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ABBBSSSTTTRRRAAAKKKTTT

Përdorimi i monedhave të huaja, veçanërisht dollarit amerikan dhe

monedhave europiane përbërëse të euros është bërë një realitet në ambientin

shqiptar, ashtu sikurse vepron në gati gjithë ekonomitë e hapura të vendeve

në zhvillim. Praktika e përdorimit të monedhave të huaja në Shqipëri shtrihet

që nga politikat e çmimit të firmave prodhuese e tregtare, tek familjet

shqiptare që mbajnë kursimet e tyre në monedha të huaja, tek aktiviteti i

bankave dhe marrëdhëniet e tyre me biznesin (në kreditim) etj..

Ky material synon të japë një njohje të shkallës së zëvendësimit monetar në

vend, duke u ndalur në shpjegimin e shkaqeve që çojnë në këtë fenomen.

Duke analizuar më tej implikimet që paraqet zëvendësimi monetar për politikat

ekonomike, në tërësi, dhe për politikën monetare, në veçanti, materiali ngre

nevojën e mbajtjes së një qëndrimi ndaj këtij fenomeni, duke ofruar si

alternativë euroizimin e ekonomisë shqiptare. Në funksion të kësaj alternative,

janë trajtuar, në mënyrë modeste, problemet e konvergjencës ekonomike,

implikimet që mund të krijojë euroizimi (kosto dhe përfitimet e mundshme) etj..

Materiali ngre mjaft çështje, shumë prej të cilave kërkojnë studime edhe më të

thelluara, para se të mbahet një qëndrim zyrtar politik. Duke qenë një material

për diskutim, vërejtjet dhe sugjerimet janë të mirëpritura.
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Opinionet e shprehura në këtë material diskutimi janë mendime personale të

autorëve dhe jo qëndrime zyrtare të Bankës së Shqipërisë, pavarësisht nga

pozicionet e tyre. Jeni të lutur të citoni burimin sa herë që i referoheni këtij

materiali.
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EEEUUURRROOOIIIZZZIIIMMMIII   III   EEEKKKOOONNNOOOMMMIIISSSËËË   SSSHHHQQQIIIPPPTTTAAARRREEE

A duhet të jetë një alternativë për t’u konsideruar?

HHHYYYRRRJJJEEE

Paqëndrueshmëritë politike që karakterizuan rajonin e Ballkanit Jugor gjatë

dekadës së fundit të viteve ‘90, e kishin mbajtur këtë gadishull të veçuar nga

pjesa tjetër e botës demokratike të kontinentit. Politikat ‘izoluese’1 ndaj këtij

rajoni më të prapambetur europian mund të kenë qenë më të kushtueshme,

në termat ekonomikë dhe politikë. Përfundimi i luftës në Kosovë dhe fillimi i

proceseve të demokratizimit të ish-Jugosllavisë, po i jep proceseve integruese

dinamika të reja. Duket se më së fundi, qëndrimi i perëndimit rreth

bashkëpunimit të tij me këtë grup periferik vendesh, ka filluar të ndryshojë.

Aspektet e proceseve të bashkëpunimit dhe integrimit shtrihen në gjithë

dimensionet politike, ekonomike dhe të sigurimit, ku secili prej tyre është

kompozitë e një tërësie çështjesh që paraqesin interes për t’u studiuar.

Në aspektet ekonomike të integrimit, problematika varion që nga çështjet e

problemeve infrastrukturore, të bashkimeve doganore, politikat fiskale e

monetare etj..

Në këtë material jemi ndalur vetëm në një prej aspekteve të procesit:

mundësinë e përdorimit të euros si monedhë kombëtare. Ky propozim është

dhënë si një variant i mundshëm nga një studim i CEPS2 për vendet e rajonit

tonë. Debati mbi bashkimet monetare në ditët e sotme, është kthyer në një

nga temat më të diskutuara mes akademikëve.

Vendet e Bashkimit Europian (12 shtete) adoptuan një monedhë të vetme;

shumë vende të Amerikës Latine po konsiderojnë dollarizimin e ekonomive të

                                                       
1 Deri në fund të vitit 2000, asnjë nga pesë vendet e rajonit (Shqipëri, Bosnjë Hercegovina, Kroaci, FYROM dhe ish-
Jugosllavi) nuk kishin nënshkruar Marrëveshje Europiane (Marrëveshja e Asocijimit). Vetëm Shqipëria dhe FYROM
kishin të nënshkruar një Traktat të Kooperimit dhe Tregtisë me BE, ndërsa të tjerët nuk kanë patur asnjë marrëveshje
kontraktuale me BE. Në Samitin e Zagrebit u vendos që negociatat për një Marrëveshje Asocijimi dhe Stabilizimi të
hapen me FYROM dhe me Kroacinë, ndërkohë, që deri në kohën e këtij shkrimi, perspektivat për hapjen e
negociatave me Shqipërinë mbeten akoma të pacaktuara.
2 Center for European Policy Studies: A system for post-war South-East Europe, 1999.
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tyre, ndërsa vendet e Europës Qendrore dhe Lindore dhe republika të ish-

Bashkimit Sovjetik, po bëjnë thirrje për adoptimin unilateral të euros si

monedhë ligjore.

Materiali në vazhdim synon të shpjegojë se çfarë nënkupton euroizimi i

ekonomisë; sa është shkalla e zëvendësimit monetar jozyrtar deri më sot dhe

çfarë implikimesh të rëndësishme paraqiten për politikat ekonomike. Termi

euroizim në këtë material është përdorur i ndërshkëmbyeshëm me termin

dollarizim, që në literaturë përdoret gjerësisht në vend të fjalës zëvendësim

monetar.



9

111...   ÇÇÇ’’’DDDOOO   TTTËËË   TTTHHHOOOTTTËËË   EEEUUURRROOOIIIZZZIIIMMM   ZZZYYYRRRTTTAAARRR   III   EEEKKKOOONNNOOOMMMIIISSSËËË???

Euroizim zyrtar i ekonomisë do të thotë që të hiqet dorë nga përdorimi i

parasë së vendit, lek dhe në vend të tij të përdoret monedha e re europiane,

euro, një ndër monedhat kryesore (e dyta pas dollarit) që përdoret në

transaksionet ndërkombëtare. Në këtë mënyrë, euro përdoret në gjithë

funksionet klasike të parasë.

Heqja dorë nga monedha kombëtare dhe futja në përdorim e monedhës së

një vendi të huaj, e një monedhe të fortë dhe me rol të rëndësishëm në

transaksionet ndërkombëtare, nuk është një shpikje e re. Disa vende të

Amerikës Latine futën në përdorim si monedhë kombëtare dollarin amerikan

që në fillimet e shekullit të kaluar, ku shembulli më i spikatur është Panamaja.

Aktualisht, 13 vende Latino-Amerikane i kanë dhënë dollarit një status

ekskluziv ose dominues si monedhë në përdorim.

Më shumë se 50 vende Europiane dhe Afrikane kanë lidhur monedhat e tyre

me euron, ose shportë monedhash, ku euro përbën monedhën kryesore.

Akademikë nga shumë vende të Europës Qendrore dhe Lindore dhe ish

republika të Bashkimit Sovjetik po bëjnë thirrje për adoptimin unilateral të

euros si monedhë kombëtare. Edhe në Ballkan, mjaft prej vendeve i kanë

dhënë euros një status ekskluziv.

Në thelb, megjithëse eksperiencat e vendeve që adoptojnë monedhën e një

vendi tjetër, një monedhë të fortë dhe me një status të rëndësishëm në

transaksionet ndërkombëtare, janë të rralla, paradigma "një vend një

monedhë" është vënë në pikëpyetje.
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BBBoooxxx...    111:::   LLLeeekkksssiiiooonnneee   nnngggaaa   eeekkkssspppeeerrriiieeennncccaaa   eee   PPPaaannnaaammmaaasssëëë...

Që nga viti 1904, si mjet shkëmbimi përdoret dollari amerikan. Që nga viti 1970, tregjet e

kapitaleve janë liberalizuar dhe janë eliminuar gati tërësisht ndërhyrjet shtetërore në

transaksionet bankare, financiare dhe normat e interesit. Panamaja nuk ka Bankë Qendrore.

Normat e interesit mbi depozitat janë më pak se 1 pikë përqindje mbi LIBOR. Norma e

interesit mbi huanë bankare është më pak se 2 pikë përqindje mbi normën e interesit që

aplikohet në SHBA.

Performancat në termat e treguesve makroekonomikë:

Inflacioni: Norma mesatare vjetore e inflacionit për gjithë periudhën 1961-1997 ishte 3 për

qind në vit dhe 1.4 për qind, duke përjashtuar periudhën e krizës së naftës në vitet 1973-

1981. Aktualisht, inflacioni është në më pak se 1 për qind në vit.

Rritja ekonomike: për periudhat 1960-1971 dhe 1978-1981, rritja vjetore e PBB-së ishte 8.1

për qind në vit dhe 2.5 për qind për vitet e tjera.

Stabiliteti: indeksi i volatilitetit të PBB-së dhe në termat tregtarë ishte 2.9 dhe 7.9,

respektivisht. Ndërsa, për vendet e Amerikës Latine këta tregues ishin 4.7 dhe 15.1,

respektivisht.

Burimi: “Lessons from the monetary experience of Panama: A dollar economy with financial integration” Juan Luis
Moreno-Villalaz, Cato Journal, Vol. 18. No. 3 (Winter 1999).

222...   KKKUUUSSSHHHTTTEEETTT   EEE   NNNIIISSSJJJEEESSS   DDDRRREEEJJJTTT   EEEUUURRROOOIIIZZZIIIMMMIIITTT

Gati gjysma e dollarëve që qarkullojnë jashtë sistemit bankar amerikan3, kanë

emigruar jashtë Amerikës. Stoku i monedhës amerikane në vendet e tjera

është rritur 3 herë më shpejt se stoku i kësaj monedhe në SHBA. Sipas

vlerësimeve të Rezervës Federale, 40-60 për qind e sasisë së dollarëve në

qarkullim ndodhen jashtë sistemit bankar amerikan, e barabartë kjo me 200-

                                                       
3 Rreth 60 miliardë dollarë vlerësohet se qarkullojnë në Rusi dhe ish vendet e federatës ruse.
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300 miliardë dollarë (Nuti, 2001). Po kështu, 30-40 për qind e stokut të

markës gjermane (DM) qarkullon jashtë Gjermanisë. Pikërisht për shkak të

këtyre shifrave të larta, të cilat flasin për një dollarizim jozyrtar të ekonomive të

vendeve në zhvillim, vendimmarrësit e shumë prej këtyre vendeve po

konsiderojnë mundësinë e dollarizimit zyrtar të ekonomive të tyre. Pyetja që

shtrohet është: deri në ç’pikë mund të vazhdojë dollarizimi jozyrtar?

