tjera të kufizuara
PRETENDIME NDAJ NDËRMARRJEVE
PUBLIKE JOFINANCIARE

PRETENDIME NDAJ SEKTORIT PRIVAT DETYRIME VALUTORE
   Skontime    Bankat jorezidente
   Hua dhe paradhënie    Jo-bankat jorezidente
   Investime
   Pretendime të tjera DEPOZITAT E QEVERISË

KREDI NGA AUTORITETET MONETARE

PRETENDIME NDAJ INSTITUCIONEVE
FINANCIARE JOMONETARE

DETYRIME NDAJ INSTITUCIONEVE
FINANCIARE JOMONETARE

LLOGARITË KAPITALE

DETYRIME TË PAKLASIFIKUARA
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Shumë nga zërat e tabelave nuk kanë nevojë për shpjegime, por vetëm tre
pika duhen theksuar.

1. BPD-të në përgjithësi mbajnë mjete (asete) valutore, për shkak të
aktivitetit të tyre në financimin e tregtisë së jashtme në valutë. Përfshirja
e këtyre mjeteve valutore në pozicionin e rezervave zyrtare neto të një
vendi është çështje që gjykohet dhe varet, kryesisht, nga shtrirja e
kontrollit të autoriteteve monetare në përdorimin e tyre. Kjo gjë bëhet e
qartë në anlizën e Bilancit të Pagesave.

 

2. Në dallim nga asetet, detyrimet e BPD-ve janë klasifikuar nga tipi i
instrumentit - veçanërisht nga shkalla e likuiditetit - sesa nga sektori. Ky
sistem klasifikimi reflekton faktin që disa detyrime të Bankave Para-
Depozituese janë përfshirë në ofertën e ngushtë të parasë (M1) për arësye
të likuiditetit, i cili përcaktohet nga maturiteti i tyre.

 

3. BPD-të mbajnë vetëm një pjesë të totalit të aseteve (mjeteve) të tyre në
formë rezervash me autoritetet monetare, siç kërkohet nga ligji, në një
marrëveshje të njohur si sistem i rezervave pjesore. Autoritetet monetare
kërkojnë nga BPD-të të kenë një përqindje të depozitave të tyre në
gjendje cash, pjesërisht për tu siguruar që një pjesë e parasë është e
gatshme nëse kërkohet nga depozituesit, dhe pjesërisht për të ndihmuar
kontrollin e ofertës së parasë. BPD-të, ndonjëherë, mbajnë edhe rezerva
të tepërta si një kufi sigurie shtesë.

Tabela 6. Bilanci analitik i Bankave Para-Depozituese

Aktivi (Mjetet) Pasivi (Detyrimet)
Mjetet Valutore Neto Depozitat

     Depozitat pa afat
Rezervat      Depozitat me afat
     Rezervat e detyrueshme      Depozitat në valutë
     Rezervat e tepërta      Detyrime ndaj AM*

Krediti i brendshëm Detyrime të tjera më pak likuide
     Pretendimet ndaj qeverisë(neto)
     Pretendime ndaj sektorëve të tjerë të
ekonomisë (CPS)
Zera të tjerë (neto)

*Ky zë përfaqëson kundërpartinë e pretendimeve të Autoriteteve monetare ndaj BPD-ve.
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BPD-të duhet të mbajnë nivelin e tyre të rezervave pasi ato kanë detyrimin
për të konvertuar depozitat në cash. Depozitat pa afat mund të jepen cash
menjëherë, ndërsa ato me afat dhe ato jo shumë likuide pas një periudhe të
vendosur. Nuk do të ishte e pëlqyeshme që të gjithë depozituesit të kërkonin
të tërhiqnin fondet e tyre në të njejtën kohë, duke i detyruar BPD-të të
marrin hua tek Autoritetet monetare me një normë rifinancimi të lartë.

Kështu, kërkesa për rezerva nga ana e BPD-ve është një element i
rendësishëm në përcaktimin e rezervës së parasë dhe ofertës së parasë.
Ndryshimi i rezervave mund të mbështetë një zgjerim apo kontraktim të
depozitave të BPD-ve të barabartë me një shumfish të ndryshimit në rezervat
e tyre. Meqë BPD-të marrin hua në bankën qendrore me normën e
rifinancimit, mbajtjet e tyre pjesërisht do të varen nga norma e interesit. Një
faktor tjetër i rendësishëm në shpjegimin e kërkesës së BPD-ve për rezerva
është efektiviteti i sistemit të pagesave. Për më shumë, në vendet në
tranzicion, ky përbën një përcaktues të rendësishëm të kërkesës për rezerva.

4. Gjendja Monetare

Gjendja monetare, që është bilanci i konsoliduar i gjithë sistemit bankar,
konsolidon bilancet e konsoliduara të BPD-ve dhe bilancin e Autoriteteve
Monetare. Aktivet dhe pasivet e gjendjes monetare përfaqësojnë aktivet dhe
pasivet e gjithë sistemit bankar. Një nga qëllimet e rendësishme të gjendjes
monetare është të paraqesë, në një periudhë të caktuar, të dhënat e
zhvillimeve monetare dhe të kreditit për gjithë sistemin bankar, e cila do t'i
shërbejë analistëve për të monitoruar këto zhvillime dhe, nëse lind nevoja, të
përshtasin politikën monetare.

Tabela 7, tregon një paraqitje analitike të një gjendjeje tipike monetare. Në
anën e pasivit, gjendja monetare përmban likuiditetin e përgjithshëm të
gjeneruar nga sistemi bankar, ose ndryshe gjendjen stok të parasë.
Përcaktimi i ngushtë i parasë konsiston në paranë jashtë bankave (COB) plus
depozitat pa afat në sistemin bankar. Në literaturën ekonomike, paraja në
kuptimin e ngushtë quhet M1.

Paraja e ngushtë = Paraja jashtë bankave + Depozitat pa afat
          (M1) =            (COB)    +        (DD)
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Një përkufizim më i gjerë i parasë përfshin depozitat me afat dhe ato të
kursimit në sistemin bankar (ose M2), si dhe depozitat në valutë të
rezidentëve, çertifikatat e depozitave, marrëveshjet e riblerjes të siguruara,
etj (ose M3).

Pothuajse paraja =  M1 +  Depozitat me afat
(M2)        =    (M1)      +      (TD)

Paraja gjithsej = Pothuajse paraja + Depozitat në valutë
(M3)    =    (M2) +         (FD)

Tabela 7. Bilanci analitik i Sistemit Bankar

Aktivi (Mjetet) Pasivi (Detyrimet)
Mjetet Valutore Neto (NFA) Paraja Gjithsej (M3)

   Paraja e ngushtë (M1)
Mjetet e Brendshme Neto (NDA)       Paraja jashtë bankave (COB)

      Depozitat pa afat (DD)
   Krediti i brendshem neto (NDC)    Pothuajse paraja (M2)
   Pretendimet ndaj qeverisë neto (NCG)       Depozitat me afat dhe të kursimit (TD)
   Pretendimet ndaj sektorit privat (CPS)    Depozitat në valutë (FD)

   Të tjera (neto) (OIN)

Identiteti që lidh mjetet dhe detyrimet e sistemit bankar nënkupton që paraja
gjithsej (M3) është identike me shumën e pjesës tjetër, pra me Mjetet
Valutore Neto (NFA) të vlerësuara në monedhën vendase, dhe Mjetet e
Brendshme Neto (NDA). Pra, për gjithë sistemin bankar si i tërë mund të
shkruajmë:

M3 = NFA + NDA

Meqenëse NDA është e përbërë nga Krediti i brendshëm neto (NDC) dhe Të
tjera (neto) (OIN), atherë mund të shkruajmë që:

M3 = NFA + NDC + OIN

Duke i parë këta komponente në ndryshimin nga një periudhë në tjetrën,
mund të gjendet edhe kontributi i tyre në rritjen e M3.
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Megjithatë, përveç nocioneve të parasë stok, M1, M2 dhe M3 të cilët janë
mjaft të përhapur, ka edhe nocione të tjera si M4 apo L, përkufizimi i të
cilëve ndryshon nga një vend në tjetrin. Sa më shumë kalohet nga një nocion
në tjetrin aq më pak likuide bëhen asetet financiare që ato përfshijnë.
Kështu, p.sh. në L, përfshihen bonot e thesarit, obligacionet e qeverisë si dhe
disa obligacione korporatash.

Inovacionet(përtëritjet) financiare që tentojnë të ngushtojnë dallimin midis
parasë dhe pasurive të ngjashme me paranë, kanë çuar në debate të
ndryshme lidhur me faktin se ku duhet të vendoset vija ndarëse midis
pasurive fianciare që bëjnë pjesë tek paraja dhe atyre që nuk bëjnë pjesë. Në
spektrin e pasurive financiare, paraja (e cila nuk ka interes) qendron në
njerën anë dhe pasuritë që kanë yield-e të larta, por janë më pak likuide në
anën tjetër. Zgjedhja e një apo më shumë nga këta matës të parasë, për
qëllime të politikës monetare dhe për monitorimin e zhvillimeve monetare,
varet shumë nga stabiliteti dhe parashikueshmëria e lidhjes midis agregatëve
monetarë dhe kërkesës agregate nominale në ekonomi, sikundër edhe nga
shkalla e kontrollit që autoritetet monetare ushtrojnë ndaj agregatëve
monetarë. Pra, nocioni i parasë tregon se nuk ka një numër të përcaktuar
pasurish (asetesh) që përfundimisht do të përbëjnë ofertën e parasë, kështu
që edhe përcaktimet aktuale të saj mund të ndryshojnë në të ardhmen.

Siç mund të shihet, në rastin e programimit monetar të Shqipërisë, koncepti i
M3 dallon disi nga koncepti i njëjtë i përdorur teorikisht. Në më të shumtën
e rasteve agregati M2 i përdorur nga programet e tjera përputhet me
konceptin e agregatit M3 në rastin tonë. Ndryshimi qëndron në faktin se
koncepti i depozitave në valutë në programet e tjera nuk paraqitet i veçuar
nga depozitat me dhe pa afat dhe M3 është një nocion më i gjërë i ofertës
monetare që përfshin tipe të tjera instrumentash gjithnjë e më pak likuidë (si
p.sh.çertifikatat e depozitave, etj.).
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III.

ANALIZA MONETARE

1. Një vështrim i përgjithshëm

Gjendja monetare, që përfaqson bilancin e sistemit bankar, thekson dy lidhje
themelore: lidhjen midis pozicionit të jashtëm të një vendi dhe mjeteve
valutore neto të sistemit bankar; si dhe lidhjen direkte midis llogarive të
qeverisë dhe financimit të qeverisë nëpërmjet sistemit bankar. Gjithashtu,
sistemi bankar është i lidhur edhe me sektorin real (dhe llogaritë kombëtare)
nëpërmjet kërkesës për para dhe nëpërmjet kredisë dhënë sektorit privat.

Lidhja me bilancin e pagesave. Në bilancin e pagesave, kur transaksionet e
gjithë sistemit bankar qendrojnë poshtë linjës ndarëse, bilanci total në
bilancin e pagesave financohet nga ndryshimi i rezervave ndërkombëtare
neto të sistemit. Në parim, ndryshimi i mjeteve valutore neto është i njejtë, si
kur nxirret nga gjendja monetare ashtu dhe kur del nga identiteti i bilancit të
pagesave. Nga gjendja monetare do të kishim:

DNFA = DM3 - DNDA

 dhe nga bilanci i pagesave:

CAB = DFI + DRES = 0

Meqenëse DNFA = -DRES, atëherë:

DNFA = CAB + DFI

ku DFI = hyrjet financiare jo-monetare.
Këtu duhet mbajtur parasysh se në llogaritë dhe analizën e Bilancit të
Pagesave, një rritje në rezervat ka shenjë negative(-) dhe një rënie në
rezervat ka një shenjë pozitive(+). Në të kundërt, në rastin e rezervës
valutore neto të gjendjes monetare një rritje në NFA do të jetë pozitive(+)
dhe një rënie do të jetë negative(-). Për këtë arsye, DRES = -DNFA.
Gjithashtu, ndonjëherë barazohet me DRES vetëm ndryshimi në rezervat
zyrtare ndërkombëtare neto të mbajtura nga autoritetet monetare. Në këtë
rast, DRES do të barazohet vetëm me NFA e sistemit bankar në përgjithësi.
Megjithatë, në vendet ku pozicioni valutor neto i bankave tregëtare është nën
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kontrollin efektiv të autoriteteve, mund të argumentohet se ky pozicion i
bankave duhet të përfshihet në pozicionin e autoriteteve monetare, me qëllim
që të arrihet tek DRES. Në këtë rast, DRES është e njejtë me DNFA e
sistemit bankar. Në shkallën që NFA e gjendjes monetare shprehet në
monedhë vendase, duhet të zbatohet përshtatja e vlerësimit, apo rivlerësimi
(për arësye të ndryshimeve të normës së këmbimit), përpara krahasimit të
DNFA nga gjendja monetare me DRES nga bilanci i pagesave. (Për mënyrën
se si zbatohet kjo përshtatje shih Aneksin 2)

Shprehjet e mësipërme të lidhjes me bilancin e pagesave mund të shkruhen
si:

DNFA = DM3 -DNDA = CAB + FI = -DRES

Indentiteti i gjendjes monetare tregon që çdo tepricë e zgjerimit të kreditit të
brendshëm përtej rritjes së parasë stok (e cila, në ekuilibër, është e barabartë
me kërkesën për para) reflektohet në zvogëlimin e mjeteve valutore neto të
sistemit bankar (do të thotë që DNFA është negative). Kjo lidhje përbën
bazën e pikpamjes monetare të bilancit të pagesave dhe siguron justifikimin
teorik për vendosjen e kufijve (tavaneve) ndaj mjeteve të brendshme neto në
programet e FMN-së.

Gjithashtu, dallimi midis parasë me origjinë të brendshme (krediti i
brendshëm) dhe parasë me origjinë të jashtme (mjetet valutore neto) dhe
lidhjet midis tyre janë thelbi i kuadrit të programimit financiar të FMn-së.
Duke filluar me identitetin e gjendjes monetare, i cili shpreh gjendjen stok të
parasë si shumë e ndryshimeve të komponetëve të saj të brendshëm e të
jashtëm, dhe duke përfshirë funksionin e kërkesës për para, i cili lidh
ndryshimet në bilancet reale të parasë me ndryshimet në të ardhurat reale
dhe inflacionin, ky kuadër paraqet lidhjen midis mjeteve valutore neto të
sistemit bankar, gjendjes stok të parasë dhe aseteve (mjeteve) të brendshme.
Ndryshimi i mjeteve valutore neto është pozitiv (dhe bilanci i pagesave është
me tepricë) nëse ndryshimi i gjendjes stok të parasë e tejkalon ndryshimin e
kreditit të brendshëm. Një rritje e mjeteve të brendshme neto që tejkalon
rritjen e dëshiruar të parasë do të eleminohet nga një ulje e mjeteve valutore
neto në të njejtën masë.

