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ABSTRAKT

Monedhat virtuale janë një formë dixhitale private e parasë, të 
pagarantuara nga asnjë shtet sovran apo institucion ndërkombëtar. 
Bitcoin është monedha e parë virtuale e emetuar privatisht në vitin 
2009 nga një autor anonim. Infrastruktura dixhitale që mundëson 
kryerjen e pagesave me Bitcoin ka zgjuar interesin e autoriteteve 
monetare. Në këtë material synohet njohja me infrastrukturën e 
Bitcoin dhe vlerësimi i sfidave dhe mundësive, që hyrja në treg 
e kësaj monedhe dhe teknologjisë së saj krijojnë për politikat e 
bankave qendrore. Adoptimi hipotetik masiv do të vështirësonte 
hartimin dhe zbatimin e politikave ekonomike të autoriteteve 
monetare. Ndërsa një përhapje e pjesshme do të shtrëngonte 
kushtet monetare dhe kapacitetin e sistemit bankar për financimin e 
kreditimit të ekonomisë. Në sajë të: (i) prirjeve konservatore dhe të 
arsyeshme të individëve, (ii) rrezikut të lartë që ka mbajtja e mjeteve 
monetare në monedha virtuale, dhe (iii) mungesës së një garantuesi 
të vlerës; mundësia e një përhapjeje masive konsiderohet tepër 
e vogël. Potencialet e infrastrukturës së Bitcoin konsiderohen një 
premisë më me perspektivë për sistemet e pagesave. Interesimi i 
autoriteteve monetare të ekonomive të mëdha është përqendruar 
në këtë drejtim.
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1. ÇFARË JANË MONEDHAT VIRTUALE?

Kriptomonedhat ose monedhat virtuale janë monedha dixhitale 
të emetuara nga individë privatë, të cilat nuk kanë vlerë ligjore të 
garantuar nga një shtet apo institucion ndërkombëtar. Vlera e tyre 
e tregut luhatet si rezultat i kërkesës së individëve për transaksione 
ose i pritshmërive të tyre mbi rritjen e mundshme të çmimit të tregut 
në të ardhmen. Media elektronike përdor një mori terminologjish 
për t’iu referuar monedhave virtuale. Në këtë material, termat 
“kriptomonedha”, “monedha dixhitale” dhe “monedha virtuale” do 
të përdoren si përkufizime me kuptim të njëjtë, sinonime të njëra-
tjetrës.

Infrastruktura e një kriptomonedhe është një sistem elektronik 
pagesash i decentralizuar, i disponueshëm për publikun dhe i 
rregulluar nga një protokoll elektronik i hartuar privatisht. Pranimi i 
protokollit rregullator elektronik nga ana e agjentëve që operojnë 
infrastrukturën, rregullohet nga motive financiare (incentiva) që 
garanton vetë protokolli për përdoruesit. Këto motive konsistojnë 
në: (i) të ardhurat financiare për agjentët operues të sistemit, dhe 
(ii) dobishmëria që mundëson përdorimi i këtij sistemi pagesash për 
individët. Protokolli elektronik kryen rolin që ndërmjetësit garantues 
të pagesave kryejnë në sistemet tradicionale të pagesave, sikurse 
bankat qendrore, autoritetet rregullatore apo sipërmarrësit privatë 
Visa dhe Mastercard. Monedhat virtuale operojnë pa pasur 
nevojën e një ndërmjetësi të tretë garantues të këtyre transaksioneve. 
Gjithashtu, krijimi i parasë realizohet nga i njëjti protokoll elektronik 
që mundëson kryerjen e pagesave. Në këtë mënyrë, krijimi i parasë 
virtuale realizohet sipas një ritmi të parashikueshëm të përcaktuar 
nga protokolli elektronik operues.

Si shembull për vlerësimet e dhëna në këtë material është marrë 
monedha virtuale Bitcoin, si më e përhapura ndër to dhe për të 
cilën gjenden më lehtësisht vlerësime sasiore. Autori anonim Satoshi 
Nakamoto, publikoi dokumentimin e protokollit elektronik të Bitcoin 
dhe krijoi kriptomonedhën e parë Bitcoin, prej 50 njësish, më 
3 janar 2009 (Nakamoto, 2008). Paraja elektronike nuk është 
një risi për literaturën ekonomike. Ajo ka qenë e pranishme të 
paktën që në vitet ’90 me përhapjen masive të kartave elektronike 
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të kreditit dhe debitit ose në formën M-pesa (Kaminska, 2015). 
Megjithatë, Bitcoin i referohet edhe risisë teknologjike që autori i 
saj ka propozuar për kryerjen e transaksioneve me këtë monedhë. 
Në këtë material, në varësi të kontekstit, termi Bitcoin do të ketë 
kuptimin e parasë, të teknologjisë që kjo monedhë përfaqëson ose 
të të dyjave.

Ndonëse fillimisht interesi publik për Bitcoin ishte i vakët, numri i 
transaksioneve elektronike të kryera në monedhën dixhitale Bitcoin 
u rrit me ritëm eksponencial. Përhapja e përdorimit të monedhës 
Bitcoin ka qenë në përmasa të paneglizhueshme për industrinë 
financiare, publikun dhe autoritetet kombëtare dhe ndërkombëtare. 
Në fund të vitit 2011, numri i transfertave të konfirmuara nuk ishte 
më tepër se 5-6 mijë transaksione në ditë. Në muajt e fundit (tetor 
2017 - shkurt 2018), numri i transfertave të kryera nëpërmjet 
Bitcoin është luhatur në 200-400 mijë transaksione në ditë. Gjatë 
të njëjtës periudhë, vlera e këtyre transfertave të kryera arriti në 
rreth 1-4 miliardë USD në ditë. Vlera e të ardhurave që përfitojnë 
agjentët privatë, të cilët mirëmbajnë infrastrukturën e Bitcoin, nga 
kryerja e këtyre transfertave arrin në rreth 20-40 milionë USD në 
ditë (burimi: blockchain.info). Përmasat e këtyre transfertave kanë 
nxitur aktorë të tjerë të propozojnë monedha të tjera dixhitale që 
funksionojnë mbi një infrastrukturë të ngjashme. Në momentin e 
shkrimit të këtij materiali, numri i monedhave virtuale që operojnë 
në rrjetet kompjuterike të decentralizuara shkon në mbi 1000.

Vëmendja e industrisë financiare si dhe e aktorëve akademikë 
është fokusuar tek infrastruktura e Bitcoin. Risia teknologjike e 
zbatuar në infrastrukturën e kryerjes së transaksioneve të Bitcoin, 
referohet me termin “blockchain” (në gjuhën angleze). “Distributed 
ledger technology” (më tej DLT) është një term më i përgjithshëm i 
teknologjisë së “blockchain”, që përfshin versione të modifikuara të 
infrastrukturës për nevojat e industrive të ndryshme. Në këtë material, 
do t’i referohemi me termin regjistri elektronik i decentralizuar i 
transaksioneve (REDiT). Funksionimi i këtij regjistri rregullohet nga 
një protokoll elektronik i hartuar nga autori i Bitcoin.

Infrastruktura e Bitcoin përbëhet nga regjistri elektronik i 
transaksioneve dhe nga njësi kompjuterike të fuqishme që i 
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operojnë agjentë privatë të motivuar financiarisht nga një protokoll 
elektronik. Agjentët privatë mund të hyjnë ose të dalin nga ky treg 
i mirëmbajtjes së infrastrukturës, sipas motiveve të tyre financiare. 
Regjistri është i decentralizuar, ngaqë agjentët privatë që 
mirëmbajnë sistemin i regjistrojnë transaksionet në të vetmen kopje 
publike të regjistrit, duke lënë gjurmë vetëm në këtë regjistër unik dhe 
jo në regjistra privatë të secilit agjent mirëmbajtës. Besueshmëria 
e tij garantohet nga implementimi në protokollin elektronik të: (a) 
elementeve kriptografike të sigurisë, dhe (b) shpërblimit financiar 
që motivon agjentët të mirëmbajnë infrastrukturën (e decentralizuar) 
të sistemit. Shpërblimi financiar i agjentëve konsiston në formën 
e: (i) komisioneve të transaksioneve, dhe (ii) subvencionimit që 
protokolli elektronik mundëson me krijimin e monedhave të reja 
(senjorazh). Krijimi i monedhave të reja Bitcoin realizohet duke 
shpërblyer agjentët për çdo finalizim të një blloku transaksionesh. 
Regjistri është i pamanipulueshëm pa konsensusin e agjentëve 
që mirëmbajnë infrastrukturën e sistemit. Përmasat e shpërblimit 
financiar të parashikuar në protokoll diktojnë që konsensusi të 
arrihet në funksionimin normal të infrastrukturës. Siguria kriptografike 
dhe decentralizimi i infrastrukturës e bëjnë të panevojshme praninë 
e një rregullatori apo autoriteti që të garantojë besueshmërinë e 
transaksioneve ose të sistemit. 

Në sajë të këtyre cilësive të parashikuara në protokollin elektronik, 
risia kompjuterike “blockchain” u mundëson individëve disa 
avantazhe në kryerjen e pagesave kundrejt infrastrukturës aktuale 
të monitoruar ose rregulluar nga autoritetet mbikëqyrëse kombëtare 
apo ndërkombëtare. Së pari, elementet kriptografike të protokollit 
mundësojnë anonimitetin e paguesit dhe përfituesit të pagesës. Kjo 
nuk pengon regjistrin elektronik të decentralizuar të transaksioneve 
të mundësojë regjistrimin apo gjurmimin e transaksioneve, ose të 
çdo ndërrimi pronësie të monedhave Bitcoin. Së dyti, kryerja e 
transaksioneve nëpërmjet kësaj teknologjie (regjistri) nuk kërkon 
ndërmjetësimin e një autoriteti apo të një rregullatori që të garantojë 
besueshmërinë e transaksioneve. “Blockchain” lejon që procesimi 
dhe finalizimi i kryerjes së një transaksioni të unifikohet në një hap 
të vetëm. Finalizimi i shpejtë i transaksioneve lejon uljen e kohës së 
kryerjes së një transferte dhe minimizimin e rrezikut të kundërpartisë. 
Së treti, mungesa e një ndërmjetësi rregullator, finalizimi i shpejtë 
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i një transaksioni dhe subvencionimi që protokolli elektronik 
parashikon për agjentët privatë mundëson uljen e kostos financiare 
të një transferte. 

Këto avantazhe kanë nxitur një ritëm të shpejtë të përhapjes së 
përdorimit të Bitcoin në kryerjen e pagesave, sikurse vihet re në 
numrin e lartë të transaksioneve ditore me Bitcoin. Infrastruktura 
kompjuterike “blockchain” përbën risi, e cila mund t’i japë një 
impuls pozitiv produktivitetit të njësive sipërmarrëse private apo 
publike në pothuajse të gjitha fushat. Praktikisht çdo transaksion, 
veprim ose objekt që ka vlerë mund të regjistrohet dhe gjurmohet 
në një regjistër të tillë, duke minimizuar rrezikun e kundërpartisë dhe 
kostot financiare apo kohore të lidhura me mirëmbajtjen e sistemeve 
aktuale. Numri i lartë i monedhave të tjera virtuale jo të rregulluara 
nga autoritetet bazohet në teknologji të ngjashme. Gjithashtu, 
industria financiare dhe ajo informatike po tregojnë interes në 
implementimin e kësaj teknologjie në një valë të re produktesh 
financiare. Në këtë drejtim, modifikimi i protokollit elektronik bën 
të mundur formatimin e teknologjisë “blockchain” sipas nevojave të 
autoriteteve rregullatore publike apo të sipërmarrësve privatë. 

Motivuar nga përhapja e shpejtë e Bitcoin, risitë teknologjike 
të tij dhe vëmendja e industrisë financiare ndaj tyre, synohet një 
përmbledhje e infrastrukturës së Bitcoin dhe implikimeve për politikat 
e bankave qendrore. Materiali bazohet në burime elektronike apo 
mediatike. Materiali synon njohjen me këtë infrastrukturë të re sipas 
burimeve elektronike dhe jo të vlerësojë sigurinë informatike apo 
origjinalitetin e infrastrukturës së saj. Materiali synon të adresojë 
këto pyetje bazike në lidhje me Bitcoin.

1. Çfarë qëndrimi po mbajnë autoritetet monetare të vendeve të  
zhvilluara dhe ato ndërkombëtare?

2. Çfarë implikimesh mund të ketë për autoritetet monetare dhe 
mbikëqyrëse?

3. Si funksionon infrastruktura e Bitcoin, pa garancinë e një shteti 
ose institucioni?

4. Çfarë sfidash të reja ngre Bitcoin për sistemet e pagesave dhe 
politikat e bankave qendrore?
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Materiali fokusohet fillimisht në qëndrimet e institucioneve 
kombëtare dhe ndërkombëtare ndaj monedhës virtuale. Në pjesën 
e tretë diskutohen implikimet e mundshme për politikat e bankave 
qendrore dhe ekonominë, kryesisht në kushtet e ekonomisë shqiptare. 
Në pjesën e katërt, shpjegohet infrastruktura e transaksioneve dhe 
sistemi i kryerjes së pagesave me Bitcoin. Materiali mbyllet me disa 
shënime të fundit.

2. QASJA E AUTORITETEVE DHE QEVERIVE 
NDAJ MONEDHAVE VIRTUALE

Prirja e përgjithshme e institucioneve kombëtare është një qëndrim 
i kujdesshëm publik për të mos reaguar me pikëpamje optimiste ndaj 
zhvillimeve në tregun e monedhave virtuale. Qëndrimi i rezervuar 
i tyre është pjesë e kujdesit për të mos nxitur prirje orientimi të 
kursimeve dhe balancave monetare të individëve drejt investimit në 
monedha virtuale. 

Vëmendja e institucioneve drejt risive që mundësuan suksesin e 
deritanishëm të Bitcoin, është një tregues se risitë e propozuara 
nga krijuesi i Bitcoin mund të kthehen jo vetëm në sfida, por edhe 
në mundësi të reja për kuadrin ekzistues monetar ose sistemet e 
pagesave. Ka një konsensus midis autoriteteve monetare dhe 
ndërkombëtare se risia teknologjike e infrastrukturës së Bitcoin përbën 
potencial për të paktën dy mundësi të reja. Mundësia e parë është 
zgjerimi i kuadrit ekzistues të politikës monetare nëpërmjet emetimit 
të një monedhe kombëtare dixhitale, të bazuar në teknologji të 
ngjashme si Bitcoin. Monedha kombëtare dixhitale do të kishte 
garanci të vlerës nga bankat qendrore të njëjtë me monedhat fizike. 
Mundësia e dytë është implementimi i teknologjisë “blockchain” në 
një version të përshtatur për funksionimin dhe përmirësimin e sistemit 
aktual të pagesave. Qëndrimet e autoriteteve monetare ndaj këtyre 
mundësive është tregues i interesit ndaj monedhave elektronike. 

Megjithatë, materializimi i një monedhe kombëtare elektronike 
është ende një propozim i diskutueshëm midis autoriteteve 
monetare të vendeve të zhvilluara. Arsyeja kryesore është se 
avantazhet kërkojnë kohë të gjatë të vlerësohen. Ndërsa mundësia 
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e implikimeve nga kufizimi i kapacitetit të sistemit aktual bankar 
për financimin e ekonomisë dhe të stabilitetit financiar janë ende të 
paanalizuara tërësisht. 