Alternativat mbeten ose dollarizim zyrtar ose dedollarizim i ekonomisë. Në të

kundërt, rritja e peshës së dollarizimit, mund të arrijë deri në pikën që të sjellë

implikime serioze në realizimin e politikës monetare.

Në rrugën e tranzicionit ekonomik drejt krijimit të një ekonomie tregu, vendet

në tranzicion, përfshi dhe vendin tonë, thelluan përpjekjet e tyre në

liberalizimin financiar. Jo vetëm firmat dhe qytetarët e huaj, por edhe ata

vendas, u lejuan të mbajnë llogari në sistemin bankar në monedha të huaja.

Nga ana tjetër, firmat vendase jo vetëm mund të kryejnë pagesa jashtë vendit

në monedhë të huaj, por praktikisht ato mund të transferojnë edhe kapitalet e

tyre në vendet e zhvilluara4.

Pse qytetarët e vendeve në zhvillim kanë preferencë për monedhat amerikane

dhe europiane? Shkaku kryesor shihet tek destabilizimi makroekonomik,

veçanërisht nivelet e larta dhe të luhatshme të inflacionit dhe pasigurisë së

kurseve të këmbimit. Një rol të rëndësishëm vlerësohet5 të luajnë edhe trafiqet

ilegale, evazioni fiskal etj. Në rastin e vendit tonë veprojnë dhe faktorë të tjerë

specifikë, veçanërisht influenca e të ardhurave nga emigracioni.

Konsiderimi mbi euroizimin apo dollarizimin nuk është shqyrtuar në këtë

material. Një vendim i tillë, është jo vetëm rrjedhojë e faktorëve ekonomikë

dhe zhvillimeve rajonale, por edhe e konsideratave gjeopolitike, të cilat duhet

të marrin vëmendjen e nevojshme të lidershipit politik. Për rrjedhojë, në

                                                       
4 Megjithëse firmat  lejohet të paguajnë vetëm për transaksionet e veprimtarisë ekonomike, ka mjaft evidenca që
provojnë se firma apo individë, transferojnë pjesë të kapitaleve të tyre jashtë vendit. Daljet e kapitaleve nga Shqipëria
raportohen në "World Investment Report", botim i UNCTAD.
5 Alex Mourmouras, Steven H. Russell, 2000 “Smuggling, Currency Substitution and Unofficial Dollarisation: A Crime-
Theoritical Approach”, IMF WP/00/176.
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analizën vijuese nuk bëjmë dallim midis euros dhe dollarit në termat e

shkallës së ‘valutizimit’ të ekonomisë.

BBBoooxxx...    222:::   EEEuuurrroooiiizzziiimmm   aaapppooo   dddooollllllaaarrriiizzziiimmm???

Imazhi që duket se ekziston për Shqipërinë në qarqet europiane, por dhe brenda vendit,

është orientimi i saj më tepër drejt dollarit se drejt euros. Qëndrimi preferencial zyrtar ndaj

dollarit duket dhe në faktin se ka një numër taksash, që të huajt duhet t’i paguajnë në vendin

tonë të shprehura në dollarë amerikan, si taksat e hyrjes në Shqipëri nga të huajt (një

ballafaqim jo shumë i këndshëm për një europian që hyn në Shqipëri); të gjitha taksat

portuale; taksat e veprimeve konsullore (leje kalimi, noteri, çertifikim dokumentesh etj.); taksa

e shërbimit radioamator nga të huajt; taksat e qarkullimit të automjeteve të huaja; pagimi i

kapitalit për hapjen e një banke, pagimi i kuotave të privatizimit në blerjen e aksioneve të

ndërmarrjeve strategjike etj1. Po kështu, sistemi i raportimit të treguesve kryesorë

makroekonomikë dhe pozicionit të jashtëm të vendit (bilancit të pagesave) bëhen vetëm në

dollarë amerikanë.

Vetë vëmendja e opinionit të brendshëm, ndoshta për arsye thjesht psikologjike, duket të jetë

e lidhur me dollarin, megjithëse mendojmë se euro luan një rol më të rëndësishëm se dollari

në jetën ekonomike të vendit. Duke parë përbërjen e rezervës së detyrueshme të bankave

tregtare pranë Bankës së Shqipërisë, rezulton se pesha e kursimeve në dollarë përbën gati

55 për qind të totalit të kursimeve në monedha të huaja dhe 45 për qind e përbëjnë monedhat

përbërëse të euros. Nga ana tjetër, fakti që mbi 80 për qind e transaksioneve tregtare

(tregtisë së jashtme) realizohet me vendet e BE-së, do të thotë që edhe faturimi i tyre është

shumë i mundur që, afërsisht në të njëjtën përqindje, të realizohet në monedhat përbërëse të

euros. Huamarrja e vendit tonë në monedhë të huaj (borxhi i jashtëm) ka rritur ndjeshëm

peshën e saj në monedhat përbërëse të euros, duke arritur në fund të vitit 2000 në rreth 30

për qind të totalit të borxhit të jashtëm (megjithë pasaktësinë e shifrave, pasi të gjitha borxhet

raportohen në dollarë amerikanë). Që nga viti 1991, vendi ynë ka përfituar rreth 1 miliardë e

50 milionë euro nga Bashkimi Europian.
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Dollarizimi, i parë si zëvendësim monetar (currency substitution), teorikisht

shpjegohet me modelin e zgjedhjes së portofolit konsumator, i përcaktuar nga

normat relative të kthimit të monedhës së brendshme dhe të huaj. Ky model

shpjegon6 këtë proces për disa nga vendet e Europës Qendrore dhe Lindore,

por jo atë të vendeve të Amerikës Latine, ku dollarizimi ka vazhduar të

qëndrojë në nivele të larta, pavarësisht nga fakti se norma e kthimit në

monedhë të brendshme është rritur në raport me normën e kthimit të aseteve

të denominuara në monedhë të huaj. Modelet që shpjegojnë sjelljen në këtë

rast janë modelet e ‘histerisë’.

Cili model shpjegon këtë fenomen në rastin e vendit tonë? Dhënia e një

argumenti në favor të njërit apo të tjetrit model ka rëndësi për të bërë një

parashikim se si mund të vazhdojë procesi i euroizimit në të ardhmen. Nëse

sjellja diktohet nga diferencat e normave reale të kthimit të aseteve të

denominuara në monedhë të vendit dhe të huaj, ngushtimi i kësaj diference

dhe përafrimi i tyre, do të kufizonte euroizimin dhe mund të kalohej drejt

deeuroizimit.

Në të kundërt, euroizimi do të vazhdojë të jetë i qëndrueshëm. E thënë

thjesht, nëse normat reale të interesit për depozitat në monedhë të vendit dhe

normat reale të interesit për depozitat në monedhë të huaj tentojnë të

barazohen, konsumatorët nuk kanë nxitje të mbajnë kursimet e tyre në

monedha të huaja, pasi përfitimet nga interesat do të tentojnë të jenë të

barabarta. Në këtë rast, konsumatorët do të kalonin drejt përdorimit të parasë

së vendit si mjet për ruajtjen e vlerës, pra shkalla e valutizimit të ekonomisë

do të vazhdonte të binte.

Për të analizuar këtë çështje, më poshtë kemi paraqitur lidhjen midis

diferencialit të normave nominale të interesave për depozita në lekë dhe

                                                       
6 Sahay, R. and C.A.Vegh, 1996, "Dollarisation in Transation Economies: Evidence and Policy Implications", The
Macroeconomics of International Currencies: Theory, Policy, Evidence, ed. by P.Mizen and E.J.Pentecast.
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marka gjermane (DM) dhe raportit të depozitave në monedhë të huaj ndaj

depozitave gjithsej në sistemin bankar shqiptar. Siç duket në grafikun (1),

ndërsa diferenciali i normave të interesave gjatë gjithë periudhës 1994-1997

rritet në mënyrë të vazhdueshme (që mund të interpretohet si rritje e ritmit të

kthimit të monedhës së vendit në raport me monedhën e huaj), raporti

depozitave në monedhë të huaj, mbetet thuajse konstant. Në periudhën 1997-

1998, diferenciali bie ndjeshëm ndërsa depozitat bien gjithashtu ndjeshëm7,

kurse në periudhën 1998-2000, ndërsa diferenciali vazhdon të bjerë në kufirin

e rreth 16 pikëve për qind (pra, normat e interesit fillojnë të tentojnë drejt

konvergimit), raporti i depozitave në valutë fillon të rritet.

Pra, në një analizë shumë të thjeshtuar nga paraqitja grafike, mund të thuhet

se ka një lidhje negative midis ngushtimit të normave të interesave dhe

depozitave në valutë në sistemin bankar të vendit. Kjo nënkupton që

pritshmëria e agjentëve ekonomikë për kursin e këmbimit ushtron influencë

negative në zgjedhjen e portofolit të monedhave. Për rrjedhojë, politika e

normave të interesave dhe ulja permanente e tyre, duke synuar drejt

konvergimit të tyre më atë të vendeve të zonës së euros, mund të pritet që të

ndikojnë në rritjen e shkallës së euroizimit të ekonomisë.

Grafiku (1): Lidhja e diferencialit të normave të interesit dhe depozitave në valutë.

                                                       
7 Duhet theksuar se periudha 1996-1997, është ndikuar nga zhvillimet e shënuara jashtë sistemit bankar, me
lulëzimin dhe shembjen e skemave piramidale, për rrjedhojë, ato nuk mund të trajtohen si një zhvillim normal.
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Modelimet ekonometrike8 për matjen e përcaktuesve të zëvendësimit monetar

për disa ekonomi në tranzicion, provojnë vlefshmërinë e modeleve të histerisë

në shpjegimin e qëndrueshmërisë së zëvendësimit monetar.