Në formulimet aktuale të programeve rregulluese, objektivat caktohen mbi
prodhimin, inflacionin dhe variabla të tjerë nën një paketë politikash
gjithëpërfshirëse që analizon me kujdes pasojat e çdo ndryshimi në prodhim,
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inflacion, bilancin e pagesave dhe objektiva të tjerë. Lidhja midis llogarive
monetare dhe bilancit të pagesave shpesh komplikohet nga ndryshimet e
kursit të këmbimit dhe përshtatjeve të vlerësimit (shih aneksin 2).

Lidhja me llogaritë e qeverisë. Pretendimet neto të sistemit bankar ndaj
qeverisë shfaqen në anën e aktivit të gjendjes monetare. Ndryshimet e këtyre
pretendimeve përfaqësojnë huadhënien neto të sistemit bankar për qeverinë
për të financuar deficitin buxhetor. Kjo lidhje direkte me sektorin e qeverisë
tregon çfarë ndikimi direkt ka monetarizimi i deficitit buxhetor (që është
financimi i deficitit buxhetor nëpërmjet kredisë nga sistemi bankar) në
stokun e parasë.

Lidhjet me sektorin real. Në anën e aktivit, kredia që sistemi bankar siguron
për sektorin privat ka një ndikim të qartë në zhvillimet dhe rritjen e atij
sektori. Në anën e pasivit, dëshira e sektorit privat që të mbajë bilance në
cash të gjeneruara nga sistemi bankar, përbëjnë reagimin e sektorit privat, i
cili është një përcaktues i rëndësishëm i normës së inflacionit në ekonomi.

2. Ekuilibri i tregut të parasë

2.a. Funksionet e parasë

Në ekonominë e tregut, paraja kryen disa funksione. Le të rikujtojmë këtu
më kryesoret prej tyre, të cilat do të na shërbejnë për të kuptuar analizën
monetare:
(i) Paraja shërben si mjet këmbimi, funksion i cili korrespondon me

motivin e mbajtjes së parave për transaksione.
(ii) Paraja shërben si ruajtëse e vlerës, funksion i cili korrespondon me

motivin spekulativ (apo të portofolit) të mbajtjes së parasë. Në këtë
funksion paraja është një formë e pasurisë, e cila mund të përdoret për
të transferuar fuqinë blerëse nga e tashmja në të ardhmen. Kërkesa për
para, në këtë rast, është e interesuar për normën e kthimit të parave
krahasuar me yeild-in nga pasuritë e tjera.

(iii) Paraja shërben si njësi llogaritëse, funksion i cili rrjedh nga fakti që
çmimet e të mirave, shërbimeve dhe pasurive të tjera zakonisht
shprehen në terma monetarë, për shembull në dollarë, lek apo euro.

Politika monetare përqendrohet fillimisht në sasinë e mjeteve (aseteve)
financiare që shërbejnë si bilance transaksionesh - zakonisht paraja në
qarkullim plus depozitat pa afat (M1). Megjithatë agregatet më të zgjeruar
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monetarë bëhen të rendësishëm në formulimin e politikës monetare, sepse
karakteristikat e likuiditetit të aseteve financiare më shumë se sa parave i
ngjasojnë karakteristikave të tyre.

2.b. Teoria sasiore dhe ajo e kërkesës për para

Teoria më e hershme e parasë (një nga ato me më influencë) bazohet në
lidhjen midis stokut të parasë (M) dhe vlerës së tregut të produktit (PY). I
ashtuquajturi ekuacioni sasior lidh paranë stok në terma reale me prodhimin
real, nëpërmjet një faktori proporcionaliteti (k). Kështu:

M = kY
P

Nëse k supozohet konstante, kjo shprehje na ofron teorinë sasiore të parasë.
Kjo teori formulon qartë lidhjen direkte midis stokut të parasë dhe nivelit të
çmimeve (P) kur është supozuar që ekonomia ndodhet në nivelin e
punësimit të plotë (p.sh. Y është fiksuar). Kështu, për sa kohë që k mbetet
konstante, ka një lidhje proporcionale midis M dhe P. Ekuacionin e
mësipërm mund ta shkruajmë në formën:

MxV = PxY

ku V=1/k (faktori i proporcionalitetit), është shpejtësia e parasë, e cila tregon
raportin e të ardhurave në para (GDP nominale) ndaj parasë gjithsej (stok). E
thënë ndryshe, është numri i herëve të qarkullimit të parasë stok në një
periudhë të dhënë për të financuar lëvizjen(fluksin) e të ardhurave nominale.
Shpejtësia e parasë është një nga variablat më të studiuar në ekonominë
monetare. Ajo është, gjithashtu, edhe një koncept shumë i dobishëm për një
politikëbërës. Padyshim, nëse V mund të përcaktohej qartë, atëherë do të
synohej për një nivel të parasë gjithsej që do të përputhej me mbajtjen e një
rritjeje reale të dëshiruar të prodhimit dhe inflacionit. Një vëzhgim më nga
afër i V ka treguar që nuk ka një lidhje mekanike midis të ardhurave
nominale dhe parasë stok. Ajo është, më së shumti, një koncept i lidhur
ngushtë me kërkesën për para. Në të vërtetë, shpejtësia dhe kërkesa për para
janë të lidhuara në proporcion të zhdrejtë. Ato janë rrugë të njejta për të
përshkruar të njejtin fenomen. Në se ekuacionin e mësipërm e shprehim në
lidhje me ndryshimin e variablave me kalimin e kohës, atëhere:

DM = DP +DY + DV
M      P       Y       V
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Po të supozojmë një shpejtësi konstante, DV/V=0, atëherë ekuacioni është
një riformulim i thjeshtë i ekuacionit të teorisë sasiore. Ai tregon se rritja në
përqindje e ofertës së parasë është e barabartë me shumën e rritjeve në
përqindje të çmimeve (p.sh. inflacionit), rritjes reale të GDP, dhe rritjes e
shpejtësisë. Duke supozuar shpejtësi konstante, norma e ndryshimit të
ofertës së parasë e nevojshme për të ruajtur çmime konstante duhet të jetë e
barabartë me normën e rritjes së GDP-së reale (një tregues i përafërt i të
ardhurave reale). Një mënyrë tjetër për të parë rrjedhimet nga ekuacioni i
mësipërm do të ishte: për një shpejtësi konstante, rritja e ofertës së parasë
përtej rritjes së të ardhurave reale do të çojë në inflacion. Sa më e madhe të
jetë rritja e ofertës së parasë, aq më e lartë do jetë norma e inflacionit.

Në shumë vende në tranzicion inflacioni ka qenë një fenomen monetar,
veçanërisht në fazat e para të tranzicionit. Studime të shumta kanë treguar që
inflacioni ka patur një lidhje të fortë korrelative me normën e ekspansionit
monetar në të gjitha ekonomitë e tranzicionit.

Më sipër, shpejtësia është supozuar konstante, por në realitet ajo nuk është
konstante. Në shumë vende, shpejtësia është rritur sëbashku me rritjet e
inflacionit dhe normave të interesit dhe është bërë më pak e ndjeshme ndaj
ndryshimeve në të ardhurat. (Nëqoftëse elasticiteti i të ardhurave të kërkesës
për para është një, ndryshimet në të ardhurat reale nuk ndikojnë shpejtësinë.
Shpejtësia do të rritet ose do të bjerë nëqoftëse elasticiteti është,
respektivisht, më pak ose më shumë se një.)

2.c. Kërkesa për para

Eshtë e domosdoshme që të sqarohet që në fillim ndryshimi midis bilanceve
monetare reale dhe atyre nominale. Kërkesa nominale për para është kërkesa
për një numur të dhënë njësish paraje, si p.sh. lekë apo dollarë. Kërkesa reale
për para, ose kërkesa për bilance reale parash, është kërkesa për para e
shprehur me numrin e njësive të mallrave që mund të blihen me to. Pra,
kërkesa për bilance reale parash përfaqëson sasinë e parasë (M) e shprehur
në terma realë (M/P), që do të thotë e lidhur me indeksin e përgjithshëm të
çmimeve. Kërkesa për para është, në thelb, kërkesë për bilance reale parash,
pasi paratë mbahen për çka mund të blihet me to.

Literatura mbështet pikpamjen se kërkesa për bilance reale paraje, ashtu si
funksioni i kërkesës për çdo lloj pasurie tjetër, është një funksion i çmimit të
tij, i çmimit të pasurive që lidhen me to, i të ardhurave, i pasurive të tjera, i
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shijeve dhe pritjeve. Në formë të thjeshtë, kërkesa për bilance reale paraje
është e lidhur pozitivisht me të ardhurat dhe negativisht me koston oportune
të mbajtjes së parave. T’i shohim ato:

(i)Të ardhurat reale. Kur rriten të ardhurat reale edhe kërkesa për bilance
reale paraje do të rritet, duke reflektuar nivelin e rritur të transaksioneve.
Ndikimi i rritjes reale të ekonomisë mbi shpejtësinë do të varet nga
elasticiteti i të ardhurave të kërkesës për bilance reale paraje.
(ii)Kostoja oportune e mbajtjes së parave. Kostoja e mbajtjes së parave, në
dallim nga format e tjera të pasurisë varet nga format alternative të mbajtjes
së pasurisë. Prandaj në vendet e zhvilluara nga pikpamja financiare,
përdoren normat nominale të interesit (si kosto oportune të mbajtjes së
parave) në krahasim me mbajtjen e pasurive të tjera. Edhe inflacioni i
pritshëm, gjithashtu, mund të përdoret si tregues i përafërt për këtë qëllim.
Në raste të hiperinflacionit, kosto oportune e mbajtjes së parave bëhet shumë
e lartë dhe kërkesa për para bie në mënyrë të ndjeshme.

2.d. Koncepti i shumëzuesit (multiplikatorit) të parasë

Rritja fillestare në rezervën e parasë, siç duket edhe nga bilanci i autoriteteve
monetare, shërben si bazë për zgjerime të mëtejshme monetare nga ana e
sistemit bankar. Bankat i përdorin depozitat e tyre për të dhënë kredi duke
mbajtur vetëm një pjesë të tyre si rezerva. Kjo llogjikë bëhet e qartë po ta
shohim atë skematikisht.

                                            Baza monetare

Paraja jashtë bankave Rezervat

Paraja jashtë bankave Depozitat

S                                                         Stoku monetar

Një model i thjeshtë i procesit të ofertës së parasë fillon me ofertën për
rezervën e parasë (RM) e krijuar nga autoriteti monetar. Kërkesa për para
vjen nga publiku, i cili dëshëron t’i përdorë ato në formë cash (COB), dhe
nga bankat, të cilat kanë nevojë për to si rezerva. Nisur nga përkufizimet e
rezervës së parasë (RM=COB+R) dhe (M=COB+D), shumëzuesi mm
(multiplikatori monetar) është thjesht raporti i parasë stok ndaj bazës
monetare.
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mm = _ M__ =   (COB + D)
           RM       (COB + R)

Nëse e thjeshtojmë ekuacionin e mësipërm duke pjestuar numuruesin dhe
emëruesin e krahut të djathtë të barazimit tonë me D, dhe nëse përcaktojmë c
si raportin para-depozita dhe r si raportin rezerva-depozita, atëhere do të
shohim se M, pra oferta e parasë varet nga dy parametra, c dhe r, si dhe nga
baza monetare e dhënë.

M= (c + 1)  RM
       (c + r)  

Pra, oferta monetare varet nga dy parametrat c dhe r dhe nga RM (baza
monetare) që përcaktohet në mënyrë ekzogjene. Faktori i proporcionalitetit
(c+1)/(c+r) është shumëzuesi i parasë dhe tregon sa para është krijuar nga
një njësi e bazës monetare (ose rezervës së parasë).
Pra funksioni i ofertës së parasë mund të shprehet:

M = mmxRM

E shprehur në terma të ndryshimit nga një periudhë në tjetrën:

D Mt = Dmmtx t-1 + mm t-1xDRMt

Pra, oferta e parasë mund të rritet si nga rritja e shumëzuesit të parasë ashtu
dhe nga rritja e rezervës së parasë. Rritja e shumëzuesit të parasë për të
njejtin objektiv të rezervës së parasë, do të çonte në prishjen e kushtëzimeve
monetare.

Nga ekuacioni, gjithashtu, shihet se shumëzuesi i parasë do të rritej nga: (i)
zvogëlimi i normës së rezervës së detyrueshme dhe (ii)zvogëlimi i normës së
parasë.

Nëse r (raportin apo normën rezerva-depozita) e paraqesim më në detaje, si
raport të rezervës së detyrueshme ndaj depozitave pa afat (rd) dhe raport të
rezervës së detyrueshme ndaj depozitave me afat (rt); si dhe rezervat e
tepërta si raport ndaj depozitave pa afat (re), atëhere shumëzuesi i parasë do
ishte në formën:
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mm =        c + 1 + b
            c + rd + bx rt + re

ku c dhe b, janë, përkatësisht, raportet(normat) e parasë jashtë bankave dhe
depozitave me afat ndaj depozitave pa afat.

Raporti i mësipërm tregon se shumëzuesi i parasë mund të mos jetë konstant
me kalimin e kohës, duke dobësuar kështu parashikueshmërinë e lidhjes
midis rezervës së parasë dhe ofertës së parasë.

Më tej akoma, nga ekuacioni i mësipërm del se shumëzuesi i parasë
reflekton sjelljen e tre tipeve të ndryshëm të agjentëve ekonomikë:
(i) të autoriteteve monetare që vendosin rezervën e detyrueshme;
(ii) të bankave tregtare që vendosin se sa rezerva të tepërta të mbajnë; dhe
(iii) publikut jo-bankar që përcakton përbërjen e parasë stok (pra, shumën që
do mbahet si para cash ndaj asaj në depozita si dhe pjesën e depozitave pa
afat ndaj totalit të depozitave), nisur nga struktura e normave të interesit,
inflacionit dhe variablave të tjerë.