Emetimi i një monedhe kombëtare elektronike mundëson fleksibilitet 
të politikës monetare nëpërmjet: (i) aplikimit të normës negative të 
interesit ndaj balancave të parasë elektronike, dhe (ii) mundësisë së 
implementimit të politikave të lehtësimit monetar sasior. Gjithashtu, 
një emetim potencial i monedhave kombëtare elektronike do të 
lejonte lëvizje të lirë të kapitalit në sajë të transferimit pa kosto të 
monedhave dixhitale në monedha dixhitale të vendeve të tjera. Kursi 
i këmbimit dhe oferta monetare në ekonomi do të ishte subjekt i një 
fluksi më të lartë transfertash monetare nga monedha vendase drejt 
monedhave të huaja të investuara brenda ose jashtë ekonomisë 
shqiptare. Në kushtet e ekonomisë shqiptare, euroizimi i hershëm i 
bilancit të sistemit bankar në Shqipëri e ka ezauruar pjesën më të 
madhe të këtij rreziku.

Avantazhet e pretenduara të një monedhe elektronike kombëtare 
ngrenë pyetjen nëse bankat qendrore duhet të marrin në konsideratë 
një formë dixhitale të monedhave të tyre. Në një dokument formal të 
Bankës qendrore të Suedisë shqyrtohet mundësia e dixhitalizimit të 
monedhës kombëtare (e-krona), nëpërmjet infrastrukturës teknologjike 
të “blockchain” (Sveriges Riksbank, 2017). Propozimi motivohet 
edhe nga një normë shumë e ulët përdorimi të parasë fizike në 
Suedi. Banka Popullore e Kinës (BPK) po shqyrton mundësinë e një 
versioni dixhital të monedhës së saj kombëtare. Gjithashtu, Banka e 
Anglisë po analizon implikimet e emetimit të një monedhe dixhitale 
të garantuar nga një bankë qendrore, edhe pse nuk parashikon 
një monedhë të tillë në Mbretërinë e Bashkuar. Po kështu Christine 
Lagarde, Drejtuesja e Përgjithshme e FMN-së, në fjalimet publike, 
nuk përjashton mundësinë që në të ardhmen të konsiderohet ideja 
e dixhitalizimit të monedhës SDR. Gjithashtu, një numër i vogël 
ekonomish më pak të zhvilluara, sikurse Tunizia dhe Venezuela, 
kanë implementuar versione specifike të një monedhe elektronike 
kombëtare të diktuara nga kushtet specifike të ekonomive të tyre 
(shih Tabelën 1 në faqen 8). Megjithatë, në këtë drejtim autoritetet 
monetare janë të kujdesshme për të mos krijuar pritshmërinë se kuadri 
ekzistues monetar do të transformohet në një të ardhme të afërt. 
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Sistemi i Pagesave. Ka një interes në rritje për teknologjinë 
infrastrukturore të kryerjes së pagesave. Projekte eksperimentale për 
implementimin e risisë teknologjike në sistemet e pagesave janë 
në fazat e para. Prisco (2017) citon një listë vendesh të zhvilluara 
që janë duke shqyrtuar mundësitë për adoptimin e infrastrukturës 
teknologjike që monedhat virtuale kanë sjellë në treg. Vende si India, 
Singapori dhe Mbretëria e Bashkuar janë duke vlerësuar mundësitë 
e implementimit të një versioni të modifikuar të teknologjisë së Bitcoin, 
“blockchain”, në funksion të sistemit të pagesave. Në këtë linjë, 
Banka e Kanadasë (shkurt, BoC) ka eksperimentuar me një projekt 
(CAD-coin) se si transfertat me volum të madh midis bankave mund të 
finalizohen në të ardhmen, ndonëse nuk ka një projekt të një monedhe 
dixhitale. Edhe Guvernatori i BPK, Zhou Xiaochuan, konfirmoi në 
2016 se po shikohet mundësia e integrimit të “blockchain” në sistemet 
e pagesave. Banka Qendrore e Holandës ka konfirmuar zhvillimin 
e simulimeve për të përfituar një eksperiencë eksperimentale mbi 
funksionimin e teknologjisë “blockchain” me një monedhë dixhitale 
(DNBcoin). Banka Qendrore e Gjermanisë dhe Bursa Gjermane janë 
angazhuar në një projekt të përbashkët mbi avantazhet e adoptimit 
të teknologjisë “blockchain” (Bundesbank, 2016).

Hulumtimi mbi avantazhet e teknologjisë “blockchain” për 
përmirësimin e sistemeve të pagesave po tërheq vëmendjen e 
autoriteteve monetare, institucioneve financiare kombëtare dhe të 
ndërkombëtare. Banka Botërore në bashkëpunim me FMN-në dhe 
Fed-in, në muajin qershor 2016, kanë mbajtur një konferencë me 
titull “Sfidat e politikëbërjes për sektorin financiar” (World Bank, 
2016). Një nga seancat e kësaj konference iu dedikua tërësisht 
lehtësive që mund të sjellë zbatimi i kësaj teknologjie në sistemet 
e pagesave. Vëmendja e lartë ndaj saj arsyetohet me potencialin 
e kësaj teknologjie për të rritur eficiencën e transfertave midis 
institucioneve financiare (Raskin & Yermack, 2016).

Implementimi i teknologjisë “blockchain” të përshtatur për 
nevojat e një banke qendrore gjykohet se ka potencialin të 
përmirësojë sistemin ekzistues të pagesave në formën e: (i) uljes 
së kostove kohore dhe financiare të pagesave, dhe (ii) minimizimit 
të rrezikut të likuiditetit dhe të kreditit. Sistemi i pagesave me 
“blockchain” pretendohet se konkurron në të dy këto drejtime 
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nëpërmjet unifikimit të procesimit dhe finalizimit të transfertave në 
një hap të vetëm. Fillimisht teknologjia mund të konsiderohet më e 
përshtatshme për sistemet e transfertave me volum të madh monetar, 
kryesisht të kryera midis institucioneve financiare.

Projektet aktuale. Autoritetet monetare apo rregullatore të disa 
nga vendeve kryesore po hulumtojnë mbi potencialin dhe mundësitë 
e reja të teknologjisë “blockchain”. Në këtë drejtim, shumica e 
vendeve të zhvilluara kanë deklaruar publikisht se nuk synojnë 
emetimin e një monedhe kombëtare dixhitale si konkurrente të 
monedhës Bitcoin. Përjashtim nga ky grupim bën Banka Qendrore 
e Suedisë, e cila ka pranuar publikisht mundësinë e një monedhe 
dixhitale kombëtare. Gjithashtu, burime elektronike pretendojnë se 
edhe Kina, Rusia dhe një bashkëpunim bankash tregtare japoneze 
po vlerësojnë të ndërmarrin një projekt të tillë.

Nga ana tjetër, janë ndërmarrë projekte eksperimentale edhe për 
implementimin e teknologjisë në sistemet e pagesave nga autoritetet 
e shumë vendeve të zhvilluara. Në këtë drejtim, spikat interesimi i 
Rezervës Federale (më tej, Fed) dhe Bankës Qendrore Evropiane 
(më tej BQE) (ECB, 2016), (ECB, 2017). BQE ka një projekt pilot 
të përbashkët me Bankën e Japonisë mbi mundësinë e implementimit 
të teknologjisë në sistemin e pagesave me volum të madh. Fed-i ka 
ngritur një grup pune për analizimin e implikimeve të teknologjisë 
së monedhave virtuale në sistemet e pagesave (Mills, et al., 2016). 
Megjithatë, konstatohet një kujdes i veçantë në qëndrimet zyrtare 
të drejtuesve ose të anëtarëve të bordeve drejtuese përkatëse, për 
të mos krijuar pritshmëri të zbatimit të tyre në një të ardhme të afërt 
(Mersch, 2017) (Williams, 2017). 

Tabelë 1. Listë joshteruese e bankave qendrore me projekte të implementimit 
të “blockchain”

Projekte për monedhë kombëtare elektronike Projekte “blockchain” në sistemet e pagesave

Suedi, Kinë, Rusi, Japoni, Singapor, 
Senegal, Tunizi, Ekuador*, Venezuelë

BQE, FED i SHBA, Gjermani, Japoni, Kinë, 
Angli, Kanada, Holandë, Danimarkë

Burimi: Faqet e institucioneve dhe intervistat e administratorëve të tyre në mediat elektronike.

Masat ligjore/rregullative dhe mbikëqyrja. Paraja elektronike 
ka qenë e pranishme të paktën që në vitet ’90 me përhapjen masive 
të kartave elektronike të kreditit dhe debitit ose në formën M-pesa 
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(Kaminska, 2017). Edhe pse të kuotuara në monedhat kombëtare të 
vendeve ku operonin, këto forma të parasë sollën sfida mbi sigurinë 
e transfertave për autoritetet rregullatore (BIS, 1996). Krahasuar me 
këto forma ekzistuese të monedhave dixhitale, monedha virtuale 
Bitcoin përbën një koncept tërësisht të ri për autoritetet rregullatore 
dhe mbikëqyrëse.

Monedha virtuale Bitcoin nuk është emetuar në terma të një 
monedhe ekzistuese kombëtare. Besueshmëria e saj nuk vjen as 
nga një kuadër ligjor që imponon pranueshmërinë e saj si mjet 
pagese apo shkëmbimi, dhe as nga ndonjë autoritet qendror që 
ta garantojë atë si ruajtëse të vlerës ekonomike. Teknologjia e 
decentralizuar e kryerjes së pagesave dhe regjistrimi elektronik 
(zinxhir) i transaksioneve sfidon aftësinë e autoriteteve për të 
monitoruar ligjshmërinë e veprimeve financiare të kryera me Bitcoin. 

Përhapja relativisht e gjerë e Bitcoin dhe monedhave të tjera 
në vende me popullsi të madhe si India dhe Kina, ka intensifikuar 
përpjekjet për të monitoruar transaksionet me Bitcoin. Në këtë 
drejtim, Banka Qendrore e Indisë (më tej, RBI) ka tërhequr 
vëmendjen e shtetasve të saj mbi nivelin e lartë të rrezikut që ka 
mbajtja e monedhave virtuale private. Një nga institutet kërkimore 
të RBI-së ka publikuar një material informues mbi avantazhet dhe 
disavantazhet e Bitcoin dhe teknologjisë “blockchain”. Gjithashtu, 
Banka Qendrore e Indisë (RBI) tregohet mjaft konservatore edhe 
në lidhje me implementimin e një monedhe dixhitale kombëtare. 
Arsyeja kryesore është se një sinjal pozitiv i RBI-së mbi një monedhë 
dixhitale kombëtare mund jetë sinjal konfirmues indirekt për Bitcoin. 
Përhapja e gjerë e monedhave virtuale, në vende si Kina, India 
dhe Brazili, dhe nevoja e institucioneve përkatëse për t’i monitoruar 
veprimet financiare me Bitcoin ka nxitur marrjen në konsideratë të 
implementimit të kuadrit ligjor kufizues në adoptimin e monedhave 
virtuale.

Përtej këtyre rasteve, zëvendësimi masiv i monedhave kombëtare 
nga monedha Bitcoin në ekonomitë e zhvilluara nuk konsiderohet 
(publikisht) një kërcënim serioz nga autoritetet përkatëse. Një 
arsye është se publiku është më i mirinformuar mbi dobësitë e 
monedhave virtuale. Dyshimet në forumet elektronike përbëjnë një 
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kërcënim serioz për mbijetesën e tyre në të ardhmen. Mungesa e 
një kuadri ligjor nga një autoritet monetar që garanton statusin e 
këtyre monedhave si ruajtëse të vlerës ekonomike vë në pikëpyetje 
vazhdimësinë në treg të monedhave virtuale (Roubini, 2018a). 
Gjithashtu, kapaciteti i kufizuar i infrastrukturës teknologjike për 
të konfirmuar sasinë e transaksioneve të kërkuara nga individët 
konsiderohet një pengesë për përhapjen e mëtejshme të Bitcoin si 
mjet pagese (Kaminska, 2017). Së fundmi, kriteri i provës-së-punës si 
garanci për konfirmimin dhe finalizimin e transfertave po rrit gjithnjë 
e më shumë kostot e mirëmbajtjes së infrastrukturës, në terma të 
energjisë elektrike që njësitë kompjuterike kërkojnë për konfirmimin 
e transaksioneve (Roubini, 2018b). Me gjasë, pikëpyetje të tjera 
në lidhje me dobishmërinë e këtyre monedhave do të shfaqen në 
forumet elektronike në të ardhmen. Së fundmi, edhe qëndrimi zyrtar 
i autoriteteve monetare mbi natyrën spekulative të këtyre monedhave 
ndikon negativisht në adoptimin e mëtejshëm të tyre.

Tabelë 2. Shtetet me rregullime ligjore ndaj monedhave virtuale
1. Kuadër ligjor aktiv 2. Akte rregullative nga BQ 3. Asnjanëse/monitoruese

Kanada, Japoni Kinë, Indi Shumica e vendeve

Prirja për të adoptuar një kuadër ligjor kufizues ndaj transaksioneve 
në monedhat virtuale është e ngadaltë dhe e kufizuar. Nga njëra 
anë, kjo tendencë kushtëzohet nga vështirësia në implementimin e 
masave rregullatore dhe ligjore që kufizojnë adoptimin e monedhave 
virtuale. Nga ana tjetër, mundësia e një efekti të kundërt të këtyre 
masave duket se nxit autoritetet të jenë më të kujdesshme. Një 
qasje publike agresive ka potencialin të shtojë interesin publik për 
monedhat virtuale.

Shumica e vendeve po mbajnë qëndrime asnjanëse. Monitorimi 
për qëllim të pastrimit të parave, financimit të terrorizmit apo 
tatimit të fitimeve kapitale nga investimet në monedha virtuale po 
shikohet brenda kuadrit ligjor ekzistues ose me modifikime të kuadrit 
rregullativ ekzistues, sikurse është rasti i SHBA-së. 

Teknologjia financiare. Përtej qëndrimeve kufizuese ose 
toleruese ndaj aktivitetit të individëve me monedhat virtuale, shumë 
nga vendet e zhvilluara po nxitin ose po lejojnë aktorë privatë si 
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banka apo institucione financiare private të testojnë mundësinë e 
implementimit të teknologjisë “blockchain” në produktet financiare 
të tyre. Lista e vendeve që po hartojnë dokumente orientuese në 
këtë drejtim përfshin Anglinë, Suedinë, Kanadanë, Danimarkën, 
Australinë si dhe një seri vendesh më pak të zhvilluara. Në këtë 
drejtim, Banka Qendrore e Anglisë ka promovuar një seksion më 
vete në faqen e saj mbi potencialin e teknologjisë financiare. 
Gjithashtu, nga burime elektronike, rezulton se Banka Qendrore e 
Lituanisë po shikon mundësinë e një monedhe virtuale për qëllime 
numizmatike në formatin elektronik. Projekti synon të promovojë 
Lituaninë si një qendër të zhvillimit të teknologjisë financiare.