Sipas këtij modeli, qëndrueshmëria në përdorimin e monedhave të huaja

shpjegohet me kostot fikse të prezantimit të teknikave të menaxhimit të

parasë 'në luftën ndaj inflacionit"; pasi këto kosto përballohen një herë, ka pak

nxitje nga agjentët ekonomikë të kalojnë drejt përdorimit të monedhës së

vendit, edhe pasi është rivendosur stabiliteti makroekonomik në vend.

Më poshtë, trajtohen kushtet e brendshme dhe të jashtme të cilat favorizojnë

euroizimin.

222...111   FFFaaakkktttooorrrëëëttt   eee   bbbrrreeennndddssshhhëëëmmm...

Realitetet e këtyre viteve të tranzicionit, kanë dëshmuar për një preferencë

gjithnjë në rritje të përdorimit nga ana e qytetarëve të monedhave të forta

europiane dhe dollarit amerikan, gjë që, në një masë të caktuar, ka çuar në

një euroizim pjesor të ekonomisë. Zëvendësimi i monedhës dhe i aseteve9

është një fenomen i përhapur në gjithë rajonin e Europës Juglindore.

Zëvendësimi i monedhës ndodh kur asetet e denominuara në monedhë të

huaj përdoren si mjet pagese, ndërsa zëvendësimi i aseteve ndodh kur asetet

e denominuara në monedhë të huaj përdoren si mjet i ruajtjes së vlerës. Si

tregues për të matur shkallën e zëvendësimit të monedhës përdoret raporti i

depozitave në monedhë të huaj ndaj agregatit monetar M1. Ndërsa për

matjen e zëvendësimit të aseteve përdoret treguesi që del si raport i

depozitave në monedhë të huaj ndaj agregatit monetar M2.

                                                       
8 Joannes Mongardini and Johannes Mueller, 2000, "Ratchet Effects in Currency Substitution: An Application to the
Kyrgyz Republic", IMF Staff Papers, Vol.47, No.2.
9 Zëvendësimi i monedhës dhe i aseteve (dollarizimi), domethënë, mbajtja nga rezidentët e një pjese të pasurisë së
tyre në monedhë të huaj, është një tipar i ekonomive në zhvillim dhe në tranzicion. Ajo është një përgjigje ndaj
destabilitetit politik dhe ekonomik dhe normave të larta të inflacionit dhe e dëshirës së rezidentëve për të diversifikuar
portofolin e pasurisë së tyre. Në vendet me inflacion të lartë, dollarizimi është mjaft i përhapur meqenëse publiku
kërkon të mbrohet nga kostoja e mbajtjes së pasurisë në monedhën kombëtare. Por, dollarizimi është rritur ndjeshëm
në Amerikën Latine dhe në Azi vitet e fundit, edhe pas zbatimit të programeve të suksesshme të stabilizmit. Shih:
“Exchange rate arrangements and economic performance in developing countries”, World Economic Outlook, IMF,
October 1997, fq. 78-97.
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Në rastin e vendit tonë, shkalla e zëvendësimit të monedhës10 në fund të vitit

2000 është në shifrën 51.3 për qind. Kjo do të thotë, që për çdo dy njësi të

monedhës kombëtare, ekziston më shumë se një njësi monetare e huaj.

Ndërsa shkalla e zëvendësimit të aseteve në fund të vitit 2000 qëndron në 24

për qind.

Tabela 1: Dinamikat e shkallës së zëvendësimit të monedhës dhe aseteve.

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Zëvendësimi monetar:
depozita në valutë/M1, %

36 34.3 33.9 37.5 39.6 48 51.7 51.3

Zëvendësimi i aseteve:
depozita në valutë/M2, %

25.6 23 23 28 22.4 20.2 22.2 24

Megjithatë, këta tregues nuk janë plotësisht domethënës pasi, monedha e

huaj mund të qarkullojë gjerësisht në vend, por të jetë e pamatshme. Një

pjesë e rëndësishme e kursimeve të popullsisë në monedha të huaja

qarkullojnë jashtë sistemit bankar. Për rrjedhojë, ka mjaft arsye të besohet që

shkalla e zëvendësimit të monedhës dhe të pasurisë të qëndrojë në nivele

dhe më të larta se sa pasqyrohet në tabelën e mësipërme. Megjithatë, edhe

me këto nivele të shifrave zyrtare, ekonomia shqiptare paraqitet ndër vendet

me shkallën më të lartë të zëvendësimit monetar. Raporti i depozitave në

monedhë të huaj ndaj depozitave gjithësej, arrin në rreth 25 për qind për

Estoninë, Moldavinë, Uzbekistanin dhe Turkmenistanin, dhe rreth 50 për qind

për Armeninë, Azerbajzhanin, Gjeorgjinë dhe Letoninë (Joannes Mongardini

and Johannes Mueller, 2000).

PPPssseee   bbbaaannnkkkaaattt   rrrrrriiisssiiinnn   hhhuuuaaadddhhhëëënnniiieeennn   nnnëëë   mmmooonnneeedddhhhëëë   tttëëë   hhhuuuaaajjj???

Bankat japin hua në monedhë të vendit apo të huaj në varësi të balancave

neto të forcave që janë në veprim. Nga njëra anë, huadhënia në monedhë të

huaj do të jetë më tërheqëse sa më i lartë të jetë rreziku i zhvlerësimit, sa më i

lartë të jetë kolateralizimi (që nga ana e vet është funksion i

                                                       
10 Treguesit janë llogaritur me të dhënat mesatare vjetore të publikuara në Raportin Statistikor të Bankës së
Shqipërisë, shtator 2001.
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disponueshmërisë së kolateralit të tregtueshëm) dhe sa më e ulët të jetë

kostoja e operimit dhe e financimit të këtyre huave. Nga ana tjetër, huadhënia

në monedhë të brendshme do të jetë më atraktive sa më e lartë të jetë fuqia

monopol e bankës mbi huamarrësit e mallrave të tregtueshme, sa më i ulët të

jetë probabiliteti i zhvlerësimit dhe efekti i tyre në dështimin e huasë dhe sa

më e ulët të jetë kostoja e rritjes së depozitave dhe e menaxhimit të huave në

monedhën e vendit11.

Në rastin e ekonomisë shqiptare, veprojnë edhe konsiderata të tjera, të cilat

ndikojnë në raportin e kredisë në monedhë të huaj. Që të sigurojë rritjen

ekonomike, vendi do të vazhdojë të mbështetet në ndihmat dhe në kreditë e

huaja të cilat janë të denominuara në monedhë të huaj, kryesisht në euro dhe

dollarë. Nga ana tjetër, paqëndrueshmëria e kurseve të këmbimit përbën një

incentivë për sistemin bankar vendas, veçanërisht bankat me kapital të huaj,

rrisin huadhënien e tyre në monedhë të huaj. Interesat bankare të kredisë në

lekë karakterizohen nga një normë më e lartë, duke reflektuar një shkallë më

të lartë rreziku të normës së këmbimit, e për rrjedhojë bankat nxiten për të

rritur peshën e huadhënies në monedha të tjera të forta. Të dhënat e kreditimit

të ekonomisë nga sistemi bankar provojnë pikërisht argumentet e mësipërme.

Rritja e kreditimit në monedhë të huaj ka vazhduar gjatë gjithë dekadës së

viteve ’90. E matur si raport i kredisë në monedhë të huaj ndaj kredisë

gjithësej për sektorin privat, ky raport është rritur nga 37 për qind në fund të

vitit 1998, në 80.5 për qind në fund të vitit 2000. Këto zhvillime paraqesin një

rëndësi të veçantë për t'u analizuar pasi e ekspozojnë biznesin përballë

rrezikut të kursit të këmbimeve12, për shkak të mospërshtatjes së aktiveve dhe

pasiveve të bilanceve të firmave.

222...222   FFFaaakkktttooorrrëëëttt   eee   jjjaaassshhhtttëëëmmm...

Hyrja në bashkimin monetar do të thotë fillimi i procesit të integrimit politik dhe

ekonomik të vendit. Kjo do të thotë, një rajon më i sigurtë, më stabël dhe më

                                                       
11 Luis Catao and Marco Terrones, 2000 “Determinants of Dollarization: The Banking Side”, IMF WP/00/146.
12 Ndikimet  e krizës aziatike në sektorin real janë shpjeguar nga një numër autorësh pikërisht nga veprimi i ndikimit
të kursit të këmbimit në bilancet e firmave.
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prosperues se një rajon i ndarë dhe jashtë Europës. Në këtë kuptim, euroizimi

mund të bëhej simbol i integrimit politik e social në BE, duke shërbyer si

katalist për një rritje më të shpejtë ekonomike dhe të punësimit.

Shqipëria i përket Europës jo vetëm në termat normativë, por dhe ekonomikë.

Bashkimi Europian përfaqëson partnerin, thuajse të vetëm, në tregti dhe

investime. Duke patur akoma një shkallë relativisht jo të lartë të hapjes ndaj

ekonomisë botërore (me raportin më të vogël të tregtisë së jashtme ndaj PBB-

së krahasuar me gjithë vendet e rajonit) dhe se hapja e mëtejshme deri në

nivelet e vendeve të zhvilluara dhe me tregues të njëjtë të madhësisë së

ekonomisë është një fakt i paevitueshëm, por dhe një domosdoshmëri për të

ruajtur ritme të larta të rritjes ekonomike13, harmonizimet me strukturat e BE-

së duhet të fillojnë të marrin konsiderim, jo vetëm në termat e legjislacionit

dhe të institucioneve, por dhe të politikave fiskale dhe monetare. Kjo do të

thotë, se politika monetare duhet të lidhet me politikën monetare të Bankës

Qendrore Europiane.

Studimet e ndryshme kanë provuar se ndryshimet në variablat ekonomikë (në

normat e interesit, kurset e këmbimit dhe ciklin e biznesit) në vendet e

eurozonës kanë ndikime në ekonominë e vendit, megjithëse nuk mund të

thuhet se deri në ç’masë ndryshimet e tyre shpjegojnë sjelljen e ekonomisë

kombëtare.