Në skemën e mëposhtme përmblidhen faktorët që ndikojnë në përbërjen e
parasë. Pra funksioni i Ofertës së Parasë merr parasysh sjelljen e publikut,
sistemit bankar dhe autoriteteve monetare. Me fjalë të tjera, autoritetet
monetare nuk mund të kontrollojnë plotësisht paranë stok, pasi në
përcaktimin e parasë stok, ndikon edhe preferenca e publikut për cash në
vend të depozitave si dhe dëshira e bankave për të mbajtur rezerva të tepërta.
Megjithatë, nësë shumëzuesi i parasë është konstant ose të paktën i
parashikueshëm, atëhere një strategji e mundshme e bankës qendrore për të
arritur nivelin e caktuar si objektiv për ofertën e parasë do të ishte fillimisht
vlerësimi i shumëzuesit të parasë dhe pastaj përcaktimi i rezervës së parasë,
në mënyrë që objektivi i ofertës së parasë të sigurohet nga lidhja
M=mmxRM.



Faktorët që ndikojnë në Ofertën e Parasë

Mjetet
Valutore
Neto

Të drejtat
Ndaj
Qeverisë
(neto)

Të drejtat
Ndaj
Bankave
Tregtare

Zëra
të
tjerë
(neto)

Rezervat e
Detyrueshme
Ndaj
Depozitave
Pa afat

Rezervat e
Detyrueshme
Ndaj
Depozitave
Me afat

Rezervat
e Tepërta
Ndaj
Depozitave
Pa afat

REZERVA E PARASË SHUMËZUESI I PARASË

PARAJA GJENDJE (STOK)
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IV.

DISA PROBLEME TË VEÇANTA TË ANALIZËS MONETARE DHE
SPECIFIKA TË VENDEVE NË TRANZICION

1. Probleme të veçanta të analizës monetare

Kur analizohen zhvillimet monetare të një vendi, duhet të mbahen parasysh
kryesisht pesë çështje: (i) ripërtëritjet financiare dhe de-rregullimet; (ii)
zëvendësimet e parasë (p.sh.dollarizimi apo euroizimi); (iii) roli i kursit të
këmbimit; (iv) ndërlikimet që rrjedhin nga lëvizjet e kapitalit; dhe (v)
seigniorage. Këto çështje janë parë nga eksperienca e vendeve në tranzicion.

Ripërtëritja financiare dhe de-rregullimi. Dallimet midis aseteve monetare
dhe jo-monetare janë ngushtuar (ose zbehur) shumë në mjaft vende,
kryesisht  nga të rejat që kanë sjellë përmirësimet e teknologjisë dhe
zhvillimet e instrumenteve të rinj financiarë, si dhe nga teknikat e tregjeve
financiare. Kështu, në disa vende, edhe depozitat pa afat përfitojnë interes
krahasuar me yield-et e aseteve të tjera financiare. Lehtësia me të cilën
paratë mund të tërhiqen nga fondet e përbashkëta, për tu investuar në
aksione apo letra me vlerë, kanë sjellë që mbajtjet e aksioneve dhe të
obligacioneve të jenë shumë më likuide se më parë.  Këto asete, që i
përafrohen parasë, e bëjnë kërkesën për para më pak të përcakueshme dhe
më të paqëndrueshme, duke e komplikuar politikën monetare.

Ndryshimet e shpejta në mbajtjet individuale të parave dhe pothuajse-parave
mund ta bëjnë shpejtësinë e parasë (si M1 edhe M2) të pastabilizuar. Kështu,
sasia e parasë mund të jetë një drejtuese e papërshtatshme për kërkesën
agregate. Disa vende i janë përgjegjur këtij problemi duke u zhvendosur në
një përkufizim më të gjërë të parasë që përfshin disa asete pothuajse- para.
Sidoqoftë, ky veprim përbën një rast të veçantë që mund të çojë në
zhvendosje të mëtejshme të vijës ndarëse midis agregatëve më të gjerë dhe
aseteve të tjera. Çka është më e rëndësishme, sa më të gjera agregatët
monetarë aq më pak mundësi kanë autoritetet monetare t'i kontrollojnë ato,
përsa kohë që shumë forma të pothuajse-parave nuk kanë rezerva të
detyrueshme dhe emetohen nga institucione jashtë sistemit bankar.
Autoritetet ndodhen përballë dilemash,  ndërsa përpiqen që të mbajnë lidhjet
midis synimeve (targets) të ndërmjetme dhe atyre përfundimtare. Ata mund
të përdorin agregatë monetarë më të gjerë si synim por ata do të kenë më pak
kontroll mbi to. Prandaj, kur zgjidhen targetet e ndërmjetme të politikës
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monetare, rendësia (lidhja me kërkesën agregate) dhe niveli i kontrollit duhet
të bashkërendohen dhe balancohen.

Përveç agregatëve monetarë po aq të vlefshëm janë edhe treguesë të tjerë të
politikës monetare, të cilat duhet të merren në konsideratë, si normat reale e
nominale të interesit, struktura e normave të interesit për maturitete të
ndryshme (që shihet në kurbën e yield-it), dhe sjellja e normave të këmbimit.
Në rastin e një vendi në tranzicion, i cili është në rrugën e transformimeve
strukturore dhe të sjelljes, është e domosdoshme të adoptohet një gjykim
eklektik për zgjedhjen e targeteve të ndërmjetëm monetare dhe treguesve
monetarë.

Zëvendësimi i parasë. Kur ka inflacion të lartë aftësia e parasë për të
vepruar në mënyrë eficiente si masë e vlerës, si njësi llogaritëse dhe mjet
këmbimi dëmtohet seriozisht. Për këtë arësye, paraja vendase në vendet me
inflacion të lartë tenton të braktiset në këmbim të një paraje më të
stabilizuar. Ky proces quhet shpesh me termin zëvendësim i parasë ose
"dollarizim". Në këto raste, funksioni i parasë vendase si ruajtëse e vlerës
zhduket sepse vendasit e gjejnë si më pak të rrezikshme, dhe shpesh më të
favorshme, të mbajnë pasuritë e tyre financiare në valutë.

Fenomeni i zëvendësimit të parasë çfaqet në vendet me inflacion të lartë dhe
të luhatshëm siç ka qenë rasti i disa ekonomive Latino Amerikane. Madje
këto ekonomi kanë mbetur shumë të dollarizuara edhe kur inflacioni ka rënë.
Megjithëse dollarizimi u siguron qytetarëve një ruajtëse të sigurt të vlerës, ai
paraqet, gjithashtu, një sfidë për politikëbërësit sepse godit kontrollin e
autoriteteve monetare mbi paranë. Inflacioni kronik, i nxitur nga politikat
akomoduese monetare dhe të normave të këmbimit dhe i mbështetur nga
indeksime formale dhe informale, ka çuar në dollarizim të lartë në shumë
nga ekonomitë e tranzicionit. Në funksion të kufizimeve institucionale dhe
kushteve makroekonomike, norma e dollarizimit- raporti i depozitave në
valutë ndaj parasë gjithsej- është luhatur nga 0 në 10 përqind në fillim të
reformave, në një nivel nga 30 deri 60 përqind.

Në rastin e Shqipërisë masa e dollarizimit rezulton e madhe por sidoqoftë jo
në nivelet e shëmbujve të sipërme.
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Figura 1: Dollarizimi në Shqipëri, 1993-1999

Pasojat inflacioniste të deficitit fiskal rriten në masën që zëvendësimi i
parasë përfaqëson një zhvendosje nga paraja vendase. Në këtë mënyrë në
vendet me dollarizim të lartë disiplina fiskale kthehet në një element më të
rendësishëm. Për më shumë, zëvendësimi i parasë dobëson aftësinë e
autoriteteve për të ndjekur politikë monetare, sepse komponenti në valutë  i
ofertës monetare nuk mund të kontrollohet drejtpërdrejt. Pavarësisht nga
problemet potenciale, eksperienca LatinoAmerikane na tregon se të luftosh
dollarizimin me masa artificiale, si për shembull, duke emetuar instrumente
të brendshëm të indeksuar ose duke këmbyer në mënyrë të detyruar asetet e
huaja, rrit mundësitë e shpërthimeve inflacioniste. Normalisht politikat e
besueshme monetare dhe fiskale duhet të rrisin mbajtjen e pasurive në para
vendase pa patur lejen apo shtysën e qeverisë. Së fundi, valuta e mbajtur nga
vendasit është një zëvendësuese e afërt e parasë vendase dhe pra duhet të
përfshihet në përmasat e parasë.

Rregjimet e kurseve të këmbimit dhe analiza monetare. Deri tani nuk është
përmendur shprehimisht rregjimi i këmbimit. Natyra e rregjimit të këmbimit
është e lidhur ngushtë me veprimin e politikës monetare. Në një sistem
rregjimi fiks autoritetet monetare janë të gatshme për të blerë e shitur para
vendase për valutë me një çmim të paracaktuar fiks. Sa herë që norma e
këmbimit në treg kërcënon të shkëputet nga kjo normë fikse, autoritetet
monetare blejnë ose shesin valutë kundrejt parave vendase për të mbajtur
normën në nivelet fikse. Për sa i përket bilancit të autoriteteve monetare,
mjetet e huaja neto përshtaten me ndërhyrjet në valutë dhe baza monetare e
oferta monetare përshtaten me mjetet e huaja neto. Në këtë mënyrë, të
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adoptosh një rregjim fiks këmbimi do të thotë që politika monetare të ndjekë
objektivin e sigurimit të normës fikse zyrtare si normë e ekuilibrit. Banka
qendrore angazhohet kështu në përshtatjen e ofertës monetare me nivelin që
nevojitet për të sjellë tregun e këmbimeve në ekuilibër, për një normë fikse
të paracaktuar këmbimi. Kjo bën që ajo të jetë e paaftë të kontrollojë ofertën
monetare, dhe pra në këtë kuptim, pranimi i normës fikse të këmbimit është
ajo që i bën autoritetet monetare të heqin dorë nga ky kontroll.

Nën një rregjim fiks këmbimi, ndikimi i përpjekjeve të bankës qendrore për
të zgjeruar kreditin e brendshëm shkon përtej çmimeve dhe prodhimit të
brendshëm. Një rritje në shpenzimet agregate çon në një rritje të deficitit të
llogarisë korrente dhe bën presione për ulje të normës së këmbimit. Banka
qendrore duhet të konsiderojë këtë presion duke shitur valutë që shpie në
rënie të mjeteve të huaja neto. Përpjekja e bankës qendrore për të rritur
ofertën monetare, për këtë arësye, është e kufizuar. Një program financiar i
shëndetshëm ka, zakonisht, efektin e kundërt duke përmirësuar pozicionin e
mjeteve të huaja neto. Në kuadrin e programimit financiar, përmirësimi i
bilancit të pagesave vjen nga përdorimi i tavaneve për kreditin e brendshëm.
Kështu, nën një rregjim fiks këmbimi oferta monetare bëhet endogjene- që
do të thotë përcaktohet nga sistemi- se sa bëhet një instrument i politikës.

Rruga e vetme për të neutralizuar përshtatësit automatikë të ofertës monetare
në kushtet e rregjimit fiks është veprimi nëpërmjet operacioneve të
sterilizimit nga banka qendrore. Sterilizimi përpiqet të neutralizojë ndikimin
e një ndërhyrjeje valutore nga banka qendrore me anë të operacioneve të
tregut të hapur me letra me vlerë të qeverisë. Kështu, shitja e valutës që
redukton mjetet e huaja neto të autoriteteve monetare kompensohet nga një
blerje në treg të hapur të letrave me vlerë, gjë që rrit mjetet e brendshme
neto të tyre, duke ngushtuar efektin në rezervën monetare dhe ofertën
monetare. Me sterilizimin lidhja e drejtpërdrejtë midis një shbalancimi të
jashtëm dhe këmbimit të ekuilibruar në ofertën monetare është ndërprerë.
Por sterilizimi funksionon vetëm për një periudhë të shkurtër. Dobësia
kryesore e tij është vartësia që ka nga gjerësia dhe mirëfunksionimi i tregut
të letrave me vlerë, i cili nuk është i tillë në shumë nga vendet e tranzicionit.
Më qartë, sterilizimi është i kufizuar nga kostot e pagimit të interesave për
letrat me vlerë të qeverisë, një kosto që mund të rritet me shpejtësi në
qoftëse banka qendrore shet shumë prej tyre për te kompensuar një fluks të
lartë valutor. Një vështrim analitik i efekteve të lëvizjes së kapitaleve në
kushtet e rregjimeve alternative të këmbimit gjendet ne Aneksin 4.
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Megjithëse u kërkohet të sakrifikojnë pavarësinë e tyre në kontrollin e
ofertës monetare vende të ndryshme zgjedhin të lidhin normën e tyre të
këmbimit me valutën e një vendi me inflacion të ulët. Duke bërë kështu ata
përpiqen të imponojnë automatikisht disiplinë në politikën e brendshme dhe
pra, të përfitojnë nga besueshmëria e bankave qendrore të vendeve me
inflacion të ulët. Kostua e këtij veprimi është dorëzimi i kontrollit monetar
bankës qendrore të vendit, paraja e të cilit është përdorur si varëse, dhe heqja
dore nga norma e këmbimit si një instrument për të përshtatur bilancin e
pagesave. Bordet monetare (currency boards) në vendet e tranzicionit, si
p.sh. në Estoni, Lituani dhe Bullgari, krijojnë një rregjim fiks pa mundësi
për sterilizim, sepse paraja rezervë mund të krijohet vetëm nqse është
plotësisht e lejuar nga mbajtësit e valutës.

Argumenti kryesor për një normë të luhatshme këmbimi është se luhatja të
lejon të kesh autonomi të politikës monetare dhe prandaj mund të përdoret
për qëllimet e stabilizimit të kërkesës ose çmimeve. Në kushtet e një
luhatjeje të pastër autoritetet monetare nuk ndërhyjnë në tregun e
këmbimeve valutore. Në praktikë, megjithatë, luhatja "e pastër" është më së
shumti hipotetike sepse shumë vende që adoptojnë një rregjim të normës së
luhatshme ndërhyjnë kur norma e këmbimit tenton të lëvizë larg nga niveli i
vet i ekuilibrit, duke e bërë kështu luhatjen "të papastër". Me një rregjim të
normës së luhatshme autoritetet monetare kanë kontroll të plotë mbi ofertën
monetare të vendit dhe prandaj mund të përcaktojnë normën e inflacionit të
vendit. Krijimi i kreditit të tepërt e tregon vehten edhe nëpërmjet një kanali
shtesë- nënçmimit të normës së këmbimit. Në shumë ekonomi të vogla, të
hapura e të varura në mënyrë kritike nga importet- si në rastin e Shqipërisë-
norma e këmbimit siguron një kanal tjetër komunikimi midis stokut monetar
dhe inflacionit.