3.IMPLIKIMET E NJË PËRHAPJEJE POTENCIALE 
TË BITCOIN NË SHQIPËRI

Rrjeti i Bitcoin operon me një monedhë elektronike, oferta e së 
cilës është e parashikueshme dhe e pandryshueshme. Është kjo 
cilësi që pretendohet se e bën monedhën Bitcoin një instrument më 
tërheqës si ruajtëse të vlerës ekonomike, përkundrejt monedhave 
kombëtare. Oferta e kufizuar (pretendohet se) shmang mundësinë 
e gërryerjes së vlerës së monedhës virtuale, si rezultat i inflacionit 
të lartë ose financimit të shpenzimeve publike. Në këtë pjesë të 
materialit adresohet mundësia që Bitcoin të kthehet në një fenomen 
masiv në shoqëri dhe sfidat potenciale që risia e monedhave 
virtuale mund të sjellë për bankat qendrore. Me qëllim adresimin e 
sfidave për politikat e një banke qendrore, materiali do të adresojë 
çështjet si më poshtë.

 A. A ka arsye racionale për agjentët e një shoqërie (individët)  
 të orientojnë pjesërisht ose tërësisht mjetet e tyre financiare,
 në monedhën virtuale Bitcoin?
 B. Adoptimi hipotetik masiv i Bitcoin nga individët dhe efekti në
 treguesit kryesorë makroekonomikë. 
 C. Adoptimi i pjesshëm i Bitcoin nga individët dhe efekti në  
 ofertën e parasë. 
 D. Efekti pasuror i zhvendosjes së parasë drejt Bitcoin dhe
 impakti në stabilitetin financiar.
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Adresimi në detaje i secilës çështje mund të jetë përtej qëllimeve 
të këtij materiali. Megjithatë, një vështrim i përgjithshëm hedh dritë 
mbi sfidat e mundshme që monedha virtuale Bitcoin, në rolin e saj si 
ruajtëse e vlerës, mund të krijojë për politikat e bankave qendrore.

3.1 A MOTIVOHET MBAJTJA E MJETEVE 
FINANCIARE NË BITCOIN? 

Një parim i rëndësishëm i përzgjedhjes së një mjeti shkëmbimi 
është kapaciteti i tij për të shërbyer si ruajtës i vlerës ekonomike. 
Ky parim buron nga aftësia superiore e njeriut për të planifikuar të 
ardhmen dhe për t’i paraprirë nevojave të tij përtej të tashmes.

Përzgjedhja e një mjeti (monedhe) shkëmbimi si mjet optimal 
i ruajtjes së vlerës, në mënyrë paradoksale, nxit një reaksion të 
agjentëve që çojnë në luhatje të paparashikueshme të vlerës së atij 
mjeti dhe zhvlerësim eventual të tij. Linja e arsyetimit për të arritur në 
një konkluzion të tillë është e ngjashme me atë të cikleve të biznesit. 
Zgjedhja e një mjeti si ruajtës i vlerës rrit kërkesën për atë produkt 
dhe rrjedhimisht vlerën e tij të tregut. Rritja e çmimit nxit prodhuesit 
e atij malli për të përshpejtuar prodhimin masiv të tij. Më tej, rritja 
e ofertës nga prodhuesit, në përpjekje për të përfituar nga çmimi i 
lartë i tregut, do të tejkalojë ritmet e rritjes së kërkesës. Nëse teprica 
e prodhuar e atij malli nuk gjen përdorim tjetër, përveçse si ruajtëse 
e vlerës, atëherë çmimi i atij mjeti do të pësojë rënie drastike në 
sajë të efektit amplifikues të uljes së kërkesës në nivelet origjinale 
të tij përkundrejt një niveli të rritur të ofertës së atij mjeti. Ky cikël 
qëndron në themel të një pjese të madhe të luhatjeve të çmimeve 
të aktiveve të qëndrueshme në një ekonomi. Rrjedhimisht, duhet 
të plotësohen dy kushte të nevojshme, në mënyrë që një mjet të 
shërbejë si ruajtës i qëndrueshëm i vlerës ekonomike:

(1) çmimi i tregut të atij mjeti duhet të rritet, kur kërkesa për të si ruajtës i 
vlerës ekonomike rritet, dhe

(2) ritmi i zgjerimit të ofertës së tij duhet të ketë kufizime fizike ose ligjore, 
nën një normë të caktuar.
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Bitcoin gjykohet se i plotëson të dy kushtet. Është i kuotuar në treg 
dhe oferta e tij është e kufizuar. Ritmi aktual i rritjes së stokut është 
rreth 3.9% dhe pas vitit 2020 parashikohet të përgjysmohet çdo 
katër vjet. Stoku i Bitcoin është parashikuar të arrijë nivelin maksimal 
prej 21 milionë Bitcoin në vitin 2140. Kufizimi i zgjerimit të ofertës 
në nivele të ulëta dhe të parashikueshme e bën Bitcoin një mjet të 
pëlqyeshëm për ruajtjen e vlerës ekonomike kundrejt inflacionit të 
monedhave kombëtare. Në ndryshim nga ari, Bitcoin nuk kërkon 
lëvizjen e sasive të mëdha të blera nga paguesi te përfituesi i 
transfertës, të cilat do të rritnin koston e një transferte.

Mjeti më i afërt me Bitcoin është ari, i cili gëzon dy cilësitë e 
mësipërme. Ari është një mjet i kahershëm shkëmbimi dhe ruajtës 
i vlerës ekonomike. Çmimi i tij është i luhatshëm dhe përcaktohet 
nga kërkesa në treg. Ritmi i rritjes së stokut të arit pas vitit 1945 ka 
qenë i qëndrueshëm mesatarisht në intervalin në 1.5-2% (Burimi: 
US Geological Survey). Stoku i lartë ekzistues i arit të akumular dhe 
vështirësia në nxjerrjen e këtij metali mundësojnë që ritmi i rritjes të 
luhatet në këto nivele të ulëta. Ky ritëm i ulët ka ndikuar në statusin 
e arit si një ruajtës i vlerës ekonomike. Bankat qendrore mbajnë 
një stok prej rreth 33,000 ton ari në rezervat e tyre, ose rreth 1/6 
e stokut global prej rreth 180-200 mijë ton ar, për të garantuar 
vlerën e monedhave përkatëse (Burimi: World Gold Council).

Gra�k 1. Stoku i përllogaritur i monedhës dixhitale Bitcoin dhe ritmi vjetor i 
rritjes së saj

Burimi: blockchain.info. https://en.bitcoin.it/wiki/Controlled_supply.
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Megjithatë, Bitcoin është në një disavantazh të dukshëm kundrejt 
arit në funksionin e ruajtjes së vlerës. Përtej vështirësive të kryerjes 
së transfertave në ar kundrejt atyre me Bitcoin, ari është konfirmuar 
prej kohësh si alternativë investimi dhe si ruajtës i vlerës ekonomike. 
Statusi i hershëm si alternativë investimi e dallon arin në disa 
drejtime.

(i) Së pari, çmimi i arit është shumë më i qëndrueshëm. Çmimi i 
monedhës virtuale Bitcoin ka pësuar luhatje drastike në 12 muajt e 
fundit. 

(ii) Tregu i arit është shumë më likuid kundrejt atij të Bitcoin. Në 6 
muajt e fundit, vlera e transaksioneve të kryera në monedhën 
Bitcoin është luhatur në intervalin 0.5-4 miliardë USD në ditë. Vlera 
e transaksioneve të kryera në ar është rreth 250 miliardë USD në 
ditë (Burimi: World Gold Council, blockchain.info). 

(iii) Tregtia e arit është e mirëorganizuar me një kuadër rregullativ dhe 
ligjor të plotë. Tregtia e Bitcoin, sikurse dhe e monedhave të tjera 
virtuale, është tërësisht elektronike dhe pa një kuadër rregullativ dhe 
ligjor. Shumë vende po mbajnë qëndrime neutrale. Në shumicën 
e rasteve, nuk ka një kornizë ligjore për lejimin e tyre, por as për 
ndalimin e këtyre monedhave.

(iv) Ari ka një rol të qartë neutralizues në portofolat e investimit në 
periudha kur kushtet makroekonomike përkeqësohen. Luhatshmëria 
e lartë e kthimit nga investimi në Bitcoin, e bën këtë monedhë një 
mjet të vështirë për t’u analizuar dhe për t’u përfshirë në portofolat 
e investimit.

(v) Kërkesa dhe oferta për ar ndikohen nga faktorë të ndryshëm, 
përkundrejt kërkesës për Bitcoin. Edhe pse shtimi i stokut total të arit 
është i kufizuar në 2%, oferta e arit është reaguese ndaj rritjes së 
çmimit, pasi mbajtësit e arit për qëllime aksesorësh mund të bëhen 
pjesë e ofertës, nëse çmimi i arit pëson rritje drastike. Vetërregullimi 
i ofertës së arit, pa shtuar stokun e tij, kufizon luhatshmërinë e 
çmimit. Roli komplementar i metaleve të tjera të çmuara si ruajtëse 
të vlerës është mjaft i kufizuar, pasi asnjë nga metalet e tjera nuk 
ka cilësitë kimike dhe fizike të arit.
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Tabelë 3. Ari dhe Bitcoin si mjete të ruajtjes së vlerës
Ari:

(1) Treg likuid Vlera e transaksioneve
 = 250 Mld usd

Kërkesë e qëndrueshme në 
portofolet e investimit

(2) Ofertë e kufizuar Rritja vjetore = 1.5-2%
(i) Stok i lartë* (ii) vështirësi 

në nxjerrjen e tij
*Total: 180-200 mijë ton; 

Rezervat e BQ: 33,000 ton
Avantazhet e arit:

a. Çmimi më i qëndrueshëm i arit. STD në % Δ vjetor: 17% (ar), 1372% (Bitcoin)

b. Treg më likuid i arit i matur me vlerën e transaksioneve: 250 miliardë usd (ar); 

c. Treg i rregulluar/stabilizuar i arit.
Treg i ri dhe i decentralizuar 

i Bitcoin; 
d. Vetërregullim i ofertës së arit. Ari për qëllime aksesorësh.

Bitcoin:

(1) Treg likuid Vlera e transaksioneve 
= 05-4 miliardë usd

Numri i transaksioneve 
= 200-400 mijë transaksione/ditë

(2) Ofertë e kufizuar Rritja vjetore: 
3.9% [2017]; 2% [2020+] 

Stoku maksimal = 21 
milionë Bitcoin në 2140

Avantazhet e Bitcoin:

i. Statusi si mjet pagese, lehtësia dhe kostoja e ulët në kryerjen e transfertave elektronike voluminoze;

ii. Anonimiteti i individëve, mundëson shmangien e mbikëqyrjes nga autoritetet; 

iii. Tregu likuid në rritje në sajë të faktorëve (i) dhe (ii); 

iv. Statusi si ruajtës i vlerës në sajë të ofertës së kufizuar të Bitcoin dhe tre faktorëve të mësipërm.
Burimi: blockchain.info; US Geological Survey.

Në dallim, oferta e Bitcoin është e kufizuar sipas një rregulli të 
paracaktuar dhe rritja e menjëhershme e kërkesës rezulton në luhatje 
drastike të çmimit. Nga ana tjetër, dalja e monedhave virtuale me 
teknologji dhe karakteristika të ngjashme ose më tërheqëse mund 
të zhvendosë tërësisht kërkesën për Bitcoin drejt një monedhe 
tjetër virtuale, duke e çuar çmimin e Bitcoin afër zeros. Në këtë 
këndvështrim, çmimi i Bitcoin nuk është i sterilizuar nga mundësia 
e luhatjeve drastike në sajë të luhatjeve të ofertës. Bazuar në këtë 
perspektivë të mjeteve alternative si ruajtësve të vlerës ekonomike, 
rritja e interesit të agjentëve për Bitcoin motivohet nga:

(i) statusi si mjet pagese, lehtësia dhe kostoja e ulët në kryerjen e 
transfertave elektronike voluminoze;

(ii) anonimiteti i individëve, i cili mundëson shmangien e 
mbikëqyrjes nga autoritetet;

(iii) tregu likuid i Bitcoin në sajë të faktorëve (i) dhe (ii);
(iv) statusi si ruajtës i vlerës, në sajë të ofertës së kufizuar të 

Bitcoin dhe tre faktorëve të mësipërm.
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Së fundmi, në dallim nga ari dhe Bitcoin, monedhat kombëtare 
gëzojnë shumë nga karakteristikat e dëshirueshme të një monedhe. 
Megjithatë, oferta monetare e monedhave kombëtare mund të 
përdoret për qëllime të financimit të deficiteve fiskale të qeverive. 
Vlera e monedhave kombëtare pëson luhatje në periudhat e krizave 
ekonomike. Këto cilësi të fundit të monedhave kombëtare ndikojnë 
në rritjen e kërkesës së arit dhe të Bitcoin në portofolat e investimit të 
individëve. Gjithashtu, anonimiteti që mundëson Bitcoin është kriter 
i rëndësishëm që një pjesë e flukseve financiare të migrojnë drejt tij.

Tabelë 4. Karakteristika të arit, Bitcoin dhe monedhave kombëtare
Kostot Ari (Metalet e çmuara) Monedhat kombëtare Bitcoin (Monedhat virtuale)

Kosto vjetore magazinimi 0.1% - 1% E ulët Zero

Transport Shumë i kushtueshëm Kufizime ligjore Zero

Siguri fizike Cilësitë fizike të arit Siguri institucionale Siguri kriptografike

Regjistrim i transaksioneve Manuale (kosto pune) Manuale (kosto pune) Automatizuar

Falsifikim I pamundur I pashmangshëm I pamundur*

Emetim Gërmim në minierë Vendim politik Algoritëm kompjuterik

Ofertë monetare
Normë e qëndrueshme

(1.5-2%)
Përcaktohet nga BQ Rregull deterministik 

Vështirësia e prodhimit E lartë Arbitrare, zero kosto
Maksimumi 21 
milionë BTC

Kryerja e pagesave E kushtueshme E centralizuar
E decentralizuar & 
me kosto të ulët

Burimi: Rochard (2013), VVorld Gold Council, blockchain.info.

Avantazhi konkurrues i Bitcoin si mjet pagese dhe anonimiteti 
favorizojnë pritshmëritë e agjentëve ekonomikë (individëve) se tregu 
i këtij mjeti do të jetë likuid. Rrjedhimisht ky mjet ka potencialin të 
adoptohet edhe si ruajtës i vlerës për periudha të shkurtra kohore. 
Përcaktimi me anë të algoritmit i ritmeve të kufizuara të rritjes së 
stokut të Bitcoin konsiderohet avantazh për adoptimin e Bitcoin 
si një alternativë investimi afatgjatë për ruajtjen e vlerës kundrejt 
monedhave kombëtare. Kjo linjë arsyetimi racionale e agjentëve 
ekonomikë rrit më tej pritshmëritë se një pjesë e mjeteve financiare 
do të mbahen në monedhën Bitcoin. Tregues të këtyre pritshmërive 
pozitive nga ana e individëve të cilat motivojnë argumentet 
e mësipërme janë (i) tendenca në rritje e çmimit të Bitcoin, dhe 
(ii) prirja në rritje i interesimit në mekanizmin kërkues të Google 
(Google Search) mbi monedhën virtuale Bitcoin. 
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Treguesi i çmimit të Bitcoin demonstron dy cilësi statistikore që 
ndikojnë në formimin e pritshmërive të individëve, (i) trendin rritës 
dhe (ii) luhatshmërinë. Trendi rritës i çmimit është faktor pozitiv për 
adoptimin e Bitcoin në portofolat e individëve. Norma e pritur e 
mbi- ose nënçmimit të Bitcoin është elementi i vetëm përcaktues 
i kthimit nga investimi në Bitcoin. Kthimi i lartë nga investimi në 
Bitcoin mund të bëhet joshës për adoptimin e tij në portofolat e 
individëve. Mosmarrja parasysh ose nënvlerësimi i faktorëve të 
tjerë në vlerësimin e rrezikut, sikurse luhatshmëria, kontribuon në 
adoptimin e Bitcoin në portofolat e investimit. 