Kjo do të thotë se politikat monetare të Bashkimit Europian kanë efekte në

politikën monetare të vendit. Me hyrjen në bashkimin monetar nëpërmjet

përdorimit të të njëjtës monedhë, goditjet ekonomike me burim nga kurset e

këmbimit dhe normat e interesit, eliminohen. Veç kësaj, procesi i integrimit

ekonomik me zonën monetare tenton të krijojë struktura ekonomike e tregtare

më të ngjashme, duke ulur rrezikun e asimetrisë së goditjeve të ekonomisë.

                                                       
13 Një numër i madh studimesh empirike ofrojnë evidenca të një lidhjeje mes rritjes ekonomike dhe shkallës së hapjes
së ekonomisë. Sipas tyre, vendet kanë arritur ritme më të larta rritjeje pas liberalizimit më të plotë të ekonomive, si në
afat të shkurtër dhe në afat të gjatë. Për këtë arsye, përshpejtimi i ritmeve të rritjes dhe ruajtja e stabilitetit të rajonit
do të kërkonte integrimin e saj në BE. (Shih, Athanasios Vamvakidis “Regional Trade agreements or broader
liberalization: Which path leads to faster growth?” IMF Staff Papers, Vol. 46, Nr.1 March 1999, pp. 42-68.
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Nga ana tjetër, duke konsideruar që vendet e tjera të Europës Qendrore dhe

Lindore që aspirojnë për anëtarësim në BE, por dhe ato Ballkanike gati

tërësisht i kanë monedhat e tyre të lidhura me euron, vendi ynë mbetet i

vetëm ndër grupet e rajonit që de jure ka një sistem tërësisht luhatës të

normave të këmbimit të monedhës dhe të palidhur me asnjë nga monedhat e

forta (dollar apo euro).

Regjimet e kurseve të këmbimit dhe strategjia e politikës monetare në vendet e

Europës Juglindore, 1998.

Vendet Regjimi kursit të këmbimit Strategjia monetare

Shqipëria Luhatje e lirë Rritja e parasë

Bosnje Hertzegovina Fiks irrevokabël me DM Bord monedhe

Bullgaria Fiks irrevokabël me DM (1997) (Para vitit 1997, rritja e parasë)
Bord monedhe

Kroacia Bandë luhatje ndaj DM Kursi këmbimit

Maqedonia Peg me DM Kursi këmbimit

Rumania Luhatje e lirë Rritja e parasë

Ish-Jugosllavia .... Rritja e parasë
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BBBoookkksss   333   :::   EEEkkkssspppeeerrriiieeennncccaaa   eee   MMMaaallliiittt   tttëëë   ZZZiii...

Elementi më i dukshëm i strategjisë së reformave të Malit të Zi ishte zëvendësimi i dinarit

jugosllav me markën gjermane (DM), për t’i dhënë popullsisë një monedhë të qëndrueshme.

Hyrja e DM filloi në nëntor 1999 dhe konsiderohet si një sukses. Pas pak muajsh, DM u bë

monedha kryesore në kryerjen e transaksioneve dhe shumica e taksave paguhen ne DM.

Hyrja e DM u shoqërua nga dy akte:

♦  Qeveria e Malit të Zi legalizoi përdorimin e saj; dhe

♦  qeveria filloi të paguajë pagat dhe pensionet në DM.

Duke paguar rreth 12.5 milionë euro në  nëntor 1999, ishte e mjaftueshme që ekonomia të

fillonte të vepronte në DM sepse pagat shpenzoheshin në dyqanet lokale dhe riktheheshin tek

qeveria në formën e pagimit të taksave. Edhe sektori privat filloi të paguante punëtorët në DM

dhe të ofronte çmimet në këtë monedhë. Pas pak muajsh, bilanci i depozitave në DM në

sistemin e pagesave ishte rritur në rreth 100 milionë, duke nënkuptuar që rreth 75 milionë

ishin tërhequr nga ekonomia e nëndheshme dhe në cash.

Burimi: “The Euro and the Balkans?”, Daniel Gros, paper at the conference “When is a national currency a luxury”,
March 2001.
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Në perspektivat e një integrimi më të madh tregtar e doganor rajonal,

monedha shqiptare do të përbënte burim më të madh rreziku për agjentët

ekonomikë që operojnë në rajon (për shkak të volatilitetit më të lartë të

normës së këmbimit të monedhës sonë), duke e vendosur vendin tonë në

pozita më të disfavorshme. Për rrjedhojë, ruajtja e pozicioneve konkurrenciale

do të kërkonte monitorim të kujdeshëm të politikave monetare të rajonit, e për

rrjedhojë, kjo e fundit do të influenconte politikat monetare të vendit. Në një

perspektivë afatgjatë të anëtarësimit në Bashkimin Europian, Shqipëria do të

duhet të arrijë dhe të ballafaqohet me veprimin e:

♦  një rritjeje të shpejtë ekonomike (më të lartë se të vetë BE-së);

♦  vlerësimit të kursit të këmbimit nga veprimi i efekteve Harrold-Balassa-

Samuelson;

♦  lëvizjes së lirë të kapitaleve;

♦  nevojës për të plotësuar kriteret e Mastrihtit dhe t’i bashkohet EMU brenda

pak vitesh nga hyrja në BE.

Këto faktorë pritet të çojnë në një rritje të deficitit të llogarisë korente. Zgjidhja

më e mirë në këtë rast14 është adoptimi i shpejtë unilateral i euros si monedhë

kombëtare, edhe para se të anëtarësohemi në BE.

Nga ky këndvështrim, mund të thuhet se si faktorët e brendshëm dhe ata

të jashtëm e mbështesin idenë e kalimit drejt përdorimit të euros ose një

politike monetare më të lidhur me euron.

                                                       
14 George Kopits "Implications of EMU for exhange rate policy in Central and Eastern Europe", IMF Working Paper
99/9; 1999.
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333...   ZZZËËËVVVEEENNNDDDËËËSSSIIIMMMIII   MMMOOONNNEEETTTAAARRR   DDDHHHEEE   PPPOOOLLLIIITTTIIIKKKAAA   MMMOOONNNEEETTTAAARRREEE

Në funksion të përmbushjes së objektivit kryesor të saj, arritjes dhe ruajtjes së

stabilitetit të çmimeve, regjimi i politikës monetare që zbaton Banka e

Shqipërisë është ai i objektivit të rritjes së parasë, nëpërmjet kontrollit të

ofertës së parasë.

Kuadri analitik i kësaj strategjie të politikës monetare bazohet në teorinë

sasiore të parasë, ku niveli i çmimeve shifet si funksion i stokut të parasë, i

shpejtësisë së qarkullimit të parasë dhe i prodhimit të brendshëm.

P = M (V/Y) ku: P shpreh nivelin e çmimeve; M shpreh stokun e parasë; V

cshpreh shpejtësinë e qarkullimit të parasë; dhe Y është prodhimi real.

Sipas teorisë sasiore të parasë, V dhe Y përcaktohen në mënyrë të pavarur

dhe janë të pavarur nga stoku i parasë. Prodhimi real (Y) përcaktohet nga

faktorët e ofertës (fuqia punëtore, kapitali, toka dhe teknologjia), ndërsa

shpejtësia e parasë (V) konsiderohet se është stabël. Teoria thekson se

ndryshimet në stokun e parasë do të reflektohen tërësisht në ndryshimin e

çmimeve. Në kontekstin dinamik, kjo nënkupton që rritja e ofertës së

brendshme monetare do të reflektohet tërësisht në ndryshimet e normës së

inflacionit15.

Tre kushtet bazë për realizimin praktik të kësaj strategjie të politikës monetare

janë: kërkesa për para të jetë stabël dhe e parashikueshme; të ekzistojë një

lidhje e fortë dhe e parashikueshme midis ofertës së parasë dhe nivelit të

çmimeve; dhe autoriteti monetar të  ketë nën kontroll të plotë ofertën e parasë.

                                                       
15 Paraja është neutrale në efektet e saj ndaj prodhimit real.
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Grafiku 2: Oferta monetare dhe Inflacioni.

Zëvendësimi monetar16 e dobëson shkallën e plotësimit të kushteve të

mësipërme, veçanërisht të dy kushteve të para, duke e bërë të

paqëndrueshëm funksionin e kërkesës për para. Kjo do të thotë që kontrolli i

ofertës së parasë është e vështirë të përdoret për të parashikuar inflacionin e

ardhshëm.

Mesazhi që përcillet nga grafiku 2 është se: lidhja midis ofertës së parasë dhe

normës së inflacionit është e dobët, për shkak të paqëndrueshmërisë së

kërkesës për para.

Ky fakt është tashmë i konfirmuar edhe nga disa studime17 që janë kryer nga

autorë të ndryshëm mbi përcaktuesit e inflacionit në Shqipëri. Shumë prej

tyre, dëshmojnë për prezencën e një lidhjeje të rëndësishme midis inflacionit

dhe kursit të këmbimit. Një tjetër refleksion për këtë çështje është dhe fakti se

objektivat e Bankës së Shqipërisë, të paraqitura në programin monetar të saj,

                                                       
16 Faktorë të tjerë që ndikojnë në pastabilitetin e funksionit të kërkesës për para janë inovacionet financiare dhe
globalizimi i tregjeve financiare. Në vitet e para të tranzicionit, kërkesa për para është edhe nën efektin e goditjeve të
tranzicionit, si: shpejtësia e disinflacionit dhe stabilizimi i nivelit të çmimeve, ndryshimet institucionale të tregut
financiar etj., gjë që vërehet edhe në grafikun e shpejtësisë së parasë.
17 Për disa prej tyre, shih: Ilker Dolmaç and Carlos Elbirt, 1998, "The main determinants of inflation in Albania", Policy
Research Working Paper, No.1930, Washington, The World Bank.; Kalra Sanjay, 1999, "Inflation and money demand
in Albania" Russian and East European Finance and Trade, Vol. 35, No.6; Mançellari, Kola, Mytkolli, 1999, “Kurset e
Këmbimit dhe Tranzicioni Ekonomik”.
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në mënyrë gati të vazhdueshme kanë devijuar nga parashikimet (në

përgjithësi më të larta se objektivi), po kështu ka devijuar dhe ecuria e

inflacionit nga objektivi i përcaktuar (nën nivelin e vënë si objektiv).