Roli i lëvizjes (fluksit) së kapitalit. Lëvizja e kapitaleve siguron
ndërmjetësim midis vendeve të ngjashëm me ndërmjetësimin financiar që
sigurojnë bankat për ata që kursejnë dhe investojnë në një vend. Flukset e
kapitalit forcojnë lidhjen midis politikave të brendshme ekonomike dhe
bilancit të pagesave. Ndërsa tregjet e kapitaleve në botë janë bërë gjithnjë e
më të integruara, sidomos dy dekadat e fundit, po ashtu janë bërë edhe
politikat monetare të vendeve të caktuara me zhvillimet monetare të vendeve
të tjera. Në kushtet e lëvizjes së përkryer të kapitalit diferenca më e vogël në
normat e interesit në tregjet e brendëshme me tregjet e huaja të kapitalit
shkaktojnë lëvizje të mëdha të kapitaleve. Kur jemi në kushtet e normave
fikse të këmbimit banka qendrore nuk ka më shpresa të ndikojë nivelin e
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normave vendase të interesit. Çdo përpjekje e bankës qendrore për të
shtrënguar politikën monetare do të inkurajojë hyrjen e një fluksi të madh
kapitali në vend, duke e detyruar të ndërhyjë në tregun valutor me qëllim që
të mos lejojë monedhën vendase të mbiçmohet. Rritja në mjetet e huaja neto
kompenson ngushtimin fillestar monetar duke i detyruar normat vendase të
interesit të ulen në nivelet e interesave të botës.

Nën një rregjim luhatës të normave të këmbimit, mungesa e ndërhyrjes nga
autoritetet monetare nuk sjell ndryshim në mjetet e huaja neto dhe deficiti i
llogarisë korrente është i barabartë me fluksin privat dhe zyrtar të kapitalit.
Në këtë mënyrë, lidhja midis ofertës monetare dhe bilancit të pagesave
thyhet dhe banka qendrore rifiton kontrollin mbi ofertën monetare.

Në shumë raste, në realitet, zgjedhjet janë diku midis rregjimeve fikse dhe
luhatëse dhe midis lëvizjes së plotë dhe mungesës së plotë të lëvizjes së
kapitalit. Kështu edhe sikur të ketë kontrolle strikte mbi flukset e kapitaleve,
tregëtuesit e ndikojnë llogarinë korrente nëpërmjet hyrjeve dhe daljeve të
kapitalit, duke krijuar një zëvendësim të pjesshëm midis aseteve të
brendëshme e të jashtme. Shkalla e këtij zëvendësimi rritet me sa më e hapur
të jetë llogaria e kapitaleve, ndërsa ruajtja e një politike monetare të pavarur
bëhet edhe më e vështirë pa pasur një lloj fleksibiliteti të normës së
këmbimit. Në praktikë shumë vende i janë përgjegjur këtyre situatave duke
ndërmarrë aksione të kombinuara që përfshijnë: a) një ndërhyrje të pjesshme
për të blerë një pjesë të fluksit të kapitalit duke lejuar normën nominale të
këmbimit që të mbiçmohet; b) sterilizim i pjesshëm për të kompensuar
pjesërisht ndikimin e rritjes së mjeteve të huaja neto në bazën monetare; dhe
c) një rritje disi të bazës monetare dhe inflacionit dhe për pasojë një
mbiçmim të normës së këmbimit.

‘Seigniorage’ dhe taksa e inflacionit. Një faktor i rendësishëm që drejton
krijimin e parave në situata me inflacion të lartë është përpjekja e qeverisë
për të përfituar ‘seigniorage’ nga printimi i parave. Huamarrja nga banka
qendrore apo monetarizimi i deficitit buxhetor është i barabartë me krijimin
e parasë së fuqisë së lartë Duke krijuar para me një normë që tejkalon
kërkesën në nivelin aktual të çmimeve krijohen teprica të bilanceve në cash,
gjë që ngre nivelin e përgjithshëm të çmimeve. Në vendet në tranzicion një
pjesë e madhe e deficitit të buxhetit është e monetarizuar dhe për këtë arësye
është edhe një burim inflacioni. Aftësia e qeverisë për të kontrolluar burimet
reale nëpërmjet emetimit të parave njihet si ‘seignorage’. Ky koncept lidhet
ngushtë me atë që quhet ‘taksë e inflacionit’. Në të vërtetë ‘seigniorage’
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është e barabartë me taksën e inflacionit kurdoherë që publiku e mban të
pandryshuar kërkesën e tij për bilance reale paraje. ‘Seigniorage’ mund të
ndahet në ‘seigniorage’ të pastër dhe taksë inflacioni.

‘Seigniorage’ paraqet disa karakteristika:
(i) ‘Seigniorage’ nuk e përfiton vetëm qeveria, bankat gjithashtu

mbledhin pjesë të saj. Në mjaft vende ato e rishpërndajnë atë duke
kredituar me norma interesi nën nivelin e atyre të tregut. Në këtë rast
huamarrësit përfitojnë një pjesë të saj.

(ii) Taksa e inflacionit që paguan publiku është shumë më e lartë se sa ajo
që mbledh qeveria. E thënë ndryshe, kostua që i kalon publikut nga
politikat qeveritare që tentojnë të mbulojnë një pjesë të deficitit
nëpërmjet taksës së inflacionit është në mënyrë të konsiderueshme më
e lartë se sa burimet reale që zotëron qeveria. Në këtë kuptim taksa e
inflacionit nuk është eficiente.

(iii) Kur inflacioni rritet kërkesa për bilance reale në cash  ka të ngjarë të
bjerë, sepse publiku përshtatet kundrejt inflacionit të lartë, midis të
tjerash, edhe duke zëvendësuar monedhën vendase që rezulton e
“taksuar” rëndë me valutën.

(iv) Rënia e bilancet reale në cash në përgjigje të inflacionit të lartë çon në
reduktimin e bazës së taksës së inflacionit. Ky ngushtim i bazës sjell
atë që, me qëllim që qeveria të mbledhë të njejtat të ardhura nga taksa
e inflacionit, norma e inflacionit të jetë më e lartë.

(v) Të ardhurat nga ‘seigniorage’ paraqesin një kurbë në formë U. Kur
inflacioni rritet ashtu sillen dhe të ardhurat nga ‘seigniorage’, por deri
në një maksimum të caktuar pas të cilit çdo rritje e inflacionit do të
sjellë rënie në të ardhurat.

(vi) Në vendet e industrializuara maksimumi i ‘seigniorage’ është
vlerësuar të jetë nga 1-2 përqind e GDP, ndërsa në vendet në zhvillim
dhe në ato të tranzicionit ky maksimum luhatet nga 5-10 përqind të
GDP.

2. Veçori të analizës monetare në vendet në tranzicion

Puna e një analisti monetar në vendet e tranzicionit është përballur me
vështirësi të ndryshme që rrjedhin prej karakteristikave strukturore dhe
institucionale të këtyre vendeve. Megjithatë, këto vende paraqesin
ngjashmëri, sikurse edhe dallime, në vështirësitë që kanë hasur. Disa prej
probleme specifike të politikës monetare mund të ishin:
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Ndryshime të mëdha të shpejtësisë. Shumë nga vendet e tranzicionit kanë
provuar norma të larta dhe të luhatshme të inflacionit të shoqëruara me rritje
të shpejtësisë së parasë. Këto rritje janë shfaqur në përgjithësi me kërcime të
mëdha dhe jo me tendenca graduale. Në raste ekstreme (si psh Armenia apo
Gjeorgjia në 1993) shpejtësia është rritur deri në tre herë në një tremujor.
Rritjet e mëdha fillestare të shpejtësisë kanë kërkuar përgjithësisht një kohë
të gjatë për t’u rikthyer, ndërsa bilancet monetare reale mbetën në nivele të
ulta për periudha të zgjatura. Në vendet me inflacion shumë të lartë, bilancet
monetare reale kanë tentuar të arrijnë nivele minimum të nevojshme për
qëllime të kryerjes së transaksioneve dhe gradualisht janë stabilizuar në këto
nivele. Hiperinflacionet e mëparshme sugjerojnë që bilancet reale nuk
kthehen në nivelet e tyre para-inflacion për një farë kohe, kështu që edhe me
uljen e ndjeshme të inflacionit korrent kërkesa për bilance reale mbetet e
paplotsuar. Vendet që kanë ndjekur një politikë agresive të normave të
interesit për të siguruar norma reale pozitive të aseteve të brendëshme
monetare, kanë arritur t’u kthejnë vendasve besimin tek monedha relativisht
shpejt.

Në rastin e Shqipërisë grafiku i mëposhtëm jep luhatjet e shpejtësisë që prej
viti 1995. Kriza e vitit 1997 u shoqërua me ulje të ndjeshme të shpejtësisë e
cila në harkun e dy viteve u stabilizua drejt një niveli të pranueshëm.
Grafiku tregon se tendenca e shpejtësisë së parasë në rastin shqiptar është
rënëse dhe luhatjet nuk kanë qenë drastike.

Figura 2: Shpejtësia e parasë gjithsej në Shqipëri 1995-1999
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Mungesë e konkurrencës midis bankave. Vendet në tranzicion përdorën
gjerësisht metodat e kontrollit monetar direkt ne fillimet e transformimeve.
Zhvendosja në metodat indirekte të kontrollit u pengua nga mungesa e
konkurrencës në sektorin bankar. Kërkesa për rezerva bankare nuk është e
ndjeshme kundrejt normave të interesit sepse shumë banka nuk kanë filluar
ende të sillen si njësi tregëtare që janë të interesuara për maksimizimin e
fitimit. Për këtë arësye shumë nga vendet e tranzicionit e gjetën të
domosdoshme të mbështeteshin në racionimin e kreditit nga bankat
qendrore, shpesh me anë të shitjeve publike (auctions), duke lejuar bankat të
riallokojnë rezervat ndërmjet njera tjetrës në tregun monetar. Konkurrenca
në sistemin bankar është e kufizuar për një numur arësyesh. Sikurse shumë
ndërmarrje, edhe shumë nga bankat në vendet e tranzicionit ishin në pronësi
shtetërore dhe ekzistonin vetëm shumë pak rrjete degësh. Bankat për një
kohë të gjatë vazhduan të vareshin nga fondet e bankës qendrore, nga kreditë
preferenciale dhe tavanet e kreditit. Shumë prej bankave u mbështetën
gjerësisht në rifinancimin nga bankat qendrore duke reflektuar tepricën e
kredive mbi depozitat të mbartura nga koha e sistemit bankar një nivelësh të
kohës së planifikimit të centralizuar dhe mungesën e një tregu të zhvilluar
ndër-bankar për të qarkulluar fondet.

Kjo karakteristikë është vërtetuar katërcipërisht në eksperiencën shqiptare në
vitet e tranzicionit. Aq më shumë akoma që sistemi bankar i trashëguar në
Shqipëri nga periudha moniste rezultonte më i pazhvilluar se sa në vendet e
tjera ish-komuniste dhe rindërtimi i tij si sistem dy-nivelësh u zgjat në kohë.

Borxhet midis ndërmarrjeve. Në fillimet e tranzicionit, kur vendet
shtrënguan politikat e kreditit pa i detyruar ndërmarrjet të vendosnin
kufizime të forta të buxhetit të tyre, rezultati ishte një rritje e ndjeshme e
mungesës së ndërmjetësimit ose lëvizja e fondeve nga sistemi bankar në
institucionet financiare jashtë sistemit. Në këto vende ndërrmarjet përdorën
aplikimin e borxheve ndërmjet njera tjetrës si një zëvendësues të kreditit
bankar. Përdorimi i këtyre borxheve u rrit ndjeshëm pas vitit 1990, sidomos
në Rumani dhe Rusi. Eksperiencat e deritanishme tregojnë se përdorimi i
kredisë bankare për të pastruar këto borxhe nuk është një zgjidhje optimale e
problemit, përderisa ndërmarrjet të jenë plotësisht të bindura se paskëtaj do
të vijojë një kufizim i fortë i buxhetit. Për të parandaluar borxhet e reja
eksperienca tregon se duhet të mbahen norma pozitive reale të interesit, të
përmirësohet sistemi i pagesave, të ketë më shumë llogaridhenje
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manaxheriale, një legjislacion efektiv falimentimi, dhe sidomos proces të
shpejtë privatizimi e ristrukturimi.

Megjithëse të gjitha këto qëndrojnë si synime të rëndësishme të tranzicionit
edhe në Shqipëri, duhet thënë se fenomeni i borxhit midis ndërmarrjeve nuk
u vërtetua. Kjo për arësye të ndryshme që lidhen me mënyrën e privatizimit
të ndërmarrjeve të vogla në Shqipëri, me ineficiencen e plotë të
ndërmarrjeve të mëdha shtetërore dhe shkatërrimin pothuajse total të tyre pa
kaluar në proces të privatizimit si dhe përdorimin e kreditit informal.

Mungesa e tregjeve monetare dhe financiare. Mungesa e këtyre tregjeve në
hapat e parë të tranzicionit pengoi përdorimin e operacioneve të tregut të
hapur si një instrument të kontrollit monetar. Fenomene që e keqësuan
situatën ishin si mungesa e një sistemi ndërbankar kleringu ashtu edhe e
besimit në vleftshmërinë e transaksioneve ndërbankare.

Këto karakteristika e kanë shoqëruar plotësisht edhe tranzicionin shqiptar.

Probleme me normat e interesit. Stoku i madh i huave me maturitet
afatgjatë dhe norma të ulta interesi fikse (si psh për shtëpi) vështirësoi
procesin e liberalizimit të normave të interesit gjatë periudhës së tranzicionit.
Për më shumë, disiplina e dobët financiare tentoi të nënvlerësonte rolin e
normave të interesit. Për shembull, mund të kishte një tendencë sistematike
për norma më të larta interesi me qëllim që të ushqehej një rritje e lartë
monetare, dhe pra inflacion më i lartë, nëqoftëse ndërmarrjet u lejuan të
merrnin hua nga bankat për të paguar detyrimet e interesave.

Edhe në Shqipëri u vërtetuan probleme me politikën e normave të interesit.
Luhatjet e interesit gjatë viteve variojnë nga nivele shumë të larta pozitive në
nivele negative në funksion të tronditjeve inflacioniste që ka kaluar
ekonomia gjatë 10 vjetëve. Kjo pasqyrohet në grafikët më poshtë:
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Figura 3: Normat reale të interesit në Shqipëri, 1993-1999
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Diferencë e gjerë midis normave të kreditimit dhe atyre të depozitave. Kjo
diferencë (spread) ka tentuar të mbetet e madhe ndërsa bankat u kanë kaluar
një numur kostosh klientëve të tyre. Këto kosto lidhen me numrin e madh të
kredive të pakthyera, me sasinë e madhe të kredive që vazhdojnë të jepen në
norma preferenciale, në mbështetjen e madhe të bankës qendrore në fillimet
e tranzicionit tek rezervat që nuk paguajnë interesa të cilat e ulin normën e
kthimit të aseteve të bankave, si dhe kosto të larta administrative që
rezultojnë nga mungesa e eficiencës në sistem. Në mungesë të konkurrencës
ka shumë pak presion mbi bankat për të braktisur sistemin e vjetër “kosto
plus” të çmimeve.