Luhatjet e mëdha të çmimit ndikojnë negativisht në adoptimin e 
Bitcoin. Arsyeja kryesore është se intensiteti i këtyre luhatjeve është 
tregues potencial i prirjeve spekulative në çmimin e Bitcoin. Nga 
njëra anë, prirjet spekulative formojnë pritshmëritë se çmimi final i 
këtij mjeti në të ardhmen do të jetë zero. Nga ana tjetër, edhe nëse 
Bitcoin do të mbijetojë, prirja konservatore e pjesës më të madhe 
të individëve ndaj rrezikut i mban ata larg mjeteve të investimit me 
çmim tejet të luhatshëm. Luhatshmëria e lartë e çmimit të monedhave 
virtuale është rezultat i prirjeve të ndryshme të individëve ndaj 
rrezikut të një pjese të vogël individësh ose i nevojës për anonimitet 
të tyre. Kështu, luhatjet e çmimit mund të jenë produkt i interesimit 

Gra�k 2. Çmimi i Bitcoin (majtas) dhe interesimi relativ në motorët e kërkimit të 
Google (djathtas).

Burimi: blockchain.info; Google.com;
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të agjentëve ndaj mundësisë së humbur (çmimit të rritur) në formën 
e: (i) ekspozimit me të parën ndaj fenomenit nga ana e agjentëve 
rrezikdashës; apo (ii) tejkalimit të dyshimit nga një pjesë e agjentëve 
konservatorë ndaj rrezikut.Gjithashtu, luhatjet e çmimit mund të jenë 
rezultat (iii) i valëve të ndryshme të individëve, që motivohen nga 
anonimiteti i transfertave financiare jo të ligjshme ose me qëllim 
pastrimin e parave.

Cilado qoftë arsyeja e përdorimit të Bitcoin, këto valë amplifikojnë 
luhatjet e çmimit të Bitcoin (çmimit të tij kundrejt USD). Një fenomen 
tërësisht i njohur si në amplifikimin e cikleve të biznesit edhe në 
formimin e flluskave spekulative me çmimet e një mjeti. Sa më e 
lartë të jetë luhatshmëria e çmimit të një mjeti që individët pranojnë 
për ruajtjen e vlerës ekonomike, aq më e lartë është mundësia që 
ata të jenë të motivuar nga arsyet e tipit (iii) (Carstens, 2018). Ky 
argument i fundit kontribuon më tej në luhatjen e çmimit, duke ftuar 
në treg (iv) kërkesën për Bitcoin për qëllime spekulative. Së fundmi, 
një element i rëndësishëm i rrezikut nga adoptimi i Bitcoin është 
(v) mundësia e manipulimit të ofertës së Bitcoin në sajë të procesit 
“fork”, që është ndarja e monedhës Bitcoin në nënmonedha të 
tjera.

Tabelë 5. Kthimi nga letrat me vlerë, kostoja oportune e parasë dhe kthimi 
nga Bitcoin

Bono 12-mujore
Inflacioni vjetor

Ndryshimi vjetor 
i çmimit BTC

Ndryshimi vjetor 
i çmimit të arit Kthimi nominal Kthimi real 

Mesatare 4.4% 2.4% 2.1% 764% 6 %

Devijim standard 2.1% 1.8% 0.9% 1372% 17 %
Burimi: Blockchain.info, bankofalbania.org dhe Gold.org

Në përfundim të këtyre argumenteve, ka disa arsye përse 
mundësia e adoptimit të Bitcoin në portofolat e individëve kufizohet 
në një grupim të vogël individësh me prirje neutrale ndaj rrezikut 
ose preferues të anonimitetit. 

1. Së pari, nëse arsyeja kryesore e investimit të mjeteve financiare 
në monedha virtuale (private) është rreziku i gërryerjes së vlerës 
së monedhave kombëtare nga inflacioni, atëherë ky rrezik 
është dukshëm më i vogël tek monedhat kombëtare dhe tek 
ari, kundrejt rrezikut të humbjeve të mundshme nga luhatjet 
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e çmimit të monedhave virtuale. Kthimi mesatar vjetor nga 
investimi në Bitcoin për periudhën 2011-2018 është 764%, 
ndërsa luhatshmëria e këtij kthimi është rreth 1372% ose rreth 
1.8 herë më i lartë se kthimi mesatar. Në krahasim me këtë 
kombinim kthim-rreziku nga Bitcoin, kthimi real nga investimi 
në letra me vlerë të qeverisë me afat 12-mujor si instrumente 
me rrezik zero është rreth 2.4% me tregues luhatshmërie prej 
1.8%. Për një individ konservator ndaj rrezikut, alternativa e 
investimit në Bitcoin nuk përputhet me prirjet e tij. Luhatshmëria 
e kostos oportune të parasë në Shqipëri është më e ulët se 
vetë norma e kthimit, si në terma realë ashtu edhe në terma 
nominalë. Ky argument vlen për çdo individ (ose agjent 
ekonomik) me të njëjtat prirje në shumicën e vendeve të tjera, 
ku normat e inflacionit janë të moderuara.

2. Së dyti, nëse arsyeja kryesore e investimit në monedha virtuale 
do të jetë (i) lehtësia dhe kostoja e ulët e kryerjes së pagesave me 
volum të madh, ose (ii) anonimiteti në kryerjen e transaksioneve, 
atëherë këto efekte do të jenë të përkohshme ose të kufizuara. 
Stabilizimi i çmimit të Bitcoin në një nivel të caktuar do të pakësojë 
pritshmëritë për fitim të shpejtë dhe mjetet financiare të investuara 
në monedha virtuale do të rikthehen në sistemin bankar.

3. Së treti, në sajë të procesit të nënndarjeve të Bitcoin (procesi 
“fork”) dhe avancimit të teknologjisë, oferta e monedhës 
dixhitale mund të jetë e manipulueshme pafundësisht. 
Rrjedhimisht, pamundësia informative për t’i verifikuar 
avantazhet e pretenduara të Bitcoin, sikurse oferta e kufizuar 
e stokut të Bitcoin, e bëjnë mbajtjen e balancave monetare në 
Bitcoin një investim me rrezik edhe më të madh. 

Pavarësisht këtyre argumenteve dhe mundësisë së ulët të 
përhapjes së Bitcoin, në vazhdim të këtij materiali shqyrtohet ndikimi 
i mundshëm i adoptimit hipotetik masiv të një monedhe dixhitale me 
cilësi të ngjashme me Bitcoin dhe i një adoptimi të pjesshëm të tij.
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3.2 ADOPTIMI HIPOTETIK MASIV I BITCOIN NË 
TREGUESIT MAKROEKONOMIKË
 
Adoptimi masiv i Bitcoin si ruajtës i vlerës ekonomike dhe si mjet 

pagese është shumë pak i mundshëm në një hark kohor afatmesëm. 
Arsyeja kryesore është prirja konservatore e individëve ndaj rrezikut, 
të përafruar statistikisht nga treguesi i lartë i luhatshmërisë së çmimit. 
Vështirësitë në identifikimin dhe vlerësimin e të gjitha rreziqeve 
që lidhen me një monedhë virtuale e bëjnë një fenomen të tillë 
edhe më pak të mundshëm. Megjithatë, një situatë hipotetike e 
adoptimit masiv të monedhës dixhitale do të shërbente si pikënisje 
për një vlerësim të potencialit të politikës monetare për të ndikuar në 
ekonomi në kushte të adoptimit të pjesshëm të monedhave dixhitale.

Regjimi i Bretton Woods ose i kursit fiks të shkëmbimit të monedhave 
kombëtare kundrejt arit, 1945-1971, përbën një eksperiencë 
praktike të politikës monetare në një regjim ilustrativ dhe hipotetik, 
ku ari zëvendësohet nga Bitcoin. Në këtë pjesë të materialit, një 
regjim i tillë monetar do të emërtohet me termin “regjim monetar i 
Bitcoin” ose me termin e shkurtuar “regjim i Bitcoin”. Arsyetimi në 
një regjim të Bitcoin do të ishte i ngjashëm me atë në një regjim të 
arit sipas standardit të Bretton Woods (Weber, 2016). Tre mjete 
monetare të ndryshme do të ekzistonin nën një regjim të Bitcoin. 

1. Z = Rezervat në Bitcoin. Sasia e parasë virtuale në Bitcoin, 
ose sasia e rezervës në Bitcoin që do të mbante një autoritet 
monetar për të garantuar regjimin fiks të kursit të këmbimit 
kundrejt monedhës kombëtare.

2. C = Sasia e parasë kombëtare të emetuar nga banka 
qendrore. BQ emeton para kombëtare me kurs fiks ndaj 
monedhës virtuale. Sipas të njëjtit parim në regjimin e arit, 
monedha kombëtare e emetuar nuk është e garantuar në 
masën 100% me rezerva të monedhës virtuale Bitcoin. 

3. D = Paraja e krijuar nga bankat. Paraja e krijuar nga 
institucionet depozituese/kredituese në ekonomi ose bankat 
e nivelit të dytë, gjatë procesit të transformimit të maturitetit të 
detyrimeve afatshkurtra (depozita) në aktive afatgjata (kredi). 
Edhe depozitat e bankave nuk janë të garantuara 100% nga 
rezervat e Bitcoin. 
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Regjimi i arit është braktisur që në vitin 1971 nga ekonomitë e 
industrializuara. Për një ekonomi të vogël në zhvillim, një ilustrim 
praktik i një regjimi të arit ose të Bitcoin do të ngjante me një 
regjim monetar me kurs fiks ndaj euros (USD) të garantuar nga 
rezerva valutore në euro (USD) të bankës qendrore. Dallimi është se 
zgjerimi i ofertës së masës monetare të euros (ose USD) nuk është i 
kufizuar, sikurse ajo e arit ose e Bitcoin.

Ngjashmëria midis një regjimi të arit dhe një regjimi hipotetik të 
Bitcoin diktohet nga ritmi i kufizuar i rritjes së ofertës së secilit mjet, 
ndryshe nga ritmi i zgjerimit të euros ose USD. Dallimi midis dy 
regjimeve, të arit dhe të Bitcoin, është se ritmet e rritjes së ofertës 
së arit janë stokastike në intervalin 1.5-2%, ndërsa ritmi i rritjes së 
ofertës së Bitcoin është deterministik dhe gradualisht në rënie derisa 
arrin zero. Ritmi vjetor i rritjes së stokut të Bitcoin do të jetë nën 2% 
duke filluar nga viti 2020, kundrejt ritmit aktual prej 3.85%. Ritmi 
i rritjes së ofertës së euros (ose USD) në një regjim të kursit fiks me 
euron nuk është i kufizuar. Ai caktohet nga BQ. Për efekt ilustrimi do 
të supozohet një regjim monetar i Bitcoin.

(a) Kursi i këmbimit. Në kushtet e një ekonomie të hapur, lëvizja 
e lirë e produkteve, mallrave dhe shërbimeve, dhe e faktorëve të 
prodhimit, kapitalit dhe punës, imponon një korrelacion pozitiv të 
ritmeve të rritjes ekonomike, të nivelit të përgjithshëm të çmimeve, 
si dhe të normave të interesit midis vendeve partnere në tregti. Në 
këto kushte, një kurs fiks i këmbimit ndaj Bitcoin do të imponohej 
nga:

- kostoja afër zeros e transaksioneve me Bitcoin, 
- nga pariteti i normave të interesit me vendet partnere në tregti 

me një përhapje të lartë të Bitcoin, dhe
- nga pariteti i fuqisë blerëse midis vendeve partnere në tregti.

Adoptimi masiv i Bitcoin në vendet partnere në tregti do t’i 
paraprinte adoptimit masiv të Bitcoin në një vend në zhvillim në 
sajë të informimit më të ulët të publikut në vendet në zhvillim dhe 
përqasjes më konservatore ndaj rreziqeve.

(b) Politika monetare. Janë dy elemente të politikës monetare që 
do të kushtëzoheshin nën një regjim të Bitcoin: përcaktimi i normës 
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bazë të interesit dhe roli i autoritetit monetar si huadhënës i dorës 
së fundit.

Norma e interesit. Politika e përcaktimit të normës së interesit do 
të ishte shumë më e kufizuar nën një regjim të Bitcoin sesa në një 
regjim të arit (sikurse regjimi Bretton Woods). Në një regjim të arit 
(ose Bitcoin), kur norma e interesit të një vendi H, e quajtur RH, është 
më e lartë se norma e interesit, RF, të një vendi F, atëherë mundësitë 
për të përfituar nga diferenca e normave të interesit, [RH - RF] do të 
motivojnë transferimin e arit drejt vendit H në atë masë sa kostoja e 
transferimit të arit, “k”, të jetë e barabartë me [RH - RF]. Rrjedhimisht, 
norma bazë e interesit në vendin H do të kishte një fleksibilitet në 
masën RF - k < RH < RF + k.

Përtej këtij intervali, nëse BQ rrit normën e interesit bazë RH mbi 
normën prej [RF + k], atëherë do të ketë një fluks hyrës të rezervave 
të arit drejt vendit H. Ky fluks i arit rezulton në zgjerim të ofertës 
monetare, duke neutralizuar impaktin e synuar me anë të rritjes së 
normës bazë RH. Efekti i anasjelltë ndodh në kushtet e një ngadalësimi 
ekonomik dhe uljeje të inflacionit nën objektiv. Përpjekja e BQ për 
të ulur normën bazë RH  përtej kufirit të poshtëm [RF - k], do të 
rezultojë në dalje të flukseve të arit për të përfituar nga norma më e 
lartë e interesit të vendit F, minus koston k të transaksioneve. Fluksi 
i arit që del nga ekonomia e vendit H zvogëlon masën monetare, 
duke neutralizuar efektin e synuar të uljes së normës bazë nga BQ 
e vendit H.

Sa më e madhe kostoja, fizike apo ligjore, e transferimit të 
arit (ose Bitcoin) nga një vend në tjetrin, aq më e madhe aftësia 
dhe fleksibiliteti i BQ të atij vendi për të implementuar një politikë 
monetare të pavarur. Implikimi është se, në një regjim të Bitcoin, 
kostoja fizike e transferimit të monedhave virtuale k, është afër 
zeros. Rrjedhimisht, politika monetare, me anë të normës bazë 
si instrument kryesor të politikëbërjes, është tejet e kufizuar në një 
regjim të Bitcoin. 