Megjithëse tendencat duken në rënie për të dyja kategoritë e parasë (M2 dhe

M3), është e vështirë që parashikimi i kërkesës për para, bazuar në

shpejtësinë e parasë, të japë një rezultat të besueshëm, gjë që në praktikë ka

çuar në shmangie nga programi i gjendjes së ofertës monetare. Destabiliteti i

funksionit të kërkesës për para si në vendet në zhvillim ashtu dhe në vendet e

zhvilluara, është një fakt i provuar në mënyrë empirike nga shumë studime.

Është për këtë arsye që gjatë dekadës së viteve '80, shumica e vendeve të

botës kanë hequr dorë nga ky regjim i politikës monetare.

Në përfundim të kësaj analize të thjeshtuar, mund të thuhet se efektiviteti i

politikës monetare nëpërmjet kontrollit të ofertës monetare mbetet i

dyshueshëm. Ndryshimi i regjimit të politikës monetare është një çështje që

kërkon një diskutim të studjuar në zgjedhjen e një regjimi të ri. Alternativat e

një regjimi të ri mbeten në zgjedhjen midis: ‘inflation targeting’ dhe kursit të

këmbimit.

Euroizimi si alternativë, në thelb nënkupton importim të kulturës së stabilitetit

të çmimeve, duke gërshetuar ‘inflation targeting’ me ecurinë e agregatëve

monetarë, siç përcaktohen në regjimin18 e politikës monetare të Bankës

Qendrore Europiane.



25

444...   AAANNNËËËTTTAAARRRËËËSSSIIIMMMIII   NNNËËË   NNNJJJËËË   BBBAAASSSHHHKKKIIIMMM   MMMOOONNNEEETTTAAARRR

Euroizimi i ekonomisë, qoftë si anëtarësim në EMU apo dhe si vendim i

njëanshëm i autoriteteve të vendit, do të thotë që de facto, vendi bëhet pjesë

e një bashkimi ekonomik e monetar me zonën e euros. Çdo të thotë të

anëtarësohesh19 në një bashkim monetar? Tre janë karakteristikat bazë të tij:

Së pari, anëtarësia në një bashkim monetar do të thotë të heqësh dorë nga

sovraniteti monetar. Politikat monetare, duke përfshirë kuadrin në të cilin

realizohet kjo politikë dhe strategjitë dhe instrumentet e përdorura, bëhen

europiane.

Së dyti, bashkimi monetar realizohet që ai të zgjasë në kohë. Hyrja në të

është një rrugë që nuk ka kthim mbrapa. Prapësimi i një vendimi të tillë do të

kishte një kosto ekonomike dhe politike të pallogaritshme.

Së treti, zona e euros, dallon nga të gjitha zonat e tjera monetare, të cilat

përkufizohen – të paktën zakonisht – si zona të një shteti të vetëm sovran.

Megjithëse kanë një politikë të përbashkët monetare, vendet anëtare ndjekin

politika të decentralizuara në çështjet fiskale, të tilla si buxheti, taksat dhe

politikat sociale. Në veçanti, politikat fiskale duhet t’i nënshtrohen rregullave të

përcaktuara në Traktatin e Mastrihtit dhe Paktit të Stabilitetit dhe Rritjes.

Kjo do të thotë që vendi ruan pavarësinë në hartimin dhe realizimin e

politikave fiskale dhe buxhetore, por brenda një kuadri të caktuar kufizimesh,

të përcaktuara në Traktat (siç janë madhësia e deficitit buxhetor dhe e borxhit

të përgjithshëm dhe kufizimet në financimin direkt të deficitit nga autoriteti

monetar).

                                                                                                                                                              
18 Regjimi i politikës monetare të Bankës Qendrore Europiane bazohet në dy shtylla: në ecurinë e pritshme të
inflacionit (një lloj i inflation targeting) dhe në rritjen e agregatit monetar M3 me 4 ½ për qind.
19  Duhet bërë dallim midis një vendimi të autoriteteve për përdorimin unilateral të euros si monedhë kombëtare dhe
anëtarësimit në Bashkimin Monetar Europian. Në rastin e euroizimit unilateral, nuk është e kërkuar që të jesh anëtar i
një bashkimi monetar dhe plotësimit të kritereve të konvergjencës. Megjithatë, duke qenë se qëllimi final është
anëtarësimi në BE dhe EMU, më poshtë kjo çështje është trajtuar në kuadrin e një bashkimi monetar dhe jo thjesht të
euroizimit unilateral.
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555...      KKKRRRIIITTTIIIKKKAAATTT   MMMBBBIII   BBBAAASSSHHHKKKIIIMMMIIINNN   MMMOOONNNEEETTTAAARRR

Kritikat që jep literatura klasike lidhur me euroizimin/dollarizimin lidhen me

argumentet e mëposhtme:

Asimetria e goditjeve: domethënë, nëse supozojmë se ekonomia e vendit

pëson një goditje që do të kërkonte zhvlerësimin e monedhës (për të fituar

kompetitivitet eksportues) ndërkohë që politika monetare e eurozonës nuk e

merr në konsideratë këtë asimetri. Moszhvlerësimi monetar do të rezultonte

në mosshfrytëzim kapacitetesh prodhuese dhe papunësi më të lartë. Kjo

situatë mund të eliminohej nëse politika monetare do të ishte e pavarur.

Në këtë kuptim, humbja e autonomisë së politikës monetare mund të

konsiderohet si një kosto në potencë për hyrjen në Bashkimin Monetar.

Megjithatë, paaftësia e politikës së përbashkët monetare për t’iu përgjigjur

goditjeve asimetrike të ekonomisë kombëtare, nuk nënkupton

domosdoshmërisht që vendi nuk mund të futet në një zonë monetare

optimale. Vendimi për këtë duhet të merret pasi të jepet përgjigje për disa

probleme fondamentale:

Së pari, a e ndryshon mundësinë e goditjeve asimetrike krijimi i një zone

monetare apo hyrja në një zonë monetare?

Së dyti, a ka qenë e aftë autonomia e politikës monetare të kundërbalancojë

goditjet asimetrike të jashtme?

Së treti, duke supozuar se instrumentet e politikës monetare kanë qenë

efektive në kundërbalancimin e goditjeve, a mundet që instrumentet e tjera të

politikave ekonomike, të tilla si politikat fiskale apo transfertat fiskale midis

zonës së euros, të jenë po kaq efektive në kundërbalancimin e goditjeve

asimetrike?

Eksperienca në vendet me ekonomitë në zhvillim demonstron se zhvlerësimet

monetare kanë patur efekte kontradiktore pasi ato shoqërohen me rritjen e

normave të interesit, e për rrjedhojë, eliminojnë efektet pozitive konkurrenciale
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të fituara nga zhvlerësimet monetare. Në rastin e vendit tonë, studime të

ndryshme kanë provuar se nuk ekziston ndonjë lidhje, statistikisht e

rëndësishme, midis kurseve të këmbimit dhe bilancit tregtar. Nga ana tjetër,

zhvlerësimet monetare në çdo rast janë shoqëruar me rritje të normave të

interesave, për të ndaluar zhvlerësimin e mëtejshëm të monedhës. Siç

paraqitet në grafikun më poshtë, për ndalimin e zhvlerësimit të monedhës së

vendit në raport me monedhat e huaja (e paraqitur me ndryshimin mujor të

kursit nominal të këmbimit të dollarit), norma e interesave për depozitat (në

grafik jepen normat tremujore) gati u dyfishua.

Rritja e normave të interesave në këto nivele, përveç kostove që mbart për

sistemin bankar (dhe të reflektuar në bilancet financiare të sistemit bankar),

paraqet ndikime negative dhe në financimin e biznesit. Nga ana tjetër,

volatiliteti i lartë i kurseve të këmbimit, duke dëshmuar praninë e rrezikut të

monedhës, ndikojnë në zhvendosjet e preferencave për huadhënie dhe

huamarrje në monedha të huaja. Për rrjedhojë, politikat e zhvlerësimit të

kurseve të këmbimit për sigurimin e konkurrencialitetit të ekonomisë mbeten

kontraverse dhe të debatueshme në literaturën ekonomike (për disa prej tyre,

shih për shembull: Calvo and Reinhart, 2000; IMF, 1999; Obstfeld et al., 2000

etj.).

Nga kjo pikëpamje, politikat tregtare dhe fiskale mund të luajnë një rol më të

rëndësishëm dhe më influencues se përdorimi i kurseve të këmbimit. Për më

tepër, burimet e krizave në vendin tonë nuk janë, në origjinën e tyre, të

natyrës monetare se sa të problemeve strukturore që po kalon ekonomia. Për

rrjedhojë, ka pak hapësira që instrumentet e politikës monetare të përdoren si

instrumente kundër-ciklike dhe sjelljen e ekonomisë në ekuilibër. Nivelet e

kursit të këmbimit, për shembull, është argumentuar gjerësisht se janë

përcaktuar dhe vazhdojnë të përcaktohen në një masë të madhe nga prurjet

valutore nëpërmjet kanaleve informale.

Ndërkohë, lidhja e provuar midis kurseve të këmbimit dhe inflacionit, bën që

arritja e stabilitetit të çmimeve, si objektivi themelor i autoritetit monetar të

vendit, të jetë mjaft e brishtë dhe vetë realizimin e politikës monetare më të
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vështirë. Unifikimi monetar do të eliminonte presione të tilla mbi kurset e

këmbimit dhe për rrjedhojë edhe arritja e stabilizimit të çmimeve do të ishte

më kredibël. Duke qenë se futet në përdorim një monedhë që vepron në një

treg shumë më të gjerë, kursi i këmbimit të kësaj monedhe nuk do të ndikohej

nga veprimi i forcave të tregut të brendshëm.

Kritika tjetër lidhet me rolin e bankës qendrore si huadhënësi i rradhës së

fundit. Për të parandaluar falimentimin e një banke, që do të kishte implikime

të mëdha në jetën ekonomike dhe sociale të vendit dhe për të mos lejuar

shtrirjen e krizës në bankat e tjera dhe shembjen e sistemit bankar të vendit,

banka qendrore luan rolin e huadhënësit për periudhën që një bankë ndodhet

në krizë. .

Kritikët theksojnë se roli i autoritetit monetar të vendit si huadhënës i rradhës

së fundit mund të goditet nëse vendi nuk do të kishte akses ndaj window

discount20 të Bankës Qendore Europiane.