Këto probleme janë hasur edhe në zhvillimet monetare të tranzicionit
shqiptar.

Nevoja të mëdha të sektorit qeveritar (buxhetit) për financime. Kur
formulimi i politikës monetare nuk vepron i ndarë nga proceset politike,
autoritetet monetare shpesh herë anashkalojnë objektivat e tyre për të
plotësuar nevojat financiare të qeverisë. Në vendet që përballen me deficite
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të larta buxhetore dhe kanë burime të kufizuara të financimit të brendshëm
jobankar janë vërtetuar rezultate të inflacionit të lartë.

Kjo praktikë u ndoq edhe në Shqipëri për një farë periudhe. Përfshirja në
Ligjin për Bankën e Shqipërisë të kufizimeve të shprehura të financimit me
kredi direkte të deficitit buxhetor shënoi kthesën në këto raporte duke
kontribuar njëherazi edhe në rritjen reale të pavarësisë së politikës monetare
nga procesi politik. Nga ana tjetër aktivizimi në proceset e financimit të
deficitit edhe të sistemit bankar nëpërmjet tregut të bonove të thesarit rriti
mundësinë e plotësimit në rrugën e marrdhënieve të tregut të nevojave të
qeverisë për financim. Natyrisht, ky përbën një proces që duke kaluar fazat e
tij të tranzicionit do të vazhdojë përsosjen e mëtejshme.

***

Këto specifika nuk janë të vetmet, por gjithësesi janë nga më të spikaturat
dhe që kanë ndikuar vendimmarrjen në fushën e politikave monetare gjatë
proceseve të tranzicionit.
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V.

SHPJEGUES I SEKTORIT MONETAR TË PROGRAMIMIT
FINANCIAR PËR SHQIPËRINË

Për të konkretizuar bazat teorike të programimit monetar të përshkruara në
kapitullin e II dhe III të këtij punimi, si dhe për të shpjeguar ndërtimin e
tabelave të sektorit monetar në programin financiar të Shqipërisë, u morr në
konsideratë një shembull konkret, ai i vitit 2000. Qëllimi i analizës së këtij
shembulli është të tregojë se si është programuar konkretisht nga FMN dhe
BSH për një vit të caktuar. Megjithatë, duhet thënë se në situata të ndryshmë
ekonomike të vendit, supozimet dhe parashikimet e përdorura në një vit të
dhënë ndryshojnë në përshtatje me këto situata. Për këtë arësye, analiza e
shembullit të mëposhtëm, krahas shpjegimit të metodave konkrete të
përdorura, do të përpiqet t’i qëndrojë shpjegimit të bazave teorike të
veprimeve të caktuara apo parashikimeve të caktuara në program.

Ky kapitull përpiqet të shpjegojë pse dhe si është vendosur të veprohet me
supozime të caktuara, çfarë është marrë në konsideratë në ndërtimin e
gjendjes monetare dhe si caktohen e e parashikohen treguesit e Autoriteteve
Monetare. Gjatë gjithë periudhës së tranzicionit vendosja e supozimeve ka
qenë pjesë e marrveshjeve negociuese të Fondit me institucionet përgjegjëse
shqiptare. Në momentin që këto supozime fiksohen, Banka e Shqipërisë i
konsideron ato si të dhëna dhe programon pjesën monetare duke u nisur prej
tyre. Megjithatë, ajo merr pjesë aktivisht në procesin e vendosjes së tyre dhe
në shembullin e mëposhtëm tregohet pikërisht llogjika dhe metodat e
përdorura për fiksimin e tij.

Variante të ndryshme alternative të supozimeve bazë do të jepnin skenarë të
tjerë të zhvillimeve monetare, që do të kërkonin edhe vendimmarrje të
politikave ekonomike të ndryshme. Me qëllim që ky punim t’i rezistojë
kohës dhe të përdoret jo vetëm si manual teorik por edhe praktik nuk janë
trajtuar variante të mundshme alternative, duke e lënë këtë si detyrë të punës
së përditshme strukturave përkatëse të Bankës së Shqipërisë.

1. Supozimet ne programin financiar, viti 2000, për Shqipërinë

Në kuadrin e programeve ESAF Banka e Shqipërisë ka punuar me programe
monetare të ofruara nga misionet e FMN, të rishikuara të paktën një herë në
vit, por të monitoruara ngushtë prej misioneve dy herë në vit. Nga ana tjetër,
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gradualisht dhe me asistencën e këshilltarëve të huaj, Banka ka zhvilluar
programin e saj monetar i cili ka një formë paraqitjeje më të thjeshtë por ka
rezultate të përafërta që konvergojnë me ato të Fondit. Gjithësesi paraqitja
qoftë edhe në formë sipas standarteve që mban programi që lënë misionet e
Fondit është një proces që po kryhet gradualisht.

Parashikimi i agregatëve monetarë në programin e Fondit kryhet nëpërmjet
disa hapave:

1. Vlerësimi i kërkesës për para, i cili duhet të jetë në përputhje me
rritjen e GDP-së dhe objektivin për inflacionin;

2. Vendosja e një objektivi për mjetet valutore neto, që të jetë në
përputhje me parashikimet e bilancit të pagesave;

3. Përcaktimi i shumës së kredisë së brendshme (neto) që duhet të
jetë në përputhje me kërkesën e vlerësuar për para dhe
parashikimet e bilancit të pagesave, kur janë bërë edhe supozimet
për zërin "Të tjera neto";

4. Shpërndarja midis kreditit për qeverinë dhe për jo-qeverinë (pra
kërkesave të sektorit privat) nga totali i kreditit të brendshëm.

Le të shohim sistematikisht përmbajtjen dhe mënyrën llogaritëse e
shpjeguese që përdoret në vendosjen e të gjitha shifrave të programit
monetar, në kollonë vertikale për një periudhë të caktuar, ta zemë programi
për vitin 2000. Pjesa e parë përbëhet nga supozimet për treguesit kryesorë
makroekonomikë:
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Pasqyra e treguesve makroekonomikë
për vitin  2000

PROGRAM 2000
SUPOZIMET Mar. 00 Qer. 00 Shtat. 00 Dhj. 00

Shpejtësia
Shpejtësia 1.77 1.75 1.74 1.72

Ndryshimi në përqindje (vit-mbi-vit) -12.3 -8.8 -4.6 -4.0
Shpejtësia e axhustuar sezonalisht 44.2 43.8 43.5 43.0
M3/PBB nominal tremujor 2.26 2.28 2.30 2.33
Paraja jashtë bankave/M3 28.0 27.7 27.5 27.3

Rritja reale e PBB (vjetore) 8.0
PBB reale vjetore 17,753.0 18,090.0 18,470.0 18,770.0
Rritja reale e PBB (t-mbi-t) 1.6 1.5 1.7 1.7
Rritja reale e PBB (tremujore) 4,580.0 4,650.0 4,730.0 4,810.0

Ndryshimi në përqindje (vit-mbi-vit) 8.8 7.8 8.7 6.7

Rritja PBB deflator (mesatare) 0.8
PBB deflator 385.5 385.4 379.1 382.6

Ndryshimi në përqindje (tremujor) 2.3 0.0 -1.6 0.9
Ndryshimi në përqindje (vit-mbi-vit) -0.8 1.0 1.6 1.5

Rritja PBB nominale (vjetore) 8.9
PBB nominale vjetore 554,789.1
PBB nominale tremujore 136,208.2 138,248.7 138,344.7 141,987.6

Ndryshimi në përqindje (tremujor) 3.8 1.5 0.1 2.6
Ndryshimi në përqindje (vit-mbi-vit) 7.9 8.8 10.4 8.2

Financimi i brendshëm i deficitit buxhetor 23,761.9
si përqindje ndaj PBB 4.3
Ndarja vjetore e deficitit 0.5 0.1 0.0 0.3
Deficiti tremujor 12,815.1 3,307.6 -396.3 8,035.4
Borxhi i brendshëm publik 202,288.4
si përqindje ndaj PBB-së 36.5

Nd.shtet./fermat (ndryshimi në përqindje) -21.8 -11.2 -13.2 1.7
Kredia sek.privat (ndryshimi në përqindje) 14.3 24.2 30.8 27.4

Niveli i IÇK (fund-tremujori) 225.3 221.6 219.4 227.0
ndryshimi vjetor (në përqindje) 1.2 2.5 3.0 3.0



51

Shpejtësia e parasë

Një kërkesë për para e përcaktuar dhe e qëndrueshme është thelbi i
formulimit të një politike efektive monetare. Zakonisht përdoren dy metoda
në parashikimin e funksionit të kërkesës për para. Njëra bazohet në
përdorimin e teknikave të regresionit, ndërsa tjetra është më pak formale
dhe përqendrohet në tendencat e shpejtësisë së parasë.

Analizat ekonometrike në rastin e Shqipërisë ende nuk janë kryer për arësye
të numrit të vogël të serive kohore të qëndrueshme 1. Nga ana tjetër, lidhja
midis kërkesës për para dhe përcaktuesve të saj është akoma e
paqendrueshme. Nga të dhënat empirike, gjithashtu, është vënë re se shpesh
është e paqartë lidhja midis agregatëve monetarë dhe objektivit final të
stabilitetit të çmimeve.

Për këtë arësye, për të vlerësuar kërkesën për para është përdorur gjykimi
mbi tendencën e shpejtësisë së parasë, kur dihet që kërkesa për para dhe
shpejtësia janë të lidhura në përpjestim të zhdrejtë midis tyre. Zgjedhja e
kësaj metode në program, në përgjithësi, diktohet nga vlefshmëria dhe
qëndrueshmëria e të dhënave, stabiliteti i rregullimeve strukturore dhe
institucionale, si dhe sjellja e lidhjeve të ndryshme të treguesve
makroekonomikë në vendin tonë.

Përdorimi i metodës së gjykimit të tendencës së shpejtësisë si referencë për
parashikimet në program, bazohet në zhvillimet më të fundit ekonomike e
monetare dhe në çdo informacion të ri që lidhet me to.  Gjithashtu, ajo
përdor tendencat e shpejtësisë së parasë të cilat, mbulojnë periudhat e
shkuara. Vlen të theksojmë se edhe përdorimi i teknikave të regresionit që
mund të kryhet në të ardhmen, duhet të shoqërohet me analiza e konkluzione
llogjike mbi tendencat e shpejtësisë në kohë.

Shpejtësia e parasë llogaritet si raport:

GDP nominale (vjetore)
V =  --------------------------------- x 100

     Paraja Gjithsej

                                               
1 Normalisht, seritë kohore të përshtatshme për t'u përdorur në teknikat e regresionit duhet të jenë
të paktën për një periudhë tre vjeçare dhe të kenë një tendencë të qendrueshme.
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Nga zhvillimet monetare gjatë viteve 1998 dhe 1999 është vënë re një
tendencë e rënies së menjëhershme dhe në nivele të paarritura më parë të
shpejtësisë së parasë (V). Pra, kemi patur një rritje më të shpejtë të parasë,
(22.3 për qind në vitin 1999 nga 15 për qind e programuar) se sa rritja e
prodhimit e cila mbeti në nivelin 8 për qind. Si rrjedhim, në parashikimet e
vitit 2000 nisur nga të dhënat faktike të dy viteve të fundit, shpejtësia nuk
është supozuar më konstante, por është gjykuar që të vazhdojë tendenca në
rënie e shpejtësisë së parasë. Nga ana tjetër, normat e interesit të cilat, janë
një variabël që ndikojnë mbi shpejtësinë, tentojnë drejt uljes. Ulja e tyre
motivon një zvogëlim të frekuencës së këmbimit (të një mjeti financiar me
paranë), pra si rrjedhim të çon në parashikimin e një shpejtësie më të vogël.

Pra, këtu mbahet parasysh se parashikimi në rënie i shpejtësisë (që do të
thotë rritje e kërkesës reale për para), në përgjithësi, çon në një normë më të
lartë inflacioni dhe/ose përkeqësim të rezultateve të bilancit të pagesave nga
ato të parashikuara. Një parashikim në rritje i V-së do kishte efekte të
kundërta.

Në programin e vitit 2000 shpejtësia, nga 1.82 që rezultoi në fund të vitit
1999, është llogaritur, respektivisht sipas tremujorëve, të jetë 1.77, 1.75,
1.74 dhe 1.72. Edhe mbas axhustimeve sezonale, përsëri, shpejtësia është
programuar me një tendencë në rënie për vitin 2000.

Raporti i parasë jashtë bankave/parasë gjithsej(M3)

Në pjesën e supozimeve të programit është e rëndësishme të përcaktohet
pjesa që do të zërë paraja jashtë bankave në totalin e parasë gjithsej (M3),
ose e thënë më thjesht, preferenca e publikut për t'i mbajtur paratë në 'cash'
apo depozita në përpjestime të caktuara. Raporti i parasë jashtë bankave ndaj
M3 (ose ndryshe, raporti para-depozita) rritet kur edhe raporti i konsumit
ndaj GDP-së rritet. Meqenëse konsumi zë peshën kryesore në përcaktimin e
kërkesës agregate sjellja e tij kushtëzon ecurinë e kërkesës për para dhe
anasjelltas. Në kushtet kur në Shqipëri nuk ka arritur të përcaktohet e
llogaritet funksioni i kërkesës për para, raporti para-depozita përbën një
supozim të rëndësishëm të programimit monetar.

Ky raport përcaktohet nga zgjedhja e kryerjes së pagesave nga publiku si
dhe pasqyron shkallën e besueshmerisë të publikut tek bankat. Individët ose
firmat, nisur nga lehtësia e sigurimit të 'cash'-it nga bankat dhe për të ulur
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koston oportune të mbajtjes së tyre, përcaktojnë mesatarisht sa para 'cash'
duhet të mbajnë në përdorim.

Raporti para-depozita nga të dhënat historike të tij ka edhe një karakter të
dukshëm sezonal, për shembull, është më i lartë zakonisht në periudhën e
festave të fund-vitit, si dhe është i lidhur negativisht me normat e interesit
për depozitat.

Siç shihet nga grafiku i mësipërm, tendenca e parasë jashtë bankave në
Shqipëri për një periudhë pesë vjeçare, megjithë luhatjet e diktuara nga
faktorë egzogjenë ‘shock’, paraqet tendenca në rënie.

Po të shohim ecurinë e tij që prej vitit 1994, vihet re se:
• deri nga mesi i vitit 1996, ky raport është luhatur në kufijtë 40 për qind.