Huadhënës i dorës së fundit. Roli i bankës qendrore si huadhënës 
i dorës së fundit në një regjim Bitcoin (ose ari) është pjesërisht i 
ngjashëm me rolin në një regjim standard me kurs fiks të këmbimit. 
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Për ilustrim, supozojmë se individë me të njëjtën pritshmëri pesimiste 
formojnë një fluks tërheqjeje në sasinë “Dx” nga bankat tregtare të 
depozitave në monedhën kombëtare të emetuar nga BQ. Bankat 
tregtare i drejtohen BQ për furnizim me rezerva.

(i) Për sa kohë raporti i depozitave “Dx” ndaj rezervës në Bitcoin 
të BQ “Z” është dukshëm më i ulët se , atëherë kërkesa 
për rezerva është lehtësisht e përballueshme nga BQ. Funksioni 
i huadhënies së dorës së fundit është i njëjtë si në regjimin 
fleksibël dhe aspak problematik. 

(ii)Nëse raporti i depozitave “Dx” ndaj rezervës në Bitcoin të 
BQ “Z” është afër , atëherë konvertimi i rezervave të 
tërhequra në Bitcoin me kurs fiks do të vinte në pikëpyetje 
sistemin monetar dhe besueshmërinë e monedhës vendase.

Nëse arsyeja e tërheqjes nga bankat është humbja e besimit 
edhe tek monedha vendase, atëherë këto rezerva do të konvertohen 
në Bitcoin (ose në ar në një regjim ari). Banka qendrore është e 
kufizuar në sasinë e rezervave në monedhën vendase që mund t’i 
huajë bankave tregtare.

(c) Inflacioni. Në kushtet e një ritmi të përcaktuar të zgjerimit 
të stokut të Bitcoin, edhe ritmi i zgjerimit të ofertës monetare është 
i përafërt. Për thjeshtësim të argumentit supozohet se shpejtësia e 
qarkullimit të parasë është e qëndrueshme ose fikse. Rrjedhimisht, 
norma e ndryshimit të inflacionit do të jetë ekuivalente me normën e 
ndryshimit të masës monetare, minus normën e ndryshimit të PBB-së.

    (1)
  
ku,  është inflacioni,  dhe  janë përkatësisht ritmet vjetore 

të rritjes së ofertës monetare dhe të PBB-së. Bazuar në ritmin e 
parashikuar të ofertës së Bitcoin dhe në një rritje mesatare të PBB-së 
prej rreth 4%, atëherë inflacioni do të rezultonte në nivele negative 
(shih kolonën [c], Tabela 6).

Për ta përgjithësuar argumentin, një trend rënës i shpejtësisë 
së parasë do të mundësonte norma më të moderuara deflacioni. 



-31-

Ndërsa, një ritëm më i lartë i rritjes ekonomike potenciale në një 
ekonomi në zhvillim, për të arritur nivelin e të ardhurave për frymë 
të vendeve të BE-së, do të kërkonte norma deflacioni edhe më të 
mëdha. Në kushte deflacioni, politika monetare do të kishte kufizime 
ekstra në sajë të pamundësisë për të ulur normën e interesit nën zero. 
Në sajë të barazimit të Fisher dhe një norme mesatare reale prej rreth 
3%, norma bazë e interesit do të humbte rolin e saj për të stabilizuar 
ekonominë, pas një rënieje të rritjes ekonomike nën potencial.

    (2)
 
ku,  dhe  janë norma bazë e interesit të politikës monetare 

dhe norma reale e interesit. Në kolonën [e] (Tabelë 6) vërehet se 
pas vitit 2024, ritmi nën 1% i zgjerimit të ofertës monetare (kolona 
[a]) kërkon norma negative të interesit nominal . Rrjedhimisht, 
ritmi nën 1% i rritjes së ofertës së Bitcoin do ta bënte praktikisht 
të pamundur një politikë monetare stabilizuese me anë të normës 
bazë. Përtej kufirit zero, ulja e normës nominale të interesit, , do 
të ishte e pamundur ose tepër e vështirë.

Tabelë 6. Norma e inflacionit dhe norma reale/nominale e interesit në një 
regjim të Bitcoin

Rritja e ofertës 
së Bitcoin

Rritja 
ekonomike

Inflacioni
[a]-[b]

Norma reale 
(fikse) RR

Norma 
nominale Rn

[a] [b] [c] [d] [e]

2020 1.79% 4% -2.21% 3 % 0.79%

2024 0.83% 4% -3.17% 3 % -0.17%

2030 0.40% 4% -3.60% 3 % -0.60%

2040 0.05% 4% -3.95% 3 % -0.95%
Llogaritjet dhe rezultatet në këto tabela janë simulime të autorëve për qëllime ilustrative, 
jo të përftuara nga ndonjë situatë konkrete.
Burimi: blockchain.info, Weber (2016) dhe llogaritje.

(d) Rritja ekonomike. Në horizontin kohor afatgjatë, ritmet e 
rritjes ekonomike janë funksion i produktivitetit në ekonomi dhe 
ndryshimeve në nivelin e kapitalit për frymë. Megjithatë në harkun 
kohor afatshkurtër, rritja ekonomike varet edhe nga elemente të 
ndryshme inercie që veprojnë mbi treguesit makroekonomikë sikurse 
mbi kapitalin, mbi nivelin e çmimeve apo mbi shëndetin financiar të 
huamarrësve dhe huadhënësve. Inercia e këtyre treguesve përcillet 
në inerci të luhatjeve ekonomike. 
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Për ilustrim, një rritje ekonomike nën potencial, e shkaktuar nga 
ulja e produktivitetit në një periudhë të caktuar, reflektohet në një 
nivel nën potencial të kapitalit për frymë në ekonomi. Elementet 
e inercisë, si rezultat i vonesave kohore në rimëkëmbjen e 
investimeve, mbajnë nivelin e kapitalit (për frymë) nën potencial për 
një kohë më të gjatë edhe pasi produktiviteti i është kthyer niveleve 
normale (pozitive). Kjo inerci e kapitalit nën nivelin potencial 
reflektohet edhe në vonesë kohore të rikthimit të PBB-së drejt trendit 
potencial të saj. Një mekanizëm i ngjashëm vepron edhe në sajë 
të inercisë në nivelin e përgjithshëm të çmimeve ose në shëndetin 
financiar të huadhënësve apo të huamarrësve. Rezultati është një 
inerci e ngadalësimit ekonomik nën potencial për disa periudha të 
mëtejshme në sajë të pranisë së këtyre elementeve të inercisë në 
ecurinë e treguesve makroekonomikë të sipërpërmendur (Kydland 
& Prescott, 1982). Në regjime të ndryshme monetare, disa faktorë 
inercie mund të jenë më aktivë nga disa të tjerë. 

Megjithatë, disa regjime monetare, sikurse një regjim monetar i 
Bitcoin, imponojnë kufizime më të forta, të cilat e thellojnë impaktin 
negativ të këtyre elementeve të inercisë mbi luhatjet makroekonomike. 
Në një regjim monetar të Bitcoin, normat negative të inflacionit do të 
ishin të pranishme në pothuajse të gjitha episodet e ngadalësimeve 
ekonomike (shih Tabelën 6, kolona [c]). 

Përpjekjet e autoritetit monetar për t’i zbutur këto ngadalësime 
me anë të uljes së normës bazë të interesit, do të hasnin në kufirin 
zero. Një normë nominale e interesit nën zero konsiderohet e 
vështirë për t’u arritur edhe nëse banka qendrore ndërmerr lehtësim 
sasior monetar për të thyer barrierën zero të normës nominale të 
interesit. Një politikë e tillë e lehtësimit monetar sasior është injektimi 
i likuiditetit në sasi të mëdha për të orientuar uljen e normës së 
interesit në treg nën zero. Alternativa e ruajtjes së mjeteve monetare 
në para jashtë bankave me normë kthimi zero e bën këtë politikë 
më pak të efektshme në sajë të fenomenit të kurthit të likuiditetit ose 
të zhvlerësimit të monedhës vendase. Inflacioni i lartë do të vinte në 
rrezik besueshmërinë e regjimit monetar të Bitcoin.

Në kushte të caktuara, një politikë e tillë sasiore mund të bëhet 
antiproduktive dhe të përkeqësojë situatën makroekonomike. 
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Arsyeja është se agjentët ekonomikë mund t’i shmangen normave 
negative të interesit në depozitat bankare duke investuar mjetet 
monetare në para jashtë bankave me normë kthimi nominale zero. 
Në ekonomitë në zhvillim, mundësia e konvertimit në monedha 
të huaja, euro ose USD, dhe mbajtja jashtë sistemit në formën e 
valutës monetare jashtë bankave e bën edhe më pak të mundshëm 
stabilizimin e ritmeve të rritjes ekonomike.

Një përqasje e tillë do ta vendoste bankën qendrore në një 
situatë me likuiditet të tepërt në ekonomi, dhe përpjekja për ta 
anuluar këtë politikë sasiore nëpërmjet rritjes së normës bazë për të 
tërhequr likuiditetin e tepërt (ose për të rikthyer besimin në monedhën 
vendase), do të thellonte edhe më shumë recesionin ekonomik. Në 
një ekonomi në zhvillim, ku fenomeni i Bitcoinizimit (ose euroizimit 
apo dollarizimit) është i pranishëm, kanalizimi i mjeteve monetare 
në alternativa investimi si Bitcoin, euro apo USD do të intensifikohej 
edhe më tej, si strategji për shmangien e normave negative të kthimit. 
Në regjimin monetar të Bitcoin, me rezerva të kufizuara të monedhës 
dixhitale (analoge me rezerva të kufizuara të arit ose të valutës), kjo 
strategji do të vinte në rrezik vazhdimësinë e vetë regjimit.

Në përfundim të këtij arsyetimi, adoptimi i një regjimi hipotetik monetar 
të Bitcoin, ose monedhe virtuale me cilësi të ngjashme, gjykohet se do 
të vështirësonte implementimin e politikës monetare dhe do të thellonte 
(përkeqësonte) luhatjet makroekonomike. Në vendet në zhvillim me një 
kurs fiks të këmbimit ndaj Bitcoin, një politikë monetare e pavarur do të 
ishte edhe më e vështirë, në sajë të: 

(i)  ritmit afër zeros të zgjerimit monetar të Bitcoin, 
(ii)  prirjes së individëve për të reaguar ndaj inflacionit duke u zhvendosur 

drejt valutave të huaja, dhe 
(iii) mundësisë për një rritje ekonomike potenciale më të lartë se vendet 

e zhvilluara, dhe nevojës për arritjen e këtij potenciali me synim 
përafrimin e standardeve ekonomike me këto vende.
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3.3 ADOPTIMI I PJESSHËM I BITCOIN NË 
OFERTËN E PARASË 

Përhapja masive e monedhave virtuale në Shqipëri do të kërkonte 
një kohë relativisht të gjatë që individët me prirje konservatore të 
tejkalojnë dyshimet që shoqërojnë një fenomen të ri me rreziqe të 
vështira për t’u identifikuar dhe vlerësuar. Vlerësimi i këtyre rreziqeve 
kërkon një njohje të thellë të teknologjisë së informacionit mbi të 
cilën ngrihet infrastruktura e monedhave virtuale. Megjithatë, një 
përhapje e pjesshme e Bitcoin është një supozim më pak i skajshëm 
në intervalin e mundësive hipotetike, kundrejt supozimit të adoptimit 
masiv të Bitcoin. 

Edhe pse është i vështirë identifikimi i përhapjes gjeografike të 
monedhave virtuale, Bitcoin ka gjetur interesim nga një masë e 
konsiderueshme e publikut ndërkombëtar. Luhatjet në kahun rritës të 
çmimit të Bitcoin janë shoqëruar me një interesim të lartë të individëve 
ndaj tij (shih Grafikun 2, në faqen 13 të këtij materiali). Arsyet 
kryesore për një adoptim të pjesshëm do të ishin të disallojshme, 
sikurse: (a) adoptimi nga individë me prirje neutrale ndaj rrezikut, të 
joshur nga mundësia e fitimeve të shpejta; (b) ambientimit me këtë 
lloj rreziku pas kryerjes së një transaksioni të vetëm të motivuar nga 
anonimiteti; dhe (c) imitimit të qëndrimit që individë të suksesshëm 
ose publiku i huaj mban kundrejt rrezikut të Bitcoin.

Ekspozimi ndaj fenomenit mund të shoqërohet me zhvendosje 
të portofolit të mjeteve financiare të individëve edhe në Shqipëri. 
Impakti potencial i zhvendosjes së balancave monetare të individëve 
drejt Bitcoin mund të jete në formën e (1) pakësimit të mjeteve 
monetare dhe (2) ndikimit negativ ne ekonomi.

3.3.1. PAKËSIMI I MJETEVE MONETARE TË DISPONUESHME PËR 
FINANCIMIN E RRITJES EKONOMIKE

Zhvendosja e balancave monetare drejt Bitcoin do të pakësonte 
sasinë e depozitave në sistemin bankar dhe ofertën monetare në 
proporcion me: (i) sasinë e investuar në Bitcoin, dhe (ii) shpejtësinë 
e qarkullimit të parasë në Shqipëri.
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Për ilustrim, supozojmë se një sasi prej Dt=1=100 lekë është stoku i 
depozitave në bankat e nivelit të dytë, nga të cilat bt=1=1 lek migron 
drejt Bitcoin dhe dt=1= 99 lekë mbetën në depozita. Le të themi, 

1-k - përqindja e parasë jashtë bankave, kundrejt M3 që publiku 
dëshiron të mbajë për transaksione,

rd -norma e rezervës së detyrueshme mbi depozitat e pranuara 
në sistemin bankar.

Në këtë rast, një masë bt=1=1 lek depozitë bankare, në kohën 
t=1 do të transformohej pas një periudhe t=T me një multiplikator 
prej “m” në një masë depozite monetare bt=T.

  
 bt=T  = bt=1 * m  ku      (3)

ku,  është multiplikatori i parasë dhe S = k(1- rd). 

Me të njëjtin multiplikator do të shumoheshin edhe sasia e 
depozitave të mbetura në sistemin bankar në kohën T pas migrimit 
të bt=1=1 lek drejt Bitcoin, dt=T, si dhe shuma totale e depozitave, 
Dt=T, nëse nuk do të ndodhte migrimi.

   dt=T = dt=1* m  
   Dt=T = Dt=1* m  (4)

Për vlera të këtyre parametrave afër vlerave historike në ekonominë 
shqiptare (1- k = 20% dhe rd = 10%), tërheqja e kësaj mase depozite 
prej bt=1=1 lek do të pakësonte masën e depozitave monetare me rreth 
bt=10 = 3.4*1 pas një periudhe kohore T = 10 (kolona [f], Tabela 7).