Megjithatë, ekzistojnë mënyra alternative për t'u ofruar likuiditet bankave që

janë në pozita të mungesës së likuiditetit. Për shembull, mundet të krijohet një

fond stabilizimi apo linja kreditimi kontigjence, të cilat mund të përdoren për të

ndihmuar bankat që ndodhen në pozita të tilla (Calvo, 1999). Për më tepër,

linjat e kreditimit të kontigjencës në kushtet e euroizimit do të ishin më të lira

pasi nuk ekziston rreziku i zhvlerësimit monetar që lidhet me falimentimin. Një

pjesë e financimit të krijimit të këtyre instrumenteve do të vinte dhe nga ndarja

e seigniorage në bazë të traktatit që do të nënshkruhej me Bankën Qendrore

Europiane.

Në rart të euroizimit të njëanshëm, Banka Qendrore mund të ushtrojë

funksionet e huadhënësit për sistemin bankar, brenda nivelit të rezervave

valutore të vendit (Nuti, 2001). Në rast të mungesës së likuiditetit të

mjaftueshëm, kjo mund të kombinohet edhe me kredi  nga bankat e huaja.

                                                       
20 Lehtësira kreditimi nga Banka Qendrore Europiane për bankat që ndodhen në vështirësi likuiditeti.
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HHHuuummmbbbjjjaaa   eee   ssseeeiiigggnnniiiooorrraaagggeee

Që në kohën e feudalizmit, ishte e drejta e sundimtarit të një shteti ("seigneur"

- prej nga vjen dhe fjala "seigniorage") të nxirrte monedhat në qarkullim.

Sundimtari mund të vendoste që vlera e metalit të shkrirë në monedhë të ishte

e lartë, kështu që paraja kishte vlerë reale të lartë ose të stamponte më pak

metal në një monedhë, duke ruajtur të njëjtën vlerë nominale të monedhës.

Në këtë rast, kostoja e prodhimit të monedhave ishte më e vogël se vlera

nominale e stampuar dhe diferenca quhej "seigniorage". Në kohët moderne

ku qarkullon paraja letër, kostoja e prodhimit të monedhës është e

neglizhueshme në raport me vlerën nominale të saj, pra dhe seigniorage për

njësi të parasë së emetuar është shumë e lartë.

Në këtë mënyrë, nëse një vend vendos të përdorë si monedhë ligjore paranë

e një vendi tjetër, ai heq dorë dhe nga e drejta e përfitimit të këtij burimi të të

ardhurave. Për këtë arsye, një nga çështjet e debatueshme në literaturën mbi

zëvendësimin monetar është dhe efekti që shkaktohet nga humbja e

seigniorage. Megjithëse në vendet me normë të ulët inflacioni21 kjo e ardhur

është e ulët - rreth 0.5 për qind e PBB-së, - përsëri ajo nuk mund të quhet e

neglizhueshme. Në vendet me normë të lartë inflacioni kjo e ardhur shkon deri

në 5 për qind të PBB-së, për rrjedhojë humbja është akoma më e madhe.

Në analizën në vijim22 kemi përdorur konceptin e "kostos oportune të

seigniorage" që lidhet më tepër me fitimet e bankës qendrore, pra dhe me

aftësinë e saj për të transferuar burime pranë buxhetit të shtetit. Përcaktimi në

këtë rast është:

                                                       
21 Paul Masson, Miguel A. Savastano and Sunil Sharma, (1997), "The scope for inflation targeting in developing
countries," IMF WP 97/130.
22 Zdenek Tuma and Tomas Halub, 2001, "Two aspects of euroisation: Monetary Policy Independence and
Seigniorage", paper presented on the Conference "When is a national currency a luxury?".

P
REi

p
MBis i−×=
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 (S = seigniorage; MB = baza monetare (shuma e parasë në qarkullim dhe e

rezervave të sistemit bankar pranë bankës qendrore); RE = rezervat e

sistemit bankar pranë bankës qendrore; P = niveli i çmimeve; i = norma e

interesit të tregut dhe iι = norma e interesit që paguan banka qendrore për

rezervat e sistemit bankar.)

Për të treguar lidhjen midis kostos oportune të seigniorage, po bëjmë një

paraqitje skematike (të thjeshtuar) të bilancit të konsoliduar të një banke

qendrore:

Aktivet Pasivet

Asetet e huaja neto (NA) Baza monetare (MB) nga e cila:

Paraja në qarkullim (CU)

Rezervat (RE)

Asetet e brendshme neto (ND) Kapitali neto i bankës (C)

Po të supozonim që vendi mban vetëm asete të denominuara në

monedhë të brendshme (pra, që asetet e huaja neto janë zero) dhe kapitali i

bankës është zero, në anën e pasivit mbetet vetëm baza monetare, për të

cilat banka qendrore paguan interes23 vetëm për një pjesë të saj: remunerimin

e rezervave (iι*RE). Në anën e aktivit mbeten vetëm asetet e brendshme neto

që janë të barabarta me bazën monetare (ND = MB) dhe që i sigurojnë

bankës qendrore një fitim në varësi të normës së interesit të tregut: i*MB.

Fitimi i bankës qendrore që do t'i transferohej buxhetit të shtetit në këtë rast

do të ishte: i*MB - iι*RE - C (ku C: shpenzimet e veprimtarisë së bankës). Në

tabelën (1) kemi paraqitur një llogaritje të përafërt të kostos oportune të

seigniorage që nga viti 1994. Si normë interesi të tregut kemi përdorur yield-in

e bonove të thesarit (tremujore).

Duke shumëzuar normën e interesit me bazën monetare mesatare vjetore,

marrim një vlerësim të seigniorage (në çmimet korente), të cilin e krahasojmë

                                                       
23 Siç dihet, Banka e Shqipërisë ka filluar remunerimin e rezervës së detyrueshme në tetor të vitit 2000.
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me PBB-në me çmimet korente, për të matur rëndësinë relative të këtij burimi

të të ardhurave.

Tabela 1: Vlerësim i përafërt i kostos oportune të seigniorage.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Baza monetare
(mil.lekë)

42,069 53,877 61,393 90,928 89,887 109,307 128,779

Norma e interesit, % 10 14.7 21.1 35.3 19.9 14.8 7.8

Seignorage (mil.lekë) 4,206.9 7,919.9 12,953.9 32,097.6 17,887.5 16,177.4 10,044.8

% të PBB-së 2.2% 3.5% 4.6% 9.4% 3.9% 3.2% 1.9%

Burimi: Llogaritur me të dhënat e botuara në Buletinin Ekonomik të Bankës së Shqipërisë, Nr.2, Vol.4, qershor 2001.

Siç shihet, të ardhurat nga seigniorage janë rritur gradualisht nga 2.2 për qind

e PBB-së në vitin 1994, duke arritur në nivelin tepër të lartë në vitin 1997 dhe

kanë rënë gradualisht në 1.9 për qind në vitin 2000. Në vitet në vazhdim, këto

të ardhura do të bien më tej, për shkak të normës së ulët të inflacionit (për

rrjedhojë, të uljes së normës së interesit) dhe efektit të remunerimit të

rezervave të sistemit bankar pranë bankës qendrore. Sidoqoftë, edhe kur ky

tregues të arrijë në nivelet e vendeve të zhvilluara (0.5 për qind e PBB-së),

përsëri ky burim të ardhurash për buxhetin nuk mund të quhet i

neglizhueshëm.

Megjithatë, fitimet e bankës qendrore që derdhen në buxhetin e shtetit nuk

janë domosdoshmërisht në masën e seigniorage të llogaritur si më sipër.

Arsyeja është se bankat qendrore mbajnë edhe asete të denominuara në

monedhë të huaj (asete të huaja neto). Të ardhurat e bankës qendrore, në

këtë rast, janë subjekt i ndryshimit të normave të interesit në tregjet e huaja

dhe shkallës së zhvlerësimit/vlerësimit të monedhës së brendshme në raport

me monedhat e huaja në të cilat astetet janë të denominuara.

Pra, fitimet neto të bankës qendrore që derdhen në buxhetin e shtetit varen

nga premiumi i rrezikut (diferenciali i normës së interesave të brendshme dhe
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të huaja) dhe fitimi/humbja që mund të gjenerohet nga ndryshimet e

paparashikuara të zhvlerësimit/vlerësimit të kursit të këmbimit24.

Sa më e madhe të jetë rezerva valutore në raport me bazën monetare, aq më

e rëndësishme bëhet influenca e veprimit të këtij faktori në të ardhurat e

siguruara nga seigniorage. Në rastin e Shqipërisë, asetet e huaja neto të

Bankës së Shqipërisë arrijnë në rreth 72 miliardë lekë ose 56 për qind e

bazës monetare.

Premiumi pozitiv i rrezikut mund të interpretohet si rrjedhojë e besueshmërisë

së ulët ndaj ekonomisë dhe autoriteteve të brendshme në raport me

ekonominë e huaj. Për rrjedhojë, rritja e kredibilitetit ndaj ekonomisë dhe

autoriteteve të brendshme, e kombinuar me nivelin e lartë të aseteve të huaja,

bëjnë që vlera financiare e patjes së një banke qendrore të pavarur të mos

jetë aq e lartë sa ç'mund të paraqitet nga llogaritjet e të ardhurave nga

seigniorage. Pra, dhe humbjet financiare në këtë rast, nuk mund të shërbejnë

plotësisht për të argumentuar kundër euroizimit të ekonomisë.