Sistemi bankar ishte akoma i pazhvilluar dhe besimi i publikut tek bankat
ishte ende i ulët.

• më tej paraja jashtë bankave ka njohur vetëm rritje, që kanë arritur
kulmin në korrik të vitit 1997, si rezultat i zgjerimit të madh që patën
firmat piramidale në vendin tonë dhe pasojat e tyre në nivelin e konsumit.

• që nga gushti i vitit 1997 e deri muajt e parë të vitit 1999, paraja jashtë
bankave ka patur një tendencë në rënie. Theksojmë falimentimin e
firmave piramidale dhe rikthimin gradual të besimit të publikut tek
bankat.

• periudha prill-nëntor 1999 dhe kriza që shpërtheu në rajon e lëvizjet e
mëdha të popullsisë kosovare në drejtim të Shqipërisë, u reflektua në
rritjen e kërkesës për para në përballimin e nevojave të përditshme. Kjo
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situatë nuk solli ndryshim të këtij raporti, në të kundërt, paraja qendroi
brenda kanaleve të sistemit bankar dhe me pak luhatje arriti shifrën 26.6
për qind;

• në muajin dhjetor 1999, paraja jashtë bankave ndaj M3 u rrit në mënyrë
të menjëhershme duke arritur në nivelin rreth 28.0 për qind. Kjo është në
vazhdën e trend-it sezonal historik të vërtetuar që në muajin dhjetor të
vihet re një rritje e madhe e parasë jashtë bankave, e si rrjedhim, edhe e
parasë gjithsej, duke reflektuar kryesisht një kërkesë më të madhe të
publikut (qeveria dhe jo qeveria) për para për të plotësuar kërkesat e tyre.

Fillimisht, në programin e vitit 2000, u gjykua që raporti të qëndronte në
nivelin konstant 27.0 për qind pasi në këtë nivel qëndroi pothuajse gjatë
gjithë vitit 1999. Rritja e kërkesës për para në muajin dhjetor 1999 solli
natyrshëm një rritje të parasë jashtë bankave, në nivelin 28.0 për qind. Për
këtë arsye, për tremujorin e parë u gjykua që ky raport të qëndrojë në të
njejtën masë sa fundi i vitit 1999 dhe të tentohet një rënie graduale për
tremujorët e tjerë nga 27.7, 27.5, dhe duke e mbyllur vitin në masën 27.3 për
qind.

Eksperienca e ciklit të agregatëve monetarë gjatë viteve të mëparshme ka
treguar se, pas daljes në një masë relativisht të madhe të parasë në fund të
vitit, vjen një kthim i saj në sistemin bankar, së bashku me një ngadalësim të
aktivitetit ekonomik. Gjithashtu, duke gjykuar që do të vazhdojmë të kemi
një situatë të qendrueshme monetare, brenda agregatit M3, është supozuar që
rritja e parasë jashtë bankave të zvogëlohet, në favor të depozitave.

Treguesit e GDP

Siç është përmendur, llogaritë kombëtare dhe sektori real në përgjithësi në
rastin e Shqipërisë ende nuk janë konsoliduar. Për këtë arsye ato nuk maten
saktësisht por vlerësohen çdo vit nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe
referohen si të tilla në programin tonë monetar.

Struktura e rritjes së ekonomisë, sipas sektorëve kryesorë të saj, në
programin monetar të vitit 2000 është parashikuar të jetë e njëjtë me atë të
dy viteve më parë. Kjo është në përputhje me rritjen ekonomike dhe
ndryshimet relativisht të vogla strukturore të parashikuara në ekonominë
shqiptare.
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GDP sipas sektorëve (në përqindje)  100.0
   - bujqësi 51.2
   - industri 11.5
   - ndërtim 14.9
   - transport 3.4
   - shërbime 19.1

Rritja reale e GDP-së për vitin 2000 është parashikuar përsëri të jetë sikurse
dy vitet e mëparshme, pra në masën 8 për qind. Kjo rritje e GDP, mbështetur
në analizën e serive kohore të shkuara (nga të dhënat që disponon Fondi)  të
kontributit të sektorëve në të, është parashikuar të vijë si rezultat i rritjes së
prodhimit:

• nga bujqësia  4.5 për qind
• nga industria 5.0 për qind
• nga ndërtimi 20.0 për qind
• nga transporti 15.0 për qind
• nga shërbimet 10.0 për qind

Për llogaritjen e GDP-së, fillimisht bëhen vlerësime nga ana e Fondit për të
gjithë komponentët përbërës të saj sipas formulës së mëposhtme.

GDP = C + I +(X - M) = A + (X - M)

Ku:
C = Konsumi (i qeverisë dhe jo-qeverisë)
I = Investimet (e qeverisë dhe jo-qeverisë)
A = Absorbimi i brendshëm ose kërkesa e brendshme (C + I)
X = Eksporti i mallrave dhe shërbimeve
M = Importi i mallrave dhe shërbimeve

Konsumi publik (ose ndryshe i qeverisë) merret nga llogaritë e buxhetit të
shtetit. Pjesa që i takon konsumit të sektorit privat, ndërkohë që ne nuk
jemi akoma në gjendje ta matim saktësisht atë, del si mbetje (residual) kur
nga totali GDP-së zbriten të gjithë komponetet e tjerë.

Për investimet publike përsëri i referohemi shifrave të përcaktuara në
buxhetin e shtetit, ndërsa ato që i takojnë sektorit privat, si në rastin e
konsumit, llogariten si reziduale. Pra, pas këtyre vlerësimeve përftohet
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kërkesa e brendshme ose absorbimi i brendshëm për vitin e dhënë. Më tej
kalohet në vlerësimet e eksport-importeve të mallrave dhe shërbimeve që
sëbashku me kërkesën e brendshme të vlerësuar si më lart, japin rritjen e
prodhimit të brendshëm bruto (ose GDP-së).

Për qëllime të programit, rritja vjetore nominale e GDP-së, llogaritet duke
marrë për bazë deflatorin e GDP-së dhe rritjen reale të saj.

GDP nominale = GDP reale x deflatorin e GDP / 100

Deflatori i GDP, në përgjithësi, është një indeks që mat nivelin mesatar të
çmimeve në ekonomi, për një vit te dhënë. Pëqindja e ndryshimit të
deflatorit të GDP-së mat normën e rritjes së çmimeve për të gjitha të mirat
dhe shërbimet.

Ritmet e rritjes së GDP-së nominale jepen nga:

(1 + v) = (1 + g) x (1 + p)

ku:
v = ritmi i rritjes së GDP nominale (në përqindje)
g = ritmi i rritjes së GDP reale (në përqindje)
p = norma e inflacionit, e matur nga deflatori i GDP (në përqindje)

Pas llogaritjes së rritjes së GDP-së vjetore, ndarja e saj për çdo tremujor
bëhet duke ruajtur pothuajse të njejtin ritëm rritje midis tremujorëve.

Financimi i brendshëm i deficitit buxhetor

Ky zë i supozimeve të përfshira në programimin financiar rrjedh nga
konsolidimi i llogarive të parashikimeve të buxhetit të shtetit për një vit të
dhënë. Vlen të theksohet se, për qëllime të programit monetar, në tabelat
tona përfshihet vetëm pjesa e deficitit buxhetor që do të financohet me
burime të brendshme, pra nga bankat dhe jo-bankat. Në përgjithësi, ky
financim llogaritet në masë absolute dhe si përqindje ndaj GDP-së. Për vitin
2000, mbas negociatave të Fondit me Ministrinë e Financave është
përcaktuar që ky zë të jetë rreth 23.7 miliardë lekë, ose sa 4.3 për qind e
GDP-së.
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Kredia për ekonominë

Në programin tonë, rritja vjetore e kredisë për ekonominë (si për qeverinë
dhe për jo qeverinë) është vlerësuar të jetë e njejtë me rritjen vjetore të
parasë gjithsej, pra në masën 13 për qind. Ky vlerësim mbështetet në
supozimin që masa monetare do të plotësojë tërësisht kërkesën e brendshme
të ekonomisë. Kjo kredi në masë absolute është e barabartë me shumën e
23.7 miliardë lekë që është kredia për qeverinë dhe 5.0 miliardë lekë që
është kredia për jo-qeverinë.

Indeksi i Çmimeve të Konsumit

Indeksi i Çmimeve të Konsumit është një indeks që përdoret gjerësisht për
matjen e inflacionit pavarësisht nga llogaritjet e GDP. Ai bazohet në një
shportë të caktuar të mirash dhe shërbimesh të konsumuara nga një
konsumator me të ardhura mesatare gjatë një viti. Midis IÇK dhe deflator-it
të GDP-së ka tre ndryshime kryesore.

• Së pari, ndryshimi ka të bëjë me tipin e të mirave dhe shërbimeve që
mbulon secili nga të dy indekset. IÇK përfshin vetëm grupin e të mirave
dhe shërbimeve që blihen nga konsumatorët. Pra, një rritje e çmimeve të
të mirave dhe shërbimeve që blihen ose kryhen nga qeveria përfshihet në
deflatorin e GDP-së por nuk gjen pasqyrim në IÇK.

• Së dyti, deflatori i GDP përfshin vetëm mallrat e prodhuara në vend dhe
jo ato të importuara. Kështu, çdo ndryshim në çmimet e mallrave të
importuara nuk ka ndikim në deflatorin e GDP. Në të kundërt, IÇK
ndikohet nga çmimet e mallrave të importuara, përderisa ato janë pjesë e
shportës së IÇK.

• Së treti, IÇK bazohet në një shportë të caktuar të mirash dhe shërbimesh,
ku ato zënë një peshë specifike të dhënë, peshë e cila ndryshon herë pas
here në funksion të ndryshimit të shijeve të konsumatorit dhe nivelit të tij
të të ardhurave. “Shporta” e deflator-it të GDP-së ndryshon sa herë që ka
ndryshime në përbërjen e GDP-së me kalimin e kohës.

Diferenca midis këtyre dy indekseve nuk është e madhe nëse inflacioni është
i ulët dhe i qëndrueshëm. Por është e kundërta nëse kemi luhatje të mëdha të
çmimeve të brendshme dhe lëvizje të mëdha të çmimeve të mallrave të
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importuara nga çmimet e atyre të prodhuara në vend dhe çmimeve relative
në përgjithësi.

Në programin e vitit 2000, të cilin e kemi marrë si shembull dhe i jemi
referuar, inflacioni, i llogaritur sipas IÇK, është supozuar të rritet në masën 3
për qind. Është gjykuar dhe arritur në këtë shifër mbështetur në parashikimet
për rritjen ekonomike dhe tregues të tjerë makroekonomikë. Gjithashtu është
marrë në konsideratë një rritje e presioneve inflacioniste në krahasim me dy
vitet e mëparshme si rezultat i rritjes së kërkesës në vitin në vazhdim. Kjo
rritje e inflacionit gjykohet se është në nivel të krahasueshëm edhe me atë të
vendeve tona partnere kryesore në tregti. Kjo shifër merret si bazë në
llogaritjet e mëtejshme të pjesës së agregatëve monetarë në program.

Fillimisht llogaritet ndryshimi vjetor në përqindje i Indeksit të Çmimeve të
Konsumit dhe pastaj bëhet një ndarje e tij nëpër tremujorë. Ndarja në
tremujorë, nuk bëhet me ndonjë teknikë të veçantë, por ruhet në përgjithësi e
njëjta tendencë sipas ecurisë historike dhe faktorëve sezonalë që ndikojnë në
nivelin e përgjithshëm të çmimeve.

***

Këto ishin supozimet e përgjithëshme që përdoren në ndërtimin e programit
financiar të vlefshme edhe për programimin e sektorëve të tjerë. Pas tyre
renditen parashikimet për treguesit monetarë.

2. Treguesit e gjendjes monetare

Supozimet e përfshira në programin financiar janë një bazë e domosdoshme
për parashikimin e mëtejshëm të sektorit monetar. Sektori monetar në
program, sikurse kemi thënë më lart, përfaqësohet me tabelën e gjendjes
monetare dhe të autoriteteve monetare. Zërat që japin informacion për
bankat para-depozituese (MVN e sistemit bankar, kredia për qeverinë dhe jo
qeverinë si dhe depozitat) thirren nga tabela e konsoliduar e sistemit bankar.

Për vitin 2000 parashikimet e treguesve të gjendjes monetare, sipas
tremujorëve paraqiten në tabelën e mëposhtme:
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Pasqyra e gjendjes monetare për vitin 2000
(në miliardë lekë, kursi aktual i këmbimit)
GJENDJE STOK, fund-periudhe Mar. 00 Qer. 00 Shtat. 00 Dhj. 00
Paraja gjithsej 308.2 315.6 318.0 330.2

Paraja jashtë bankave 86.3 87.4 87.5 90.1
Depozitat 221.9 228.2 230.6 240.1
  Depozitat në lekë 165.3 168.9 170.2 177.2
  Depozitat në valutë 56.6 59.3 60.4 62.9

M1 108.1 110.2 110.7 114.9
M2 251.6 256.3 257.6 267.3
MJETET VALUTORE NETO 102.0 104.7 106.0 108.6

Banka e Shqipërisë 45.8 46.0 46.4 48.5
Bankat tregtare 56.2 58.7 59.6 60.2

MJETET E BRENDSHME NETO 206.1 211.0 212.1 221.6
Pretendime ndaj qeverisë 215.9 219.2 218.8 226.8
Pretendime ndaj nd.shtetrore & fermat 1.7 1.7 1.7 1.7
Pretendime ndaj sektorit privat 18.7 20.2 21.7 23.2
Të tjera neto -30.1 -30.1 -30.1 -30.1

ZERAT "FLOW" (kumulative gjatë vitit)
Paraja gjithsej 15.3 22.8 25.2 37.3

Paraja jashtë bankave 5.0 6.1 6.1 8.8
Depozitat 10.3 16.7 19.0 28.5
  Depozitat në lekë 7.0 10.5 11.8 18.8
  Depozitat në valutë 3.4 6.1 7.2 9.7

MJETET VALUTORE NETO 1.9 4.6 5.9 8.5
Banka e Shqipërisë -1.1 -0.9 -0.6 1.5
Bankat tregtare 3.0 5.5 6.5 7.0

MJETET E BRENDSHME NETO 13.3 18.2 19.3 28.8
Pretendime ndaj qeverisë 12.8 16.1 15.7 23.8
Pretendime ndaj nd.shtetrore & fermat 0.0 0.0 0.0 0.0
Pretendime ndaj sektorit privat 0.5 2.0 3.5 5.0
Të tjera neto 0.0 0.0 0.0 0.0

Zëra shtesë
Kontributi në rritjen kumulative të parasë gjithsej gjatë vitit
Paraja gjithsej 5.2 7.8 8.6 12.7
MJETET VALUTORE NETO 0.7 1.6 2.0 2.9

Banka e Shqipërisë -0.5 -0.4 -0.2 0.6
Bankat tregtare 1.1 2.0 2.3 2.3

MJETET E BRENDSHME NETO 4.6 6.2 6.6 9.8
Pretendime ndaj qeverisë 4.4 5.5 5.4 8.1
Pretendime ndaj nd.shtetrore & fermat 0.0 0.0 0.0 0.0
Pretendime ndaj sektorit privat 0.2 0.7 1.2 1.7
Të tjera neto 0.0 0.0 0.0 0.0
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Paraja Gjithsej (M3)

Sikurse u theksua në fillim, në formulimin e politikës monetare, autoritetet
monetare mbajnë parasysh lidhjen midis instrumentave monetarë (që janë
nën kontrollin e tyre) dhe objektivave të tyre finale. Këto lidhje zakonisht
janë indirekte, dhe realizojnë lidhjen e dy komponentëve:
(1) agregateve monetarë (që përfaqësojnë synimet e ndërmjetëm) dhe

objektivave finalë;
(2) dhe atë midis instrumentave të politikës monetare dhe synimeve të

ndërmjetëm.