Tabelë 7. Efekti i një sasie ‘bt=1’, të investuar në Bitcoin, në nivelin e 
depozitave në sistemin bankar

[a]  bt=1 [b] 1-k [c]  rd [d]  S=k(1-rd) [e]  T [f]    

1 20 % 10 % 72 %
4 2.6
10 3.4
20 3.6

1 20 % 5 % 76 %
4 2.8
10 3.9
20 4.1

Llogaritjet dhe rezultatet në këto tabela janë simulime të autorëve për qëllime ilustrative, 
jo të përftuara nga ndonjë situatë konkrete.
Burimi: Ilustrime të autorëve.
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Nëse norma e rezervës së detyrueshme është 5%, atëherë niveli i 
depozitave pas  T = 10 periudha do të ishte rreth 3.9 lekë më pak, 
ndërsa oferta monetare do të pakësohej me një masë nominale 
prej:

        bt=10 / k (5)

Në përgjithësi, një fenomen i zhvendosjes së balancave monetare 
drejt një mjeti të ri investimi merr formën e një vale që zgjat për disa 
periudha të njëpasnjëshme derisa efekti zbehet tërësisht.

•	 Në çfarë mase, zhvendosja e një mase fikse depozite prej b 
= 1 lek për T periudha të njëpasnjëshme drejt Bitcoin do të 
pakësonte totalin e depozitave në periudhën T? 

Përmasat e një zhvendosjeje të vazhdueshme do të kishin një 
efekt kumulativ në stokun e depozitave prej:

   (6)

Depozitat në lekë të mbetura në sistemin bankar pas migrimit 
drejt Bitcoin të vlerës b=1 lekë të depozitave për T periudha të 
njëpasnjëshme, dt =T, do të ishin:

   dt =T = 100 * m - Bt =T (7)

ku, DT (= 100 * m) është niveli i depozitave totale në kohën t = T 
nëse nuk ndodh një migrim i depozitave drejt Bitcoin.

Efekti kumulativ i migrimit drejt Bitcoin në përqindje do të ishte:

    (8)

Për ilustrim, vlera e masës monetare të zhvendosur drejt Bitcoin 
në kohën T = 10 do të ishte rreth 26.9*b. Për një migrim në 
masën b=1 Lek drejt Bitcoin për periudha të njëpasnjëshme, efekti 
kumulativ në kohën T = 10 do të ishte (shih kolonën [g] dhe [h] në 
Tabelën 8, sipas ekuacioneve 6, 8):
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-   rreth  më pak se stoku fillestar i depozitave Dt=0= 100 
lekë, ose

- rreth  më pak se stoku prej Dt=10= 100*m i depozitave 
që do të kishte sistemi bankar nëse migrimi drejt Bitcoin nuk do të 
kishte ndodhur.

Tabelë 8. Efekti kumulativ i migrimit të 1 lek për T periudha

rd
[c]

S=k(1-rd)
[d]

T
[e]  [f]

Bt=T /100    &     
                  kundrejt

[g] [h]

10 % 72.0%
4 2.6 7.6% 2.9 %
10 3.4 26.9% 7.8 %
20 3.6 62.3% 17.5 %

5 % 76.0%
4 2.8 7.9% 2.9 %
10 3.9 29.3% 7.6 %
20 4.1 70.2% 17.1 %

D1=100 dhe DT =100*m, janë totali i depozitave përkatësisht në dhe pa një migrim 
të depozitave drejt Bitcoin.
Llogaritjet dhe rezultatet në këto tabela janë simulime të autorëve për qëllime ilustrative, 
jo të përftuara nga ndonjë situatë konkrete.
Burimi: Ilustrime të autorëve.

Stoku i depozitave të mbetura në sistemin bankar, pa depozitat 
që migrojnë do të ishte:

   D’T = 100 * m - Bt=T  (9)

Impakti do të ishte në shifra të ngjashme edhe nëse rezerva e 
detyrueshme do të ishte më e ulët.

Këto vlerësime janë bazuar në simulime hipotetike pasi nuk ka një 
vlerësim statistikor të përhapjes së Bitcoin në ekonominë shqiptare. 
Ndërsa, përhapja aktuale e Bitcoin në ekonominë botërore është 
tepër e vogël për të ndikuar në treguesit monetarë. Në fund të vitit 
2017, pesha e masës monetare të Bitcoin, e vlerësuar me çmim 
tregu, ishte më pak se 1% e bazës monetare të ekonomisë botërore 
ose rreth 0.22% e ofertës monetare globale (shih Tabelën 3). 
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Tabelë 9. Raporti i masës monetare të Bitcoin (vlerësuar në USD) ndaj 
bazës monetare (në përqindje)

2014 2015 2016 2017
Pesha e PBB-së përkatëse në 

PBB-në botërore në vitin 2017
Ekonomitë G7 & Eurozonë* 0.05 0.07 0.15 1.88 52

Ekonomitë G7, Eurozonë & BRIK** 0.03 0.05 0.10 1.29 74

Ekonomia botërore 0.02 0.03 0.07 0.96 100
* Shtetet në grupin G7 që nuk janë në Eurozonë janë Kanadaja, Japonia, Mbretëria 
e Bashkuar dhe SHBA.
** Shtetet në grupin BRIK janë Brazili, Rusia, India dhe Kina. Të dhënat janë në përqindje.
Burimi: blockchain info, imf.org.

Si do të ndikonte ky migrim në kapacitetin e sistemit bankar 
për të financuar kreditimin e ekonomisë?

Impakti real i këtij efekti në kapacitetin e sistemit bankar për të 
financuar kreditimin e ekonomisë do të ishte i ngjashëm me rastin 
kur: (i) e njëjta masë depozitash prej “b” lek do të konvertohej në 
valutë dhe ridepozitohej në depozitë valutore në sistemin bankar 
për të njëjtat periudha T dhe (ii) kjo depozitë valutore nuk do të 
kanalizohej në kredi për ekonominë, por do të investohej si mjet 
valutor neto.

Nëse kushtet (i) dhe (ii) plotësohen njëkohësisht, atëherë impakti 
në kapacitetin e sistemit për të financuar kreditimin e ekonomisë i 
migrimit të depozitave prej b lek drejt Bitcoin për T periudha do 
të ishte i ngjashëm me impaktin e konvertimit të kësaj depozite 
në valutë. Për sa kohë sistemi bankar ka mjete valutore neto të 
painvestuara në kredi për ekonominë, atëherë efekti i zhvendosjes 
së depozitave drejt Bitcoin në ekonomi do të ishte minimal. Në çdo 
kohë sistemi bankar do të kishte likuiditet (valutor) të mjaftueshëm 
për kreditimin e ekonomisë. 

Për krahasim, vlerësojmë impaktin në ofertën monetare M3 të 
orientimit të një depozite në lekë drejt dy alternativave (i) drejt 
konvertimit në depozitë në euro të kanalizuar në mjete valutore 
neto të bankave, dhe (ii) drejt investimit në Bitcoin. Një depozitë në 
valutë që kanalizohet në mjet valutor neto shton ofertën monetare 
në periudhën afatshkurtër. Megjithatë, në periudhën afatgjatë, 
sasia e depozitave valutore të investuara në mjete valutore neto 
të sistemit bankar nuk kontribuojnë në multiplikatorin e parasë. 
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Ndërsa, konvertimi i një sasie depozitash bt =1 në Bitcoin do të 
pakësonte nivelin e M3 në vlerë absolute në periudhën afatshkurtër. 
Gjithashtu, do të pakësonte ofertën e parasë dhe multiplikatorin e 
parasë edhe në periudhën afatgjatë. Rrjedhimisht, në periudhën 
afatgjatë, impakti i zhvendosjes së një mase depozite në ofertën 
monetare dhe multiplikatorin e parasë është i ngjashëm me shtimin 
me të njëjtën sasi të mjeteve valutore neto të bankave të nivelit 
të dytë. Për sa kohë sistemi bankar ka mjete valutore neto të 
disponueshme, konvertimi i një sasie depozitash në Bitcoin në një 
periudhë të caktuar do të kishte efekte të kufizuara në kapacitetin e 
sistemit bankar për financimin e ekonomisë. 

Nëse gjendja e mjeteve valutore neto të sistemit bankar do të 
ishte afër zeros, atëherë një zhvendosje e depozitave drejt Bitcoin 
për disa periudha, do të shtrëngonte kushtet monetare në ekonomi. 
Përmasa e pakësimit të stokut të depozitave është 7.8% pas 10 
periudhash (vlera e përcaktohet  në kolonën [h], Tabela 8, 
sipas ekuacionit 9).

Tkurrja e ofertës monetare në ekonomi do të kufizonte aftësinë 
e sistemit bankar për të financuar rritjen ekonomike. Impakti do të 
përshpejtohej në proporcion me kohën e zgjatjes së këtij fenomeni 
dhe përmasat e fenomenit në çdo periudhë. 

3.4 EFEKTI PASUROR DHE STABILITETI FINANCIAR 

Një zhvendosje e balancave monetare të individëve drejt Bitcoin 
do të ndodhte: (a) në mënyrë të menjëhershme, ose (b) si një proces 
gradual me ritme të ngadalta. Në rastin e një (a) tërheqjeje të 
menjëhershme të depozitave nga sistemi bankar për t’i investuar 
ato në Bitcoin, sistemi bankar do të haste në probleme likuiditeti. 
Impakti i mundshëm i shtrëngimit të kushteve të likuiditetit mund të 
ndikonte edhe në kapacitetin e sistemit për të financuar kreditimin e 
ekonomisë në periudhën afatshkurtër. 

Në tërësi, treguesit e stabilitetit financiar do të pësonin një 
përkeqësim në sajë të efektit indirekt të përkeqësimit të kushteve 
makroekonomike. Përmasat e këtij efekti do të ishin të ngjashme 
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me impaktin e daljes së parasë jashtë bankave në vitin 2002 
ose në vitin 2009. Një zhvendosje e menjëhershme e balancave 
monetare të individëve drejt Bitcoin është tejet e vështirë, si rezultat i 
qëndrimit konservator të individëve ndaj rrezikut. Kanalizimi gradual 
i balancave monetare të individëve drejt Bitcoin është supozimi më 
i mundshëm realist. Investimi në monedhën Bitcoin nuk do të prekte 
aktivet e sistemit bankar. Përtej efektit në shumëfishimin e parasë, 
sikurse në Tabelat 7 dhe 8, kjo zhvendosje nuk do të cenonte 
bilancin e bankave. Kjo zhvendosje prek bilancin e individëve. Një 
rënie drastike e çmimit të Bitcoin do të kishte efekt pasuror në nivelin 
e konsumit ose të kursimit të individëve.

Për çdo masë monetare bt=1=1 lek të investuar në Bitcon, një 
rënie drejt zeros e çmimit të Bitcoin do të kishte një efekt pasuror në 
ekonomi të ngjashëm me:

(i) impaktin e uljes së remitancave me të njëjtat përmasa monetare 
kundrejt një viti të mëparshëm, ose

(ii) efektin e një rënieje të PBB-së nominale me të njëjtat përmasa 
monetare në sajë të një fatkeqësie natyrore.

Elementi i përbashkët që i bën këto fenomeneve të ngjashme është 
se janë funksion i faktorëve ekzogjenë që nuk varen nga fondamentet 
e ekonomisë dhe impakti fillestar në ekonomi vjen në formën e një 
goditjeje ekzogjene në kërkesën e brendshme. Gjithashtu, një 
impakt i tillë nuk ndikon direkt në qëndrueshmërinë e ndërmjetësve 
financiarë. Këto ngjarje do të kishin një impakt indirekt në stabilitetin 
financiar sikurse çdo rënie ekzogjene e PBB-së nominale, pavarësisht 
burimit të kësaj rënieje. Ky impakt do të ishte i pranishëm edhe në 
rastin e një tërheqjeje të menjëhershme të depozitave drejt Bitcoin.

4. RISIA TEKNOLOGJIKE E KRYERJES SË 
PAGESAVE

Eficienca e sistemit të pagesave është përcaktuese e efektivitetit 
me të cilin realizohet transferimi i mjeteve monetare në ekonomi 
dhe e rreziqeve që i shoqërojnë këto transferta. Sistemi i pagesave 
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me “blockchain” pretendohet se konkurron në të dy këto drejtime, 
nëpërmjet: (i) kostove të ulëta financiare, dhe (ii) kohës së shkurtër të 
kryerjes së transfertave. Gjithashtu, implementimi i “blockchain” në 
sistemin e transfertave të monedhës private Bitcoin, mundëson (iii) 
anonimitetin midis paguesit dhe përfituesit të transfertës. 

Në sistemet tradicionale të pagesave, paguesi dhe përfituesi 
janë të identifikueshëm dhe kostot financiare të transaksioneve 
përcaktohen nga autoritetet rregullatore. Kjo pjesë e materialit 
fokusohet në infrastrukturën e pagesave që mundëson një monedhë 
virtuale si Bitcoin. Në pjesën e parë synohet qartësimi i mekanizmit 
të funksionimit të Bitcoin si monedhë dhe si infrastrukturë teknologjike. 
Në mungesë të interesit për këtë pjesë sugjerohet që lexuesi të kalojë 
në pjesën e dytë të këtij seksioni IV.2 Sistemi i transfertave me Bitcoin.

4.1 FUNKSIONIMI I INFRASTRUKTURËS SË 
BITCOIN

Konceptimi dhe implementimi i një projekti për një monedhë 
virtuale, e bazuar mbi një politikë të zgjerimit të stokut të parasë 
me ritme konstante pretendohet se do të siguronte liri më të madhe 
të individëve. Kjo do të arrihej nëpërmjet dy cilësive të monedhës 
së propozuar. Së pari, anonimiteti në kryerjen e transaksioneve do 
të linte jashtë kontrollit dhe mbikëqyrjes së qeverive, transaksionet 
mes individëve. Nga ana tjetër, kufizimi i ritmit të zgjerimit të masës 
monetare të monedhës virtuale, nëse do të provohej në periudhën 
afatgjatë, do të shmangte inflacionin. Aktualisht, ky pretendim 
konsiderohet i mirëqenë në mediat elektronike. Megjithatë, është 
e vështirë të provohet që në periudhën afatgjatë ritmi i zgjerimit të 
sasisë së Bitcoin do të mbetet i kufizuar. Avantazhi që mundëson 
anonimiteti i kryerjes së transaksioneve jashtë kontrollit të autoriteteve 
është një karakteristikë e diskutueshme nga pikëpamja ligjore 
dhe gjen kontestime nga institucionet ndërkombëtare. Anonimiteti 
gjykohet se shihet me interes nga individë që synojnë shmangien e 
taksave ose pastrimin e parave. 

Për të motivuar mbështetjen ndaj Bitcoin, shumë proponentë 
në mediat elektronike i referohen emrave të njohur të literaturës 
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ekonomike, si Milton Friedman në një intervistë me Russell Roberts 
(Roberts, 2006) dhe John Nash në një studim të publikuar (Nash, 
2002). Të dy autorët kanë shprehur një preferencë për një rregullim 
të zgjerimit të parasë sipas një rregulli fiks, jo të ndryshueshëm nga 
autoritetet. Megjithatë këta autorë nuk i referohen në asnjë rast 
monedhës Bitcoin, e cila në kohën e publikimit të materialeve të tyre 
ende nuk ishte në qarkullim.

Megjithatë, janë dy argumente të kundërt që ngrenë pikëpyetje mbi 
këtë karakteristikë. Së pari, është e vështirë të provohet autenticiteti 
i ofertës monetare të kufizuar. Garancia e ofertës së kufizuar është 
vetëm një pretendim që qarkullon në mediat elektronike. Së dyti, 
pavarësisht autenticitetit aktual, avancimi i shkencës informatike në 
një perspektivë afatgjatë kohore mund të lejojë që rregulli i krijimit 
të parasë në të ardhmen të vihet në diskutim. 