                                                       
24 Kjo shpreh koston oportune të mbajtjes së aseteve të huaja. Humbjet/fitimet në këtë rast do të llogariteshin duke
shumëzuar asetet e huaja neto me diferencën e normave të interesit të brendshëm me normat  e interesit për
monedhat e huaja që përbëjnë asetet valutore të vendit, dhe me shkallën e zhvlerësimit/vlerësimit të monedhës së
vendit në raport me monedhat e huaja. Sidoqoftë, efekti i këtij faktori akoma nuk është evident në rastin e Shqipërisë,
pasi akoma nuk ka të emetuara letra me vlerë në monedha të huaja.
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666...   PPPAAASSSOOOJJJAAATTT   EEE   BBBAAASSSHHHKKKIIIMMMIIITTT   MMMOOONNNEEETTTAAARRR

Implikimi kryesor që prezanton realizimi i bashkimit monetar është se ai

kërkon një konvergjencë ekonomike permanente, në sensin që çdo vend i

veçantë duhet të jetë në gjendje të qëndrojë përkrah vendeve të tjera anëtare

mbi baza permanente, pa rekurse të politikave monetare kombëtare ose

ndryshime në kurset e këmbimit. Pra, kjo konvergjencë duhet të shihet në

sfondin e lëvizjeve të pakufizuara të kapitaleve dhe të një politike monetare

mbikombëtare. Nëse një vend i vetëm zotëron politika uniforme ekonomike

dhe të taksimit, ashtu si dhe një buxhet kombëtar që mund të mbështesë

rajonet më të prapambetura të vendit e për rrjedhojë, të eliminojë devijimet e

tepërta në ekonomi, zona ekonomike dhe monetare e euros nuk zotëron

instrumente të tilla. (Mbetet akoma një çështje e debatueshme nëse

konvergjenca e plotë ekonomike e zonës së euros mund të realizohet brenda

kuadrit të një sistemi të centralizuar apo një kuadri të decentralizuar

europian.) Ruajtja e një konvergjence permanente ekonomike e monetare

brenda një sistemi të decentralizuar politik europian, mbështetet në dy shtylla

bazë:

së pari, që çdo vend mbështet kompetitivitetin e ekonomisë së tijj; dhe

së dyti, në një gatishmëri të vendeve anëtare për t’iu bindur në mënyrë

permanente rregullave të përcaktuara në Traktat.

Ruajtja e konkurrencialitetit të çdo vendi të vetëm, si kushti themelor për

krijimin e një zone monetare optimale, gjen shprehjen e tij në kriteret e

përcaktuara në Traktat, respektimi i të cilave mbetet një test i gadishmërise

politike dhe aftësisë së vendeve për të ruajtur stabilitetin e vlerës së

brendshme të parasë dhe stabilitetin e kurseve të këmbimit.

Por, konvergjenca ekonomike nuk nënkupton uniformitet ekonomik.

Së pari, ajo nuk nënkupton uniformitet të strukturave ekonomike. Edhe pse

konkurrenca ushtron presion për gjetjen e zgjidhjeve eficiente, zgjidhje të tilla
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nuk mund të jenë uniforme kudo. Edhe brenda një bashkimi monetar, ka

hapësira për stile dhe tradita të ndryshme ekonomike.

Së dyti, konvergjenca nuk nënkupton politika uniforme në gjithë rajonin.

Përkundrazi, bashkimi monetar i decentralizuar kërkon që politikat kombëtare

të ushtrojnë përgjegjësitë e tyre për ruajtjen e strukturave ekonomike

konkurrenciale. Megjithatë, mënyrat individuale të veprimit, për shembull, në

fushën e taksave, nuk duhet të çojnë në deformime të tregut.

Së treti, konvergjenca nuk nënkupton kushte uniforme dhe të barabarta të

jetesës dhe të prosperitetit ekonomik në të gjitha vendet apo rajonet

pjesëmarrëse. Kuadri në të cilin vepron bashkimi monetar mundet të jetë më

favorizues për vendet dhe rajonet më pak të zhvilluara dhe t'i ndihmojë ato

për përshpejtimin e procesit të arritjes së vendeve më të përparuara (‘catching

up’).

Konvergjenca e plotë dhe permanente ekonomike, bazuar tërësisht në forcat

e tregut, është një parakusht themelor për një bashkim monetar politikisht të

decentralizuar. Vendet pjesëmarrëse duhet t'i binden rregullave të

përcaktuara për aspektet e veçanta të politikave ekonomike.
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777...   KKKOOONNNVVVEEERRRGGGJJJEEENNNCCCAAA   EEEKKKOOONNNOOOMMMIIIKKKEEE

Në rast të euroizimit të ekonomisë shqiptare, Banka Qendrore Europiane,

përveçse të plotësojë nevojat për likuiditet të ekonomisë shqiptare, nuk do të

ketë detyrim të mbajë në konsideratë nevojat e veçanta të ekonomisë sonë në

hartimin e politikës së saj ekonomike. Për rrjedhojë, vendimi mbi euroizimin,

duke qenë një çështje e analizave empirike, kërkon një shqyrtim të faktit nëse

Shqipëria është një zonë monetare optimale.

Teoria e Zonës Monetare Optimale (OCA) e themeluar nga Mundell (1961)

dhe McKinnon (1963) është dhe teoria më popullore që përdoret për të

analizuar kostot dhe përfitimet e integrimit monetar, veçanërisht në lidhje me

EMU. Thelbi i saj është se për vendet ose rajonet e ekspozuara ndaj goditjeve

simetrike ose që zotërojnë mekanizma për absorbimin e goditjeve asimetrike,

mund të jetë optimale të adoptojnë një monedhë të përbashkët. Më në detaje,

kjo teori evidenton kriteret e mëposhtme:

1. Ngjashmërinë e goditjeve dhe cikleve të biznesit: goditjet asimetrike dhe

ciklet e biznesit nxjerrin në pah nevojën për politika axhustimi specifike të

vendit. Në një zonë monetare të përbashkët është i pamundur adoptimi i

politikave monetare specifike.

2. Shkalla e hapjes: një vend ku tregtia e jashtme zë një peshë të lartë në

prodhimin e brendshëm, mund të përfitojë nga pjesëmarrja në një zonë

monetare.

3. Diversifikimi produkteve: një vend që eksporton një strukturë të

diversifikuar produktesh, është më pak i prekshëm ndaj goditjeve të

sektorëve të caktuar. Për rrjedhojë, këto vende është më pak e mundur të

përdorin kurset e këmbimit si instrument axhustimi.

4. Mobiliteti i faktorëve (veçanërisht i punës): mobiliteti lartë i punës lehtëson

politikat e përshtatjes ndaj goditjeve asimetrike dhe për rrjedhojë nuk

kërkohet ndërhyrja me kurset e këmbimit.



36

5. Transfertat fiskale: transfertat fiskale mund të përdoren si instrumente

axhustimi alternative (ndaj kurseve të këmbimit dhe mobilitetit të punës).

6. Shkalla e integrimit politik dhe ngjashmëria në normat e inflacionit:

diferencat në normat e inflacionit mund të shkaktojnë humbje të shkallës

së konkurrencialitetit në vendet me normë të lartë inflacioni. Nga ana

tjetër, një shkallë e lartë integrimi politik para futjes në një bashkim

monetar, mund të rezultojë në kosto më të ulëta për vendet pjesëmarrëse.

Sa më e fuqishme të jetë lidhja e faktorëve të mësipërm midis vendeve

pjesëmarrëse në një bashkim monetar, aq më të larta mund të jenë përfitimet

neto nga pjesëmarrja në një bashkim monetar.

Çështja në të cilën ne jemi ndalur më në detaje në këtë material është

ngjashmëria në ciklet e biznesit dhe integrimin tregtar të vendit tonë me

vendet e zonës së euros. Në analizën e ngjashmërisë së cikleve të biznesit, i

referohemi25 teorisë së Frankel and Rose (1998), sipas së cilës, dy kriteret e

para janë endogjenë. Relacionet e ngushta tregtare është e mundshme të

çojnë në konvergjencë të cikleve të biznesit. Dhe më tej, lidhjet e ngushta

tregtare është e mundur të çojnë në një integrim26 më të madh politik dhe në

krijimin e një zonë monetare të përbashkët.

777...111   SSShhhkkkaaallllllaaa   eee   hhhaaapppjjjeeesss:::   TTTrrreeegggtttiiiaaa   mmmiiidddiiisss   iiinnnddduuussstttrrriiivvveee...

Sipas teorisë OCA, nëse tregtia midis industrive zë një pjesë të lartë të

tregtisë, atëherë, ceteris paribus, ciklet e biznesit mendohet të jenë më të

ngjashme midis vendeve.

Matja e tregtisë midis industrive bëhet me indeksin Grubel-Lloyd (indeksi

përfaqëson pjesën e vlerës absolute të tregtisë midis industrisë në totalin e

tregtisë,

                                                       
25 Jeffry A. Frankel and Andrew K. Rose, 1998, "The endogeneity of the Optimum Currency Area criteria", Economic
Journal 108 (July).
26 Megjithatë, kjo pikëpamje nuk përkrahet nga të gjithë autorët. Krugman (1993) thekson se, kur vendet arrijnë një
shkallë më të lartë lidhjesh tregtare, vendet specializohen më shumë. Për rrjedhojë, dhe ciklet e biznesit nuk bëhen
më simetrike, por më asimetrike. Cit. Frankel and Rose.
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(X dhe M, janë respektivisht eksportet dhe importet për grupmallin I)

Sipas Fidrmuc (1999), indeksi i mësipërm ishte ndërmjet 25 për qind për

Rumaninë dhe Bullgarinë dhe afër 50 për qind për Republikën Çeke dhe

Hungarinë. I llogaritur për Shqipërinë, ky indeks merr vlerën 40-45 për qind në

periudhën 1998-1999. Ky përfaqëson një nivel më të lartë se vende të tilla si

Greqia, Turqia, Bullgaria, Rumania, Estonia, Polonia, por është më i ulët se

Hungaria, Sllovakia, Republika Çeke, dhe vendet anëtare të BE-së. (Aneks 1:

Tabela e llogaritjes së Indeksit të Tregtisë midis Industrive (indeksi G-LL).)

Treguesi i mësipërm dëshmon për një shkallë të lartë konvergjence, të

krahasueshme më atë të vendeve ‘core’ për anëtarësim në BE dhe ku

përfitimet e mundëshme nga anëtarësimi konsiderohen pozitive.

Megjithatë, ky konkluzion kufizohet nga shkalla e veprimit të të ashtuquajturës

tregtia midis industrive vertikale (domethënë, tregtia e produkteve të niveleve

të ndryshme të cilësisë) në BE me vendet e EQL dhe Shqipërinë. Sipas disa

studimeve, vlerësohet se rreth 80-90 për qind e tregtisë midis industrive të

BE-së me EQL i atribuohet tregtisë vertikale midis industrive. Megjithatë,

literatura e deritanishme jep pak argumente në funksion të zhvillimit më të

thelluar të kësaj çështjeje.