Në programin tonë paraja gjithsej (M3) llogaritet mbështetur në teorinë
sasiore të parasë (raporti i GDP-së me shpejtësinë) që teorikisht u shpjegua
në kapitullin e III, çështja 2.b.

Nga ana tjetër, paraja gjithsej në program është llogaritur që të jetë e
barabartë me shumën e mjeteve valutore neto, mjeteve të brendshme neto
dhe të tjerat (neto). Pra:

M3 = mjetet valutore neto + mjetet e brendshme neto + të tjera neto

Mbas përcaktimit të rritjes së parasë gjithsej tek supozimet, në program
vlerësohen dhe bëhen supozime të tjera lidhur me disa nga raportet kryesore
që lidhin agregatet monetarë. Këto raporte janë:

Raportet kryesore të programit: T.1 T.2 T.3 T.4
   - paraja jashtë bankave/M3 28.0 27.7 27.5 27.3
   - paraja jashtë bankave/totali depozitave 38.9 38.3 37.9 37.6
   - rezervat e tepërta/totali depozitave 1.2 1.2 1.2 2.1
   - depozitat/M3 72.0 72.3 72.5 72.7
   - depozitat në valutë/totali depozitave 25.5 26.0 26.2 26.2
   - depozitat në lekë/totali depozitave 74.5 74.0 73.8 73.8
   - depozitat në valutë/M3 18.4 18.8 19.0 19.0

Në nivel vjetor, në programin e vitit 2000, sikurse thamë më sipër, është
parashikuar një rritje e parasë gjithsej në masën rreth 13 për qind. Në këtë
rritje, është përcaktuar që rreth 27.0 përqind do të zerë rritja e parasë jashtë
bankave dhe rreth 73.0 përqind do të jetë rritja e depozitave. Këto raporte në
program, të ndara edhe sipas tremujorëve, janë përcaktuar duke u mbështetur



61

në zhvillimet e mëparshme të parasë, depozitave dhe janë kushtëzuar
kryesisht nga tendenca e ecurisë së tyre gjatë vitit 1999.

Banka e Shqipërisë mund të ndikojë vetëm mbi stokun nominal të parasë ose
paranë jashtë bankave, ndërsa totali i depozitave si dhe ndarja e tyre në
raporte të caktuara, (në lekë e në valutë), varet nga preferencat e publikut.
Rritja e madhe e depozitave gjithsej si dhe e depozitave në valutë ndaj M3
gjatë vitit 1999, tregon për rritjen e besimit të publikut ndaj bankave. Duke
gjykuar se edhe gjatë vitit 2000, nuk do të kemi ndryshime të kësaj tendence,
është parashikuar që depozitat në valutë të rriten në të njejtën masë, pra 19
për qind.

Raporti i rezervave të tepërta ndaj depozitave gjithsej në program,
mbështetur në tendencën historike dhe funksionin e tyre, është ruajtur i
njëjtë për tre tremujorët e parë dhe është parashikuar me rritje në tremujorin
e fundit. Në përgjithësi, në fund të vitit, si rezultat i rritjes së shpenzimeve
buxhetore dhe shpenzimeve të kryera nga publiku për festat e fund-vitit, ky
raport rezulton më i lartë.

Para se të kalohet në supozimet e bëra nga FMN-ja për ndarjen e M3 në
mjete valutore neto dhe mjete të brendshme neto, bëhen disa llogaritje
raportesh dhe disa supozime për autoritetet monetare dhe pastaj, në pasqyrën
e gjendjes monetare dhe agregatëve monetarë, zërat që i takojnë Bankës së
Shqipërisë, thirren nga tabela e mëposhtme e Autoriteteve Monetare.

3. Treguesit e Autoriteteve Monetare

Në parashikimet që bëhen për zërat kryesorë të bazës monetare në program,
si raport bazë shërben raporti para jashtë bankave/depozita gjithsej, të
cilin e kemi theksuar që në fillim të analizës së programimit, si një ndër
treguesit më të rendësishëm të saj.

Më tej, shihen raportet e ndryshme që lidhin zërat e bazës monetare
(gjendjen e arkës së bankave, rezervat e detyrueshme dhe rezervat e tepërta)
me totalin e depozitave. Këto raporte për lehtësi programimi, në programin
monetar të vitit 2000, janë marrë të pandryshuara për çdo tremujor dhe të
njëjta sa niveli i fundit të vitit 1999.
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Pasqyra e bazës monetare për vitin 2000
(në miliardë lekë, kursi aktual i këmbimit)

GJENDJE STOK, fund-periudhe Dhj-99
Aktual

Mar. 00 Qer. 00 Shta. 00 Dhj. 00

Baza monetare (paraja rezervë) 109.3 115.6 117.6 117.9 121.9
  Paraja në qarkullim, nga e cila: 83.0 88.0 89.2 89.2 92.0
    -paraja jashtë bankave 81.3 86.3 87.4 87.5 90.1
    -gjendja e arkës së BPD-ve 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8
  Depozitat e BPD-ve, nga të cilat: 27.6 28.4 28.7 29.9
    -rezervat e detyrueshme 5.7 6.0 6.1 6.2 6.5
    -rezervat e tepërta 21.7 22.3 22.5 23.5

MJETET VALUTORE NETO 46.9 45.8 46.0 46.4 48.5
  Mjetet valutore 71.1 72.5 74.0 74.5 77.0
  Detyrimet valutore 24.1 26.7 27.9 28.1 28.5

MJETET E BRENDSHME NETO 62.4 69.8 71.6 71.6 73.4
  Kredia neto për qeverinë 65.9 73.3 75.1 75.2 77.0
  Të tjera neto -3.6 -3.6 -3.6 -3.6 -3.6

ZËRAT "FLOW" (kumulative gjatë vitit)
Baza monetare 19.4 6.3 8.3 8.6 12.6
  MVN 11.0 -1.1 -0.9 -0.6 1.5
  MBN 8.4 7.4 9.2 9.2 11.1
    Kredia neto për qeverinë -1.5 7.4 9.2 9.2 11.1
    Të tjera neto 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Zëra shtesë
Kontributi në rritjen kumulative të parasë
rezervë (në përqindje)
Baza monetare 21.6 5.8 7.6 7.9 11.5
  MVN 12.2 -1.0 -0.8 -0.5 1.4
  MBN 9.4 6.8 8.4 8.4 10.1
    Kredia neto për qeverinë -1.7 6.8 8.4 8.4 10.1
    Të tjera neto 9.6 0.0 0.0 0.0 0.0
RAPORTE (në përqindje)
M3/Baza monetare 2.68 2.67 2.68 2.70 2.71
Raporti para/depozita 37.0 38.9 38.3 37.9 37.6
Raporti para në arkë/depozita 1.1 0.8 0.8 0.8 0.8
Raporti RD/depozita 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7
Raporti RT/depozita 8.0 9.8 9.8 9.8 9.8
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Pas përcaktimit të raporteve kalohet në llogaritjen e zërave-stok të bazës
monetare. Nisur nga kjo bazë e llogaritur monetare dhe mjetet valutore neto ,
nxjerrim si reziduale mjetet e brendshme neto të Bankës së Shqipërisë sipas
barazimit të mëposhtëm.

Baza monetare = mjetet valutore neto + mjetet e brendshme neto

Mjetet e brendëshme neto, për qëllime të programimit, tregojnë pjesën e
financimit të deficitit buxhetor nga ana e Bankës së Shqipërisë, pasi merren
të pandryshuara kredia që mund t'u jepet bankave nga banka qendrore si dhe
zëri të tjera neto.

Mjetet valutore neto

Parashikimet për mjetet valutore neto në program janë të lidhura
drejtpërsëdrejti me parashikimet e bilancit të pagesave dhe realizimin e
financimeve të huaja. Ato vlerësohen të arrijnë në program në fund të vitit
2000 në nivelin 108.6 miliardë lekë.

MVN janë  të ndara:
1. në Mjetet Valutore Neto të Bankës së Shqipërisë.
2. në Mjetet Valutore Neto të Bankave Tregtare.

1. Mjetet valutore neto të Bankës së Shqipërisë janë të lidhuara me rezervat
ndërkombëtare (ndryshimi i të cilave merret nga parashikimet e bilancit të
pagesave)  dhe disa mjete e detyrime të tjera valutore që nuk kanë ndonjë rol
rezerve. Të gjitha këto pasqyrohen në tabelën e detajuar të MVN të Bankës
së Shqipërisë dhe në program thirren prej saj.

Nisur nga ruajtja e kredibilitetit të politikave ekonomike të autoriteteve, si
dhe besimi që do të vazhdojmë të kemi një situatë të stabilizuar në vend,
rezerva e nevojshme ndërkombëtare është gjykuar përsëri të mbetet e lartë.
Edhe programet mbështetëse të FMN-së luajnë një rol të rendësishëm si në
rritjen e rezervave ashtu dhe në forcimin e kredibilitetit të politikave
makroekonomike.

Zakonisht, rezervat valutore maten me muaj importe dhe nuk duhet të jenë
më pak se 3 muaj. Nga të dhënat e FMN-së për vendet anëtare të saj ka
rezultuar që rezervat valutore mbulojnë rreth 4.5 muaj import. Rezervat tona
valutore për vitin 1999 mbulonin rreth 4.8 muaj import dhe është gjykuar të
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mbulojnë, për vitin 2000, një mesatare prej 4.3 muaj import. Ky parashikim
lidhet me supozimet e bëra në program për inflacionin, kursin e këmbimit,
bilancin tregtar, etj.

Në program është parashikuar një rritje e mjeteve valutore të Bankës së
Shqipërisë (kryesisht depozita me afat në bankat e huaja) në masën 5.2
milionë USD dhe rritje e detyrimeve valutore (detyrimet ndaj FMN-së) në
masën 19.2 milionë USD. Pra, në total mjetet valutore neto të Bankës së
Shqipërisë parashikohet të zvogëlohen me 14.0 milionë USD.

Mjetet valutore neto të Bankës se Shqipërisë për vitin 2000

(në milionë USD, kursi korrent) T.4-99 T.1 T.2 T.3 T.4
Mjetet valutore neto 343.3 322.6 319.3 319.3 329.3
Mjetet valutore 520.8 513.0 516.0 516.0 526.0
  - Ari 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5
  - Arka në valutë 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
  - Depozitat pa afat në b.huaja 71.7 71.7 71.7 71.7 71.7
  - Depozitat me afat në b.huaja 129.4 121.6 124.6 124.6 134.6
  - Fixbis 105.2 105.2 105.2 105.2 105.2
  - US – bono thesari 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0
  - Pozicioni rezervë në Fond 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6
  - Mbajtjet e SDR-së 76.9 76.9 76.9 76.9 76.9

Detyrimet valutore 177.5 190.4 196.7 196.7 196.7
  - Kredi nga bankat e huaja 58.7 58.7 58.7 58.7 58.7
  - Borxhi i jashtëm afatshkurtër 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2
  - Detyrime ndaj FMN-së 80.5 93.4 99.7 99.7 99.7

Zëra shtesë:
Rezervat valutore bruto 481.8 477.0 480.0 480.0 490.0
Depozitat me dhe pa afat në b.huaja 201.1 193.3 196.3 196.3 206.3
Kursi i këmbimit
Lek/USD (fund-periudhe) 135.2 140.0 142.0 143.0 145.0

Siç shihet dhe nga tabela e mësipërme, komponentët e tjerë të MVN, për të
mos e vështirësuar programin, barten të pandryshuara nga fundi i vitit 1999.
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Kursi i këmbimit të lekut me USD është parashikuar të nënçmohet
gradualisht gjatë vitit. Kjo është në përputhje me tendencën për ulje të
rezervës valutore dhe rritjen e eksporteve të parashikuara në Bilancin e
Pagesave.

2. Madhësia e mjeteve valutore neto të bankave, zakonisht përcaktohet nga
vetë bankat dhe madhësia e tyre në program gjykohet nisur nga bilancet e
BPD-ve. Ato janë të lira të zgjedhin strukturën e tyre të mjeteve dhe
detyrimeve valutore të cilat varen kryesisht nga forcat e tregut, pra nga
faktorë autonomë që nuk përcaktohen nga banka qendrore.

Në programin tonë, është supozuar që mjetet valutore të bankave do të rriten
nga rritja e depozitave gjithsej në valutë.  Nga kjo rritje, është marrë 90 për
qind e tyre, pasi pjesa tjetër (10 për qind) mbahet si rezervë e detyrueshme
në Bankën e Shqipërisë. Ndërsa detyrimet valutore të bankave, për lehtësi
programimi, janë marrë të pandryshuara kundrejt fundit të vitit 1999. Si
përfundim, mjetet valutore neto rezultojnë në program me një rritje prej 7
miliardë lekë.

Nga kjo shifër që përfaqson 90 për qind të rritjes së MVN, zbritet një pjesë
që mendohet se do të përdoret nga BPD-të për zgjerimin e kredisë për
ekonominë në valutë. Kjo pjesë përcaktohet duke supozuar që të arrijë të
mbulojë rreth 2/3 e totalit të rritjes së kredisë për sektorin privat për vitin
2000. Ky raport është gjykuar mbështetur në tendencën e ecurisë së kredisë
për vitin 1999.