Megjithatë, mundësitë e reja që risia teknologjike e infrastrukturës 
së Bitcoin, “blockchain”, mund hapë për industrinë financiare gjejnë 
një konsesus më të gjerë si në mediat elektronike ashtu edhe midis 
emrave të njohur të industrisë financiare. “Blockchain” ose regjistri 
elektronik (i decentralizuar) i transaksioneve (REDiT): (i) realizon 
regjistrimin në bllok të sekuencës së transaksioneve të kryera në 
monedhën virtuale, dhe (ii) lejon verifikimin e çdo ndërrimi pronësie 
që secila monedhë pëson.

Gjithashtu, teknologjia mundëson (iii) decentralizimin e protokollit 
(rutinës) për mirëmbajtjen dhe përditësimin e infrastrukturës së 
pagesave të monedhës Bitcoin përtej kontrollit nga një autoritet 
qendror. Për të mundësuar decentralizimin e infrastrukturës, protokolli 
elektronik i “blockchain” integron avantazhet e (a) elementeve 
kriptografike të sigurisë, me (b) një mekanizëm konkurrues të 
bazuar në teorinë e vendimmarrjes strategjike midis agjentëve 
privatë që mirëmbajnë infrastrukturën. Të dy këto elemente lejojnë 
konfirmimin e transaksioneve mes palëve të interesuara pa ndihmën 
e një ndërmjetësi financiar ose rregullatori. Në vazhdim të këtij 
materiali, do të bëhet një përshkrim jo teknik i infrastrukturës së 
Bitcoin pa e konfirmuar apo paragjykuar sigurinë informatike të 
kësaj infrastrukture. Verifikimi i sigurisë informatike të infrastrukturës 
së Bitcoin shkon përtej qëllimit të këtij materiali.
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•	 Çfarë është “blockchain”: Regjistri Elektronik i Decentralizuar 
i Transaksioneve (REDiT)?

Regjistri elektronik (i decentralizuar) i transaksioneve është 
një regjistër elektronik i sekuencës së transaksioneve të kryera 
elektronikisht me monedha Bitcoin dhe të organizuara në formën e 
blloqeve (zinxhir) të mbivendosura. Regjistrimi dhe konfirmimi i secilit 
bllok transaksionesh realizohet nga një nga agjentët që protokolli 
elektronik zgjedh në mënyrë rastësore. Çdo bllok i ri ende në proces 
konfirmimi emërtohet me një kod identifikimi, të cilit në këtë material 
i referomi si kodi identifikues “hash”. Kodi “hash” i mbivendoset 
sekuencës së të gjitha transaksioneve të emërtuara dhe identifikuara 
me kode nga konfirmimet e blloqeve të mëparshme dhe të mbartura 
nga regjistri elektronik ekzistues. 

Mbivendosja e bllokut të ri të transaksioneve mbi shtresat e mëparshme 
të transaksioneve dhe emërtimi i regjistrit të ri të transaksioneve me një 
kod të ri identifikimi, çdo herë më i vështirë për t’u zgjidhur, e bën 
këtë regjistër të pamanipulueshëm. Një ndryshim sado minimal në 
një nga transaksionet e mëparshme të regjistrit kërkon një rillogaritje 
(rizgjidhje) të të gjitha kodeve identifikuese “hash” të sekuencave të 
transaksioneve të mbivendosura mbi bllokun e modifikuar pas çdo 
ripërditësimi të regjistrit elektronik. Kjo rillogaritje do të kërkonte fuqi 
kompjuterike shumë herë më të madhe sesa fuqia e agjentëve ekzistues 
që mirëmbajnë infrastrukturën e sistemit të pagesave.

Agjentët mirëmbajtës, që operojnë infrastrukturën, janë aktorë 
privatë me fuqi kompjuterike të motivuar nga incentiva financiare të 
parashikuara nga protokolli elektronik i hartuar nga autori anonim i 
Bitcoin. Për sa kohë (i) agjentët mirëmbajtës të infrastrukturës së sistemit 
mund të përditësohen me fuqi kompjuterike sa herë që një manipulues 
potencial përfiton fuqi shtesë kompjuterike, dhe (ii) për sa kohë incentivat 
financiare të parashikuara nga protokolli elektronik e mundësojnë këtë 
financiarisht, atëherë të gjithë agjentët do të kanalizojnë energjitë 
e tyre në maksimizimin e fitimeve, duke mirëmbajtur infrastrukturën 
dhe jo duke e sulmuar atë për ta manipuluar. Elementet kriptografike 
të sigurisë dhe mekanizmi konkurrues i përzgjedhjes së agjentëve 
konfirmues të transaksioneve lejojnë decentralizimin e infrastrukturës 
së kryerjes së transfertave me Bitcoin.
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•	 Autorizimi i transaksioneve dhe krijimi i parasë

Protokolli i hapave për procesimin dhe finalizimin e një blloku 
transaksionesh quhet konfirmim. Konfirmimi realizohet nëpërmjet 
kryerjes së provës-së-punës. Prova-e-punës (më tej PeP) është një 
sfidë elektronike që konsiston në gjetjen e një kodi të ri identifikues 
“hash” për bllokun e radhës së transaksioneve. Agjentët që 
mundësojnë zgjidhjen e algoritmit, gjetjen e kodit të ri, quhen 
agjentë konfirmues dhe operojnë njësi kompjuterike të fuqishme që 
u mundëson zgjidhjen e algoritmeve.

Kodi “hash” është kodi identifikues i secilit bllok të ri transaksionesh 
në formën e një numri të madh që mbart të dhëna kompjuterike të 
shkruara sipas sistemit 16-shifror Hexadecimal. Algoritmi konverton 
kodin “hash” në një bashkim karakteresh me gjatësi fikse. Për ta 
bërë këtë kod unik, çdo kod i ri i gjeneruar nga agjentët konfirmues 
duhet të plotësojë një kriter të caktuar nga protokolli elektronik që 
suporton infrastrukturën e sistemit për ta bërë atë më të vështirë për 
riprodhim përkundrejt kodeve hash të mëparshme të regjistruara në 
regjistrin ekzistues elektronik.

Nëpërmjet procesit të PeP, konfirmimi ka si qëllim: (1) të arrihet 
një konsensus i pakundërshtueshëm i të gjithë agjentëve konfirmues 
mbi vlefshmërinë e transaksioneve, si dhe (2) të mundësojë 
krijimin e parasë së re nëpërmjet shpërblimit që i bëhet agjentit 
konfirmues që zgjidh algoritmin e radhës. Agjenti konfirmues që 
zgjidh algoritmin e radhës, ka gjetur kodin e ri identifikues “hash” 
të bllokut të transaksioneve që presin konfirmimin. Zgjidhja e këtij 
algoritmi kërkon energji dhe fuqi kompjuterike. Vështirësia e këtyre 
algoritmeve është e tillë që një kompjuteri të zakonshëm (shtëpie) 
do t’i duheshin vite për ta zgjidhur. Agjentët konfirmues zotërojnë 
procesorë të fuqishëm për këtë proces, dhe energjia e madhe 
e harxhuar është në funksion të sigurisë së monedhës. Shkalla e 
vështirësisë së zgjidhjes së algoritmit vetërregullohet në mënyrë të 
tillë që procesi i konfirmimit të çdo blloku të ri të transaksioneve të 
realizohet afërsisht çdo 10 minuta. 

Agjentët konfirmues organizohen në formë rrjeti njësish 
kompjuterike. Çdo grupim agjentësh synon të konfirmojë bllokun e 
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radhës në regjistrin elektronik të transaksioneve, i cili është unik, i 
decentralizuar dhe i disponueshëm publikisht. Për ta bërë këtë, ata 
duhet të zgjidhin algoritmin elektronik dhe të gjejnë kodin e ri “hash”.

Zgjidhja e algoritmit dhe gjetja e kodit të ri “hash” përbën provën-
e-punës (PeP) që imponon konsensusin e agjentëve konfirmues të 
tjerë (shiko Eyal & Sirer (2013) mbi mundësitë e komprometimit 
të konsensusit dhe të sigurisë së Bitcoin). Prova-e-punës dhe 
konsensusi i agjentëve konfirmues të tjerë konfirmon bllokun aktual 
të transaksioneve. Agjentët e tjerë përditësohen me regjistrin e ri. 
Njëkohësisht, konfirmimi nëpërmjet PeP dhe etiketimit të secilit bllok 
transaksionesh me një kod të ri “hash” të mbivendosur blloqeve 
ekzistuese të regjistrit elektronik e bën të pakthyeshme ose ringurtëson 
sekuencën e transaksioneve (zinxhirin e blloqeve) të mëparshme. 

Pakthyeshmëria e transaksioneve që mundësohet nga mbivendosja 
e blloqeve të reja të transaksioneve mbi sekuencën (zinxhirin) 
ekzistuese të transaksioneve është çelësi që parandalon falsifikimin, 
ose shpenzimin e dyfishtë, të monedhës Bitcoin. Çdo agjent 
konfirmues mund të verifikojë nëse një monedhë Bitcoin e deklaruar 
për t’u shpenzuar nga çdokush në pronësi të saj mund të kontrollohet 
nëse po shpenzohet për herë të parë në transaksionin aktual. 
Verifikimi bëhet i mundur në sajë të disponueshmërisë publike të të 
gjitha transaksioneve që gjenden në regjistrin elektronik ekzistues.

Gra�k 3. Paraqitje e sekuencës së blloqeve të transaksioneve të mbivendosura në 
“blockchain”

Burimi: ibm.com.
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Nëse një agjent konfirmues aprovon një bllok transaksionesh ku 
një nga monedhat është falsifikuar, në formën e shpenzimit për herë të 
dytë, atëherë konfirmimi i atij transaksioni konsiderohet i pavlefshëm 
nga agjentët e tjerë, të cilët e korrektojnë regjistrin duke gjetur një 
kod të ri “hash” që aprovon vetëm bllokun e transaksioneve ku nuk ka 
monedha të falsifikuara. Ky proces motivohet nga përfitimi financiar 
që i alokohet procesit të konfirmimit të çdo blloku transfertash në 
mënyrë korrekte. Këto përfitime janë pjesë e incentivave financiare 
të parashikuara nga protokolli elektronik që suporton infrastrukturën.

Nëse konfirmimi i një blloku nga ana e një agjenti është korrekt 
ose jo vendoset nga konsesusi i shumicës së agjentëve të tjerë. 
Nëse shumica e agjentëve e aprovon procesin dhe fillon procesin e 
konfirmimit të bllokut tjetër të radhës, atëherë blloku i sapoaprovuar 
ka marrë konsesusin e tyre. Nëse shumica e agjentëve tenton ribërjen 
e provës-së-punës, atëherë blloku i transaksioneve konsiderohet 
ende i pakonfirmuar. Incentivat financiare të protokollit elektronik 
janë hartuar që të realizohet konsesusi midis agjentëve, sa herë 
që blloku i transaksioneve të konfirmuara është në përputhje me 
protokollin elektronik dhe me monedha origjinale të pafalsifikuara 
(jo të shpenzuara për herë të dytë).

•	 Incentivat financiare për mirëfunksionimin e infrastrukturës

Zgjidhja e kodit të ri identifikues “hash” të bllokut të radhës së 
transaksioneve që presin konfirmim (autorizim) bëhet nga një nga 
agjentët konfirmues, ose nga një grupim i tyre, që arrin në mënyrë 
rastësore zgjidhjen e algoritmit. Kriteri kryesor që parashikon 
protokolli i sistemit është që probabiliteti që një agjent të zgjidhë 
kodin e ri është në proporcion me fuqinë e tij kompjuterike. Nëse 
agjentët konfirmues kanë të përditësuar fuqinë kompjuterike me të 
njëjtën cilësi, atëherë probabiliteti i secilit për të gjetur kodin e ri 
është i njëjtë. Organizimi në grupe i agjentëve konfirmues është një 
mënyrë maksimizimi i fuqisë së tyre kompjuterike dhe diversifikimi i 
të ardhurave nga procesi i konfirmimit.

 
Agjenti që zgjidhet në mënyrë rastësore nga sistemi elektronik 

për të gjetur kodin e ri identifikues “hash” është agjenti që ka 
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kaluar “provën-e-punës” (PeP) dhe kryen konfirmimin e bllokut të 
transaksioneve dhe regjistrimin e tij në regjistrin elektronik (REDiT). 
Ai përfiton shpërblim në formën e (1) monedhave të reja Bitcoin 
të krijuara nga sistemi sipas një formule të parashikueshme, dhe 
të (2) komisioneve të transaksioneve që paguhen nga zotëruesit e 
monedhave që kryejnë transaksione. 

Monedhat e reja Bitcoin me të cilat shpërblehen agjentët konfirmues 
janë monedha të shtypura rishtazi dhe që hyjnë në qarkullim për 
herë të parë. Nëpërmjet këtij elementi shpërblyes, autori i Bitcoin ka 
mundësuar (i) krijimin e parasë, dhe (2) subvencionimin e kostos së 
transaksioneve në fazat e para të evoluimit të monedhës. Protokolli 
elektronik i sistemit specifikon numrin e monedhave të reja që krijohen 
gjatë konfirmimit të çdo blloku nga agjentët. Sipas përllogaritjeve, 
çdo katër vjet, numri i monedhave që krijohen përgjysmohet. Paraja 
e re e krijuar përfitohet nga agjenti që konfirmon një bllok të ri në 
formë subvencioni të kostos së transaksioneve. Aktualisht:

-  numri i Bitcoin me të cilat shpërblehet agjenti konfirmues i një blloku 
transaksionesh është 6.25 Bitcoin;

- koha e konfirmimit të një blloku është 10.115 minuta;
- sasia e parasë së re të krijuar është 52,000 * 6.25 = 328,125 BTC 

në vit, ku çdo vit ka rreth 52,000 intervale prej 10.115 minutash. 

Sipas këtij protokolli, numri i monedhave të reja të krijuara do 
të jetë zero rreth vitit 2140. Niveli maksimal i monedhave Bitcoin 
në vitin 2140 parashikohet në 21,000,000 Bitcoin. Rrjedhimisht, 
rritja e stokut të parasë Bitcoin pas vitit 2140 do të jetë zero (shih 
Grafikun 1 për një paraqitje grafike).

Komisionet e transaksioneve nuk janë fikse, por përcaktohen nga 
zotëruesit e monedhave që duan të kryejnë transaksione. Aktorët që 
synojnë të kryejnë transaksione në Bitcoin do të duhet t’i kalibrojnë 
këto komisione në mënyrë të tillë që përfshirja e transaksionit të 
tyre në bllokun e transaksioneve në pritje për konfirmim të jetë 
financiarisht motivuese për agjentët konfirmues. Krijimi i parasë 
në fazat e parë të jetës së Bitcoin, kur numri i transaksioneve në 
bllok ishte i ulët, sasia e lartë e parasë së krijuar kontribuon në 
uljen e kostos së transaksioneve. Ndërsa sasia e parasë së krijuar 
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përgjysmohet çdo katër vjet, numri i transaksioneve rritet, duke 
synuar ruajtjen e nivelit të ulët të këtyre komisioneve.