777...222   KKKooonnnvvveeerrrgggjjjeeennncccaaa   eee   ccciiikkkllliiittt   tttëëë   bbbiiizzznnneeesssiiittt ...

Në përgjithësi, studimet që i kushtohen kësaj çështjeje lidhur me shkallën e

konvergjencës së vendeve të EQL dhe vendeve anëtare të BE-së,

mbështeten në studimin e korrelacioneve që ekzistojnë midis treguesit të

∑
∑

+
−

−=
][
][

1
tt

tt

MIXII
MIXII

T



38

indeksit të vëllimit të prodhimit industrial27 të Gjermanisë dhe vendeve

kandidate për anëtarësim në BE.

Korrelacionet e raportuara nga këto studime jepen si më poshtë:

                                                                               1991-1999             1993-1999

Austria 0.790 0.806

Italia 0.577 0.601

Zvicra 0.665 0.717

Republika Çeke 0.372

Hungaria 0.302 0.628

Polonia 0.159 0.805

Sllovakia 0.039

Sllovenia 0.766

Duke konsideruar se të dhënat mbi prodhimin industrial dhe indeksin e

ndërtuar në statistikat tona bazohen vetëm në prodhimin shtetëror dhe për

rrjedhojë ai nuk jep një panoramë të saktë të shkallës së konvergjencës së

biznesit, ne kemi parë shkallën e lidhjes mes treguesve të PBB-së së

Shqipërisë dhe Italisë, si vend anëtar i BE-së, dhe partner ekonomik kryesor i

vendit tonë, nga ku pritet që konvergjenca të jetë më e madhe (ose ndikimi i

cikimit të biznesit të jetë i ndikueshëm). (Seritë tremujore të të dhënave të

treguesit të PBB-së janë kthyer në logaritme.) Koeficienti i korrelacionit për

periudhën 1993-1999 është 0.829.Treguesi i mësipërm shpreh shkallën e

lartë të konvergimit të cikleve të biznesit të vendit tonë me atë të njërit nga

vendet partnere të BE-së, siç është Italia.

                                                       
27 Jarko Fidrmuc and Franz Schardax, 2000 “More “Pre-Ins” Ante Portas?”, ONB, Focus on Transition, 2/2000.
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Megjithatë, edhe rezultati i mësipërm i nënshtrohet dy kufizimeve: saktësisë

së treguesit të PBB-së së Shqipërisë; dhe periudhës kohore të marrë në

studim që është tepër e shkurtër për të shprehur një tendencë të saktë të

konvergjencës së ciklit të biznesit. Vetë periudha, nuk përbën ndoshta një

cikël të plotë biznesi. Si e tillë, konvergjenca mund të demonstrohet me më

shumë saktësi në një të ardhme ndoshta pas pesë apo dhjetë vjetësh.

Strukurat ekonomike dhe burimet e rritjes ekonomike janë, gjithashtu, të

ndryshme. Për rrjedhojë, llogaritjet e koeficientëve të ndryshëm duhet të

merren me shumë rezervë. Një tjetër faktor i konvergjencës dhe uljes së

rrezikut të asimetrisë së goditjeve ekonomike janë dhe investimet e huaja.

Prezenca e ndjeshme e tyre në sektorët e industrisë së vendit, bën që këto

firma t'i nënshtrohen goditjeve ekonomike të ngjashme që i nënshtrohen dhe

kompanitë 'mëmë' në vendin e tyre të origjinës. Efekti neto i veprimit të këtij

faktori është rritja e simetrisë së goditjeve ekonomike.

777...333   PPPrrrooobbbllleeemmmeee   tttëëë   kkkooonnnvvveeerrrgggjjjeeennncccëëësss   rrreeeaaallleee...

PBB për frymë (në PPP). E matur sipas këtij kriteri, ndarja mes vendeve

anëtare të BE-së dhe vendeve kandidate për anëtarësim është shumë e

madhe. PBB për frymë në Hungari është sa 47 për qind e PBB-së për frymë

mesatare të BE-së; në Republikën Çeke, 60 për qind; në Slloveni, 67.8 për

qind; ndërsa shumica e vendeve të tjera janë nën 40 për qind. Procesi i

konvergjencës që pritet të realizohet gjatë viteve në vazhdim, do të kryhet me

shpejtësi të ndryshme për sektorë të ndryshëm. Pra, kjo mund të konsiderohet

si një lloj i asimetrisë së goditjeve me burim nga oferta.

Konvergjenca e çmimeve. Niveli mesatar i çmimeve në vendin tonë është

nën nivelin mesatar të çmimeve të BE-së. Implikimi i tij është se në të

ardhmen pritet një rritje e tij, që është ekuivalente me vlerësimin e kursit të

këmbimit të lekut. Në kushtet e euroizimit, kjo nënkupton një normë më të

lartë të inflacionit. Një tjetër çështje që lidhet me konvergjencën e çmimeve

është niveli i lartë i dispersionit të çmimeve individuale rreth nivelit mesatar të
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ulët të çmimeve. Kjo nënkupton se sistemi i çmimeve relative28 në Shqipëri

është shumë i ndryshëm nga ai i BE-së. Gjatë procesit të konvergjencës, këto

diferenca duhet gjithashtu të ngushtohen gradualisht. Implikimi do të shprehet

në rritje të çmimeve me shpejtësi të ndryshme për grupmallra të ndryshëm.

Interpretimi i këtij fakti mund të shihet si një goditje strukturore nga oferta.

Strukturat ekonomike të vendeve kandidate për anëtarësim me ato të

vendeve anëtare janë të ndryshme. Pesha e sektorit bujqësor në vendet

kandidate është shumë e lartë, deri dhe mbi 15 për qind të PBB-së në disa

vende, krahasuar me 2.2 për qind të PBB-së në zonën e BE-së. Pesha e këtij

sektori në rastin e Shqipërisë është tepër e lartë me çdo standard (mbi 50 për

qind e PBB-së). Këto diferenca do të krijojnë probleme në buxhetin e BE-së

për financimin e bujqësisë, duke patur parasysh strukturën e tregut të këtyre

produkteve dhe rivalitetet mes vendeve të ndryshme.

Një tjetër kriter që mund të shërbejë për vlerësimin e konvergjencës reale

është liberalizimi i tregjeve të kapitalit dhe lëvizja e lirë e kapitaleve. Ky

proces lejon të gjykohet nëse vendet kandidate do të jenë në gjendje t’i bëjnë

ballë presioneve konkurruese dhe forcave të lira të tregut të BE-së. Ndërsa,

për të gjykuar për krijimin e një tregu kapitalesh funksionale, mund të shërbejë

vetë struktura e tregut. Për shembull, tregu i obligacioneve qeveritare 10-

vjeçare, mund të përdoret si referencë edhe për konvergjencën reale të

normave të interesit drejt niveleve të BE-së.

Të gjithë këta faktorë së bashku, dëshmojnë për nevojën e ruajtjes së një

shkalle fleksibiliteti të politikave stabilizuese, pra dhe për ruajtjen e pavarësisë

së politikës monetare.

                                                       
28 Ky fakt është provuar në mënyrë empirike, duke dëshmuar për një influencë të lartë pozitive të skewness në
inflacion. Shih. Philipp C. Rother, 2000, "Inflation in Albania", IMF Working Paper, WP/00/207.
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KKKOOONNNKKKLLLUUUZZZIIIOOONNNEEE

DDDrrreeejjjttt    EEERRRMMM222   aaapppooo   eeeuuurrroooiiizzziiimmmiiittt    tttëëë   nnnjjjëëëaaannnssshhhëëëmmm???

Integrimi ekonomik e politik në Bashkimin Europian, si një aspiratë e shprehur

mbarëkombëtare, dikton që çështja e trajtuar në këtë material të mos shtrohet

si: "nëse" do të euroizohet ekonomia shqiptare apo jo. Çështja është se kur

do të ndodhë një gjë e tillë, në çfarë afati kohor.

Megjithëse ekonomia ka bërë hapa të rëndësishëm në reformat ekonomike

dhe është hapur ndaj botës, përsëri procesi i tranzicionit ka një rrugë të gjatë

për të përshkuar. Ristrukturime të rëndësishme të ekonomisë mbeten që të

realizohen në vitet në vazhdim.

Në këto kushte, burimet kryesore që mund të shkaktojnë lëkundje të kurseve

nominale të këmbimit29, mbeten ndryshimet në performancat e produktivitetit,

formimi i pagave, politikat monetare dhe fiskale, fuqia e institucioneve

financiare dhe goditjet e jashtme të ekonomisë. Megjithëse fuqia e veprimit të

ndonjë prej faktorëve të mësipërm, ndoshta nuk është vërejtur deri tani për

shkak të dobësive apo të politikave jokonsistente, paralelisht me konsolidimin

e reformave dhe me konsolidimin e tregut, ndikimi i tyre do të jetë i

rëndësishëm në vitet që vijnë.

Kjo do të thotë, që rruga drejt anëtarësimit në bashkimin monetar duhet të jetë

një proces i fazuar kohor, për të fituar një eksperiencë të mjaftueshme

operacionale në menaxhimin e një regjimi stabël të kurseve të këmbimit.

Megjithëse formulimi i afateve kohore të sakta për hyrjen formale në ERM2 do

të dukej jorealist, përcaktimi i një afati kohor për arritjen e konvergjencës

monetare, do të ishte i domosdoshëm për orientimin e politikave monetare në

afat të gjatë.

                                                       
29 George Kopits "Implications of EMU for exhange rate policy in Central and Eastern Europe", IMF Working Paper
99/9; 1999.
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Një alternativë tjetër do të ishte euroizimi i njëanshëm i ekonomisë. Kjo do të

thotë që euro të shpallet si monedha ligjore e vendit, akoma pa u bërë pjesë e

Bashkimit Monetar Europian. Kjo do të ishte një mënyrë mjaft e shpejtë dhe

do të përshpejtonte edhe anëtarësimin e vendit në Bashkimin Europian.

Në përfundim, besojmë se ndjekja e eksperiencave të vendeve të tjera të

rajonit do të ishte rruga e duhur e lëvizjes në të ardhmen. Kjo do të siguronte

njëkohshmërinë e përgatitjes së Shqipërisë për të aderuar në strukturat

politike, ekonomike dhe monetare të BE-së, ashtu sikurse po veprojnë dhe

vendet e tjera të rajonit.
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