Mjetet e brendshme neto

Pasi janë përcaktuar parashikimet për rritjen reale të GDP-së, parashikimet
për çmimet, si dhe është kryer vlerësimi i agregatëve monetarë dhe mjeteve
valutore neto, kalohet në parashikimin e mjeteve të brendshme neto të
sistemit bankar. Në këtë parashikim merret në konsideratë edhe sjellja e
publikut. Ajo pasqyrohet në tendencën e ndryshimeve që pësojnë zgjedhjet e
mbajtjes së parasë në cash dhe depozita, si dhe në depozita me afat, pa afat
apo në valutë.

Nisur nga vetë identiteti i gjendjes monetare, këto mjete llogariten si mbetje
(reziduale), pasi janë zbritur mjetet valutore neto.

Mjetet e brendshme neto = Paraja gjithsej - Mjetet valutore neto
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Në program ato janë llogaritur të arrijnë në total në masën 221.6 miliardë
lekë. Nga ana tjetër, mjeteve të brendëshme neto i zbritet zëri "Te tjera neto"
dhe pjesa e mbetur pasqyron kërkesën për kredi të qeverisë dhe jo-qeverisë.

Mjetet e brendshme neto - Të tjera neto = Kredia për qeverinë + Kredia për
jo-qeverinë (ndërrmarje shtetërore + sektor privat)

Shpërndarja e kredisë midis qeverisë dhe sektorit privat eshtë në funksion të
prioriteteve të politikave ekonomike. Ajo duhet të jetë në përputhje me
parashikimin e rritjes ekonomike. Në program kreditimi i qeverisë është
marrë nga të dhënat e buxhetit që gjenden në llogaritë fiskale dhe zgjerimi i
tij diktohet nga pozicioni ekzistues buxhetor i qeverisë. Financimi i
brendshëm i deficitit buxhetor për vitin 2000, ka rezultuar rreth 23.7
miliardë lekë (flow, në përputhje me llogaritjet e bëra nga Ministria e
Financave), që në program jepet në shifrën 226.8 miliardë lekë (kumulative)
në fund të vitit. Duke zbritur pjesën e financimit që është llogaritur nga
autoritetet monetare, mbetet pjesa e kredisë për qeverinë, e cila në përputhje
edhe me planin e buxhetit duhet të financohet nga sistemi bankar dhe
publiku jo bankar. Për lehtësi në programim, blerjet e borxhit të qeverisë nga
publiku jo bankar nuk merren në konsideratë dhe vlerësohet që pjesa e
mbetur e deficitit buxhetor do të financohet e tëra nga sistemi bankar.

Pas zbritjes së kredisë për qeverinë nga totali i mjeteve të brendshme neto,
rezultojnë pretendimet ndaj jo-qeverisë në masën 24.9 miliardë lekë. Kredia
për jo qeverinë, është e ndarë për sektorin shtetror dhe për sektorin privat.
Kredia për sektorin shtetëror është marrë e pandryshuar dhe e njëjtë sa fundi
i vitit 1999, pra në masën 1.7 miliardë lekë.

Kredia që mendohet të jepet nga sistemi bankar për sektorin privat në
program është parashikuar të rritet në masën 5 miliardë lekë (flow) ose në
masën 23.2 miliardë lekë (kumulative). Nisur nga zhvillimet e deritanishme
të kreditimit të ekonomisë, për vitin 2000 është gjykuar që nga rritja e
mësipërme pjesa më e madhe e tij do të jetë në valutë. Vetëm 2.5 miliarde
leke parashikohet të jetë në leke (pra rreth 33 për qind e totalit duke i u
referuar të njejtës ndarje që përmendëm më lart).

Nuk ka një mënyrë të saktë që të përcaktojë stokun optimal të kredisë për
sektorin privat (që të jetë i përputhur me zhvillimet e parashikuara për
normat e interesit, prodhimin dhe çmimet). Sasia e parashikuar në program
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nuk merr parasysh kreditimin jashtë sistemit bankar. Në të vërtetë shumë
nga investimet e kryera në ekonomi financohen nga fitimet e vetë firmave
dhe tregu informal i kreditit.

Të tjera neto

Sipas gjendjes monetare  zëri "Të tjera neto" llogaritet si diferencë e mjeteve
dhe detyrimeve të paklasifikuara. Në program rezulton –30.1 miliardë lekë
pasi detyrimet janë më të mëdha se mjetet.

Të tjera neto = mjete të paklasifikuara - detyrime të paklasifikuara.

Zëri "Të tjera neto", nga vetë natyra e tij është i vështirë të parashikohet.
Faktorët që influencojnë lëvizjet e këtij variabli përfshijnë: ndryshimet në
kapitalin e bankave, vlerësimin e ndryshimeve në mjetet valutore neto, në
depozitat në valutë (për shkak të ndryshimeve në kursin e këmbimit), në
llogarinë "humbje-fitim" të sistemit bankar, si dhe ndryshimet në të gjithë
zërat e tjerë të llogarive të bankave që nuk idendifikohen të ndara.

Zëri "Të tjera neto" (duke përjashtuar rivlerësimin), duhet të jetë i vogël dhe
afërsisht i pandryshueshëm, prandaj nuk ka shumë rendësi në parashikimet
dhe analizat monetare.
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VI.

ANEKSE
Aneksi 1.
Lidhjet makroekonomike të  sektorëve

Sektori real

Llogaritë Kombëtare

Konsumi privat
Konsumi qeveritar

Investimet private
Investimet qeveritare

Eksporti i të mirave dhe shërbimeve
Importi i të mirave dhe shërbimeve

Sektori i jashtëm

Bilanci i Pagesave

Llogaria korrente

Eksporti i të mirave dhe shërbimeve
Importi i të mirave dhe shërbimeve
Shërbimet (neto)
Transfertat (neto)

Zyrtare
Private

Llogaria kapitale dhe financiare

Investimet direkte
Kapitali afat mesëm dhe afat gjatë
(neto)
Kapitali afatshkurtër

Bilanci i përgjithshëm
Ndryshimi në mjetet e huaja neto
Identitetet llogaritëse
Marrdhënie të forta llogaritëse

Sektori qeveritar

Të ardhurat

Grantet

Shpenzimet
Korrente
Kapitale

Bilanci i përgjithshëm
Financimi

Financimi i brendshëm (neto)
Sistemi bankar
Sistemi jobankar

Financimi i jashtëm (neto)

Sektori monetar

Autoriteti Monetar
Mjetet e huaja neto

Mjetet e brendëshme neto
Kredia neto për qeverinë
Kredia për bankat
Të tjera neto

Paraja rezervë

Bankat që mbajnë depozita
Mjetet e huaja neto

Rezervat e bankave
Mjetet e brendëshme neto

Kredia neto për qeverinë
Kredia për sektorin privat
Të tjera neto

Detyrimet ndaj autoritetit monetar

Depozitat e sektorit privat
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Aneksi 2: Përshtatjet e vlerësimeve

Gjatë analizës së bilancit të sistemit bankar, ndryshimet në stok (gjendje)
shpesh barazohen me fluksin e transaksioneve (flow). Kjo nuk është
gjithmonë e saktë. Veçanërisht, ndryshimi midis stokut të dy periudhave jep
jo vetëm fluksin e transaksioneve por gjithashtu kërkon rivlerësimin si dhe
reflekton faktorë të tjerë. Rivlerësimet rezultojnë nga ndryshimet në çmimet
e mjeteve dhe detyrimeve financiare si pasojë e luhatjeve në çmimet e tregut
dhe ndryshime të tjera që përfshijnë veprimet me SDR-të dhe borxhet e
kreditorëve. Të barazosh ndryshimet e stokut me fluksin e transaksioneve të
çon në rrugë të gabuar kur dihet se normat e këmbimit janë shumë të
rëndësishme për periudhën e analizuar. Për këto arësye, është shumë e
rëndësishme të bëhen përshtatjet, duke vlerësuar transaksionet e flukseve me
normat e këmbimit.

Konkretisht, ndryshimet në stok gjatë kohës, për zërat që ndikohen nga
norma e këmbimit, duhet të ndahen në ndryshime si rezultat i transaksioneve
dhe ndryshime si rezultat i vlerësimit. Po ta formalizojmë do të kemi:
Le të jetë   AR t = zëri i bilancit në stok i shprehur në monedhë vendase

A$ t = zëri i bilancit në stok i shprehur në dollarë
Et = norma e këmbimit(lek për 1 dollar), fund i periudhës
E*t = norma e këmbimit(lek për 1 dollar), mesatarja e periudhës

ku:
AR t = Etx A$ t

Atëherë
Ndryshimi total në stok = (AR t - AR t-1)
Fluksi i transaksioneve = E*t (A$ t - A$ t-1)
Ndryshimi total në stok = Fluksi i transaksioneve + Vlerësimin

Pra

Ndryshimi i vlerësimit = (AR t - AR t-1) - E*t (A$ t - A$ t-1)

Gjithashtu, përshtatja e vlerësimit (Vad) mund të shprehet edhe si:

Vad = A$ t-1 (Et - Et-1) + DA$ t (Et - E*t )
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Nëqoftëse mjetet dhe detyrimet e shprehura në valutë në gjendjen monetare
janë përshtatur për efekt të ndryshimeve në normat e këmbimit, athere në
këtë rast përshtatja e vlerësimit duhet të reflektohet në zërin ‘Të tjera (neto)’
për të siguruar balancimin.
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Aneksi 3: Normat e interesit dhe normat e kthimit

1. Pasuritë (asetet) financiare dhe normat e kthimit

Në përgjithësi njerëzit mbajnë katër tipe pasurish: paratë, pasuri të tjera
financiare që sjellin interes (instrumenta të tregut të kreditit ose obligacione),
aksione, dhe pasuri reale (të prekshme). Teoria e kërkesës për pasuri
financiare, apo teoria e zgjedhjes së portofolit sugjeron se kërkesa për një
formë të caktuar pasurie paraqet tre karakteristika: (i) normën e pritshme të
kthimit ose yield-i (i krahasuar me pasuritë e tjera), (ii) rreziku i kthimit të
pritur, dhe (iii) likuiditeti (gatishmëria e menjëherëshme për përdorim) i
pasurisë. Norma e kthimit të një pasurie financiare ka dy komponentë:
interesi ose dividenti i paguar rregullisht, plus fitimi nga kapitali ose humbja
(rritja ose rënia gjatë një kohe të caktuar të çmimit të tregut të pasurisë). Për
mbajtjen e parasë nuk paguhet interes. Depozitat pa afat paguajnë zero ose
interes shumë të ulët në krahasim me format e tjera më pak likuide të
pasurisë. Duke mbajtur para njerëzit sakrifikojnë normën e lartë të kthimit
që mund të kishin nga mbajtja e pasurisë në një formë më likuide, si
obligacione apo depozita me afat. Sa më e lartë të jetë norma e interesit aq
më e madhe është sakrifica e mbajtjes së parave. Në një mjedis inflacionist,
nëqoftëse pasuritë financiare alternative kanë norma reale kthimi pozitive
dhe ato janë tërheqëse, njerëzit tentojnë të zhvendosin pasurinë e tyre nga
paratë në pasuri reale, si psh prona të palujtshme, ar, mallra ose valutë, të
cilat tentojnë të jenë më të stabilizuara në terma realë.

2. Normat nominale dhe reale të interesit

Në një mjedis normash të ulëta dhe stabile të inflacionit, sjelljet e variablave
financiarë nominalë (si agregatët monetarë dhe të kreditit ose spektri i
normave të interesit) mund të shërbejnë si tregues të dobishëm të
zhvillimeve monetare dhe hapësirës së politikës monetare. Megjithatë, në
përgjithësi dhe veçanërisht në prezencën e inflacionit të lartë fokusi duhet të
drejtohet nga lëvizjet e magnitudave reale (të përshtatura me normën e
pritshme të inflacionit) dhe jo atyre nominale, me qëllim që të vlerësohen
politikat dhe zhvillimet monetare. Nëqoftëse çmimet rriten, huamarrësit
paguajnë huatë me një monedhë që e ka humbur vlerën.
Norma reale e interesit Rr mund të shprehet si:
Rr = Rn - Pe
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Ku:
Rn= norma nominale e interesit, në përqind
Rr = norma reale e interesit, në përqind
Pe = norma e pritshme e inflacionit

Kur norma e inflacionit është e ulët, (Rn - Pe) jep një vlerë të mirë të përafërt
të normës aktuale reale të interesit. Për nivele më të larta të inflacionit duhet
të përdoret formula e mëposhtme:

Rr = (1+Rn /100)  -1
         (1+Pe /100)

Në shumë vende të tranzicionit, megjithëse normat nominale të interesit janë
të larta, normat reale shpesh janë negative. Përsa kohë që kursimet dhe
investmet i përgjigjen lëvizjeve në normat reale të kthimit, një normë kthimi
reale negative e pasurive financiare flet për nje frenim për të kursyer dhe një
nxitje për të shpenzuar, duke rritur kështu presionet inflacioniste dhe duke
dëmtuar perspektivën afatgjatë të rritjes ekonomike.
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Aneksi 4:
Analiza  e rregjimit të kurseve të këmbimit dhe hyrjeve të kapitalit

Rregjimi i kursit të këmbimit

Rregjimi i kursit fiks Rregjimi i kursit të manaxhuar Rregjimi i luhatshëm puro

        Ndërhyrje e Bankës Qendrore

Ndërhyrje e pakufizuar Ndërhyrje e pjesshme Asnjë ndërhyrje

        Akumulim rezerve nga Banka Qendrore

Rezervat Ndërkombëtare Neto
(NIR) rriten me sasinë e plotë

të hyrjeve të kapitalit

NIR rritet në përputhje me
shkallën e ndërhyrjes

Asnjë ndryshim në NIR

Ndikim në Llogarinë Korrente të Bilancit të Pagesave

Asnjë ndryshim në bilancin e
llogarisë korrente

Keqësim disi i bilancit të
llogarisë korrente

Keqësim i bilancit të
llogarisë korrente

Ndikimi në Normën Nominale të Këmbimit

Asnjë ndryshim në normën
nominale të këmbimit

Mbiçmim disi i normës
nominale të këmbimit

Mbiçmim i normës
nominale të këmbimit

Me
sterilizim të

plotë

Pa sterilizim Me
sterilizim të

plotë

Pa sterilizim S’ka nevojë për sterilizim

         Ndikimi në Bazën Monetare

Pa ndryshim Rritje Pa ndryshim Rritje Pa ndryshim

Ndikimi në Inflacion

Pa ndryshim Inflacion më
i lartë

Pa ndryshim Inflacion më
i lartë

Pa ndryshim

        Ndikimi në Normën Reale të Këmbimit

Jo mbiçmim
real

Mbiçmim
real

Mbiçmim
real

Mbiçmim
real

Mbiçmim real

Shënim: Përdorimi si duhet i politikës fiskale mund të ndihmojë në lehtësimin e efekteve të lëvizjes së
kapitaleve në normën reale të këmbimit
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