•	 Besueshmëria dhe siguria e infrastrukturës së Bitcoin

Elementi garantues i kryerjes së transfertave me Bitcoin qëndron tek 
vështirësia e gjetjes së kodit të ri “hash” si kriter i kryerjes së provës-
së-punës. Çdo herë që një bllok i ri transaksionesh konfirmohet, 
nëpërmjet PeP që mundësojnë gjetjen e kodit të ri “hash”, ngurtësohen 
sekuencat (blloqet) e mëparshme të transaksioneve. Manipulimi 
do të konsistonte në modifikimin e sekuencës së transaksioneve të 
konfirmuara dhe ngurtësuara në regjistrin elektronik. Vështirësia e 
gjetjes së kodit të ri nuk e bën aspak praktik sulmin ndaj monedhës 
në formën e manipulimit të regjistrit elektronik të transaksioneve. 

Manipulimi (kthyeshmëria) i sekuencës së transaksioneve në 
regjistrin elektronik (zinxhir) mund të bëhet vetëm nëpërmjet 
gjenerimit të një regjistri të ri elektronik nga një pikë e caktuar e 
sekuencës ekzistuese të regjistrimeve të transaksioneve. Ribërja e 
provës-së-punës për një numër të caktuar blloqesh dhe rietiketimi me 
kode të reja identifikuese “hash” të secilit bllok do të kërkonte kohë 
dhe shumë energji kompjuterike. Fuqia e nevojshme kompjuterike 
është në përpjesëtim me numrin e blloqeve të transaksioneve që 
synohet të manipulohen dhe rrjedhimisht me numrin e kodeve të reja 
identifikuese “hash” që duhen rizgjidhur për të riemërtuar regjistrin 
elektronik pas çdo blloku të rikonfirmuar të transaksioneve. Vështirësia 
e rizgjidhjes së algoritmit për secilin bllok të mëparshëm minimizon 
probabilitetin e manipulimit (kthyeshmërisë) të transaksioneve.

Një sulm i tillë ndaj regjistrit elektronik të transaksioneve të Bitcoin 
do të synohej me qëllim falsifikimin e disa monedhave në blloqe 
të ndryshme transaksionesh të rikonfirmuara me anë të shpenzimit 
të dyfishtë të tyre. Autori anonim i monedhës Bitcoin, Nakamoto 
(2008), gjykon se mjafton që gjysma e agjentëve konfirmues 
me fuqi kompjuterike të mos e sulmojnë monedhën Bitcoin, duke 
ndjekur protokollin elektronik për të garantuar sigurinë e sistemit. 
Sipas tij, incentivat financiare të parashikuara në protokollin 
elektronik, në formën e shpërblimit me monedha të reja dhe me 
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komisione që vijnë nga transaksionet, janë të mjaftueshme për 
çdo agjent që të mos tentojë një sulm ndaj Bitcoin. Megjithatë, 
në të paktën një studim sugjerohet se konsensusi i të paktën 2/3 
të agjentëve është i domosdoshëm që të mos sulmohet monedha 
dhe të mos komprometohet siguria e saj (Eyal & Sirer, 2013). 
Diskutimi i elementeve të sigurisë dhe pamundësia informative për t’i 
verifikuar këto pretendime, mund të ngrenë pikëpyetje mbi sigurinë 
e monedhës.

Gjithashtu, siguria e Bitcoin mund të komprometohet edhe nëse 
zyrat e këmbimit që operojnë në rrjetet e internetit komprometohen 
elektronikisht (“hakerohen”). Këto zyra këmbimi të Bitcoin bëjnë 
konvertimin e monedhave Bitcoin në monedha të tjera, si USD 
dhe EUR, dhe operojnë nëpërmjet faqeve të internetit. Mundësia 
e komprometimit të tyre cenon sigurinë e konvertimit të një sasie 
Bitcoin të mbajtur në sistemet e këtyre zyrave. Një nga këto raste 
është vjedhja e portofolit të monedhave të Zyrës së Këmbimit të 
Bitcoin Mt Gox. Vjedhja e monedhave virtuale nga këto zyra 
komprometoi besueshmërinë e monedhës dhe u shoqërua me një 
rënie drastike të çmimit të Bitcoin në vitin 2014.

4.2 SISTEMI I TRANSFERTAVE ME BITCOIN 

Mekanizmi i kryerjes së veprimeve dhe infrastruktura që imponon 
protokolli elektronik i Bitcoin nuk kërkojnë praninë e një autoriteti të 
tretë garantuese (publik ose privat) për verifikimin e transaksioneve 
financiare. Kryerja e transfertave realizohet si një komunikim 
financiar direkt midis paguesit dhe përftuesit të pagesës, duke u 
mundësuar atyre anonimitetin përkundrejt palëve të tjera, përfshi 
autoritetet rregullatore apo mbikëqyrëse.

Gjithashtu, procesimi dhe finalizimi i transaksionit janë të unifikuar 
në një hap të vetëm, duke minimizuar rrezikun e mosfinalizimit 
të transfertave. Rreziku i mosfinalizimit të transfertave në sistemet 
aktuale është shkaku kryesor i rrezikut të kreditit dhe të likuiditetit në 
sistemet aktuale. 
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HAPËSIRË INFORMUESE 1. RREZIKU I KREDISË DHE I LIKUIDITETIT 
NË SISTEMET AKTUALE TË PAGESAVE

Në sistemet aktuale të pagesave, ndërmjetësi garantues i 
finalizimit të pagesave, autoriteti qendror/rregullator, synon 
minimizimin e rrezikut të mosfinalizimit të pagesave. Megjithatë, 
ky rrezik është ende i pranishëm dhe mund të bëhet shkak për 
rritjen e mundësisë së rrezikut të kredisë dhe rrezikut të likuiditetit. 
Identifikimi i tyre e bën më të lehtë evidentimin e avantazheve të 
monedhave dixhitale si Bitcoin.

- Rreziku i kredisë është probabiliteti që aktori pagues të mos e 
përballojë një detyrim financiar në vlerën e plotë të tij, në kohën 
e duhur ose në vazhdimësi.

- Rreziku i likuiditetit lidhet me mundësinë që aktori pagues 
në një transaksion të mos përballojë një detyrim financiar në 
vlerën e plotë në kohën e duhur, por në një kohë të pacaktuar 
të mëvonshme. 

Vonesat e finalizimit të pagesës në sistemet aktuale të 
pagesave rezultojnë në rrezik kredie, nëse nisja e kërkesës së 
transaksionit dhe finalizimi i pagesës nuk realizohen njëkohësisht. 
Pamjaftueshmëria e fondeve në llogarinë e dërguesit të transfertës 
është arsyeja kryesore. Gjithashtu, vonesa e finalizimit të pagesës 
mund të materializohet në rrezik të likuiditetit si rezultat i pasigurisë 
që buron nga mungesa e fondeve likuide të palës debitore. 

Nga njëra anë, sistemi DNS minimizon rrezikun e likuiditetit, 
por mbart rrezikun e kredisë (kundërpartisë). Sistemi nuk kërkon 
praninë e balancave monetare në llogarinë e paguesit për secilën 
transfertë të synuar, pasi pagesat finalizohen në bllok. Autoriteti 
qendror i proceson transfertat dalëse edhe kur paguesi nuk i 
ka fondet për përballimin e të gjitha pagesave të synuara, pasi 
në nivel neto paguesit do t’i netohet gjendja me transfertat e 
mundshme hyrëse. Ky mekanizëm rrit mundësinë që transfertat 
dalëse individuale të ekspozohen ndaj rrezikut të kredisë, 
mundësisë së mospërballimit me fonde të të gjitha transfertave 
dalëse.
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Implementimi i sistemit RTGS ka minimizuar rrezikun e kredisë, 
pasi realizon në kohë reale çdo transaksion*. Kryerja e secilës 
transfertë procesohet, kur gjendja e llogarisë së paguesit e 
përballon transfertën. Megjithatë, ky sistem është i ndjeshëm 
ndaj rrezikut të likuiditetit dhe në kushte specifike e bën atë një 
kërcënim për stabilitetin financiar të një sistemi (bankar). 

Për ilustrim, supozojmë se një aktor i sistemit financiar (bankë) e 
kushtëzon kryerjen e transfertave në RTGS bazuar në dyshimin 
se transfertat hyrëse nga një prej aktorëve financiarë jolikuidë 
të sistemit nuk do të materializohen. Atëherë, ky mekanizëm 
mund të kthehet në fenomen sistemik në sajë të efekteve zinxhir. 
Të gjithë ndërmjetësit financiarë do t’i kushtëzojnë transfertat e 
tyre dalëse me materializimin e transfertave hyrëse. Një hallkë e 
dobët e sistemit e kthen problemin e likuiditetit të një ndërmjetësi 
financiar, në problem sistemik.

Në secilin rast, materializimi i rrezikut të kreditit ose rrezikut të 
likuiditetit, mund të ketë efekte zinxhir tek aktori përfitues i pagesës 
dhe më tej tek aktorët e tjerë me të cilët ky i fundit ka marrëdhënie 
financiare. Secili rrezik mund të kthehet nga një problem i një 
banke individuale në një rrezik sistemik për sistemin financiar. 
Rreziqet nga sistemi RTGS janë të përmasave më të mëdha, 
meqenëse transfertat në këtë sistem janë shumë më voluminoze. 
Në këtë drejtim, avantazhet që mundësohen nga infrastruktura 
teknologjike e Bitcoin përbëjnë një mundësi për minimizimin e 
rrezikut të finalizimit të transaksioneve në sistemin financiar.

*Shih Grafik 7 në shtojcë për një skemë të thjeshtë të komunikimit midis aktorëve 
në sistemet RTGS të aplikuara.

Ndryshe nga sistemet tradicionale të pagesave, mekanizmi i 
transaksioneve nëpërmjet monedhës virtuale Bitcoin ka vetëm dy 
aktorë: (i) zotëruesit e monedhave virtuale, që duan të kryejnë 
transaksione; dhe (ii) agjentët konfirmues, që mirëmbajnë 
infrastrukturën e sistemit të pagesave dhe realizojnë konfirmimin e 
transfertave përkundrejt një shpërblimi. 
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•	 Protokolli	i	kryerjes	së	transfertave	në	sistemin	e	pagesave	
të Bitcoin

1. Deklarimi i kërkesave për transferta. Transaksioni në këtë 
sistem pagesash është një mesazh kriptografik i verifikueshëm, 
që mundëson një transfertë ose pagesë me monedhën Bitcoin. 
Fillimisht, zotëruesit e monedhave publikojnë mesazhet elektronike, 
ku specifikojnë sipas një sintakse standarde transaksionet që duan 
të kryejnë. 

2. Agjentët konfirmues organizojnë kërkesat për transferta 
në bllok. Agjentët janë individë privatë me njësi kompjuterike 
të fuqishme, që u lejojnë kryerjen e sfidës elektronike, të quajtur 
prova-e-punës, si kusht për konfirmimin e një blloku transaksionesh. 
Agjentët verifikojnë kërkesat e deklaruara për ligjshmërinë e 
tyre, sikurse nëse transaksionet e deklaruara nuk po synohen me 
monedha të falsifikuara, apo nëse janë deklaruar në përputhje me 
rregullat e sintaksës dhe në përputhje me pronësinë etj. Pas kësaj, 
ata i organizojnë transaksionet në blloqe për t’u konfirmuar. 

3. Agjentët fillojnë Provën-e-Punës. Prova-e-punës është një sfidë 
elektronike në formën e zgjidhjes së një algoritmi më të vështirë 
se algoritmi i zgjidhur në konfirmimin e bllokut të mëparshëm të 
transaksioneve. Çdo agjent është i përditësuar me regjistrin 
elektronik të transaksioneve (“blockchain”) më të fundit. Secili prej 
tyre fillon nga puna për gjetjen e kodit të ri “hash” që identifikohet 
me bllokun e transaksioneve për t’u konfirmuar dhe që garanton se 
prova-e-punës është kryer. 

4. Prova-e-Punës kryhet; publikohet regjistri i ri i transaksioneve. 
Çdo 10 minuta, sistemi i Bitcoin është kalibruar të përzgjedhë në 
mënyrë rastësore një agjent që e zgjidh algoritmin. Zgjidhja e 
algoritmit konsiston në gjetjen e kodit të ri “hash”, i cili i bashkëngjitet 
regjistrit elektronik të transaksioneve si etiketë e bllokut që synohet 
të konfirmohet. Në këtë mënyrë, gjetja e kodit të ri, e kualifikon 
bllokun e transaksioneve si bllok transaksionesh të konfirmuara. 
Gjetja e kodit të ri “hash” është e kushtëzuar me ushtrimin e 
fuqive kompjuterike, pasi mundësia për t’u zgjedhur nga sistemi si 
konfirmues i bllokut të radhës të transaksioneve është në përpjesëtim 
të drejtë me fuqinë kompjuterike të ushtruar. Agjenti i zgjedhur nga 
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protokolli elektronik si zgjidhës i kodit të ri “hash”, konsiderohet 
agjenti konfirmues i bllokut të radhës së transaksioneve.

5. Verifikim për mosfalsifikimin e monedhave Bitcoin me të 
cilat janë kryer transaksionet e bllokut të radhës. Agjentët e tjerë 
verifikojnë monedhat Bitcoin me të cilat janë kryer transaksionet e 
bllokut të sapodeklaruar që asnjë prej tyre të mos jetë e falsifikuar, 
nëpërmjet shpenzimit për herë të dytë të së njëjtës monedhë elektronike.

6. Blloku i ri i transaksioneve pranohet nga agjentët e tjerë. 
Nëse nuk ka falsifikim, atëherë blloku i ri i transaksioneve pranohet. 
Protokolli i Bitcoin duhet të ketë një konsensus midis agjentëve 
konfirmues të tjerë për ta pranuar regjistrimin (rrjedhimisht konfirmimin) 
e bllokut të ri të transaksioneve në regjistrin elektronik të transaksioneve 
(“blockchain”). 

7. Mekanizmi shpërblyes. Agjenti që zgjidhet të konfirmojë 
bllokun e radhës përfiton shpërblim në formën e: (i) monedhave 
të reja Bitcoin nga sistemi sipas një formule të parashikueshme, 
dhe (ii) komisioneve të transaksioneve të paguara nga zotëruesit e 
monedhave që kryejnë transferta.

Ky protokoll i kryerjes së veprimeve mundëson një avantazh 
kryesor të Bitcoin si mjet pagese. Finalizimi i transfertës nuk varet 
nga besueshmëria e paguesit, duke shmangur domosdoshmërinë 
e një autoriteti financiar apo qendror si garantues i ndërmjetëm i 
finalizimit të transfertës. Së dyti, procesimi dhe finalizimi i pagesës 
realizohet në një hap të vetëm të konfirmimit të transfertës nga 
agjenti konfirmues i përzgjedhur. 

Infrastruktura e kryerjes së transfertave me infrastrukturën 
“blockchain” konsiderohet më e përshtatshme për kryerjen e 
transfertave monetare me volum të madh. Transaksionet nëpërmjet 
infrastrukturës së Bitcoin janë të krahasueshme me ato të Bankave 
Qendrore (më tej BQ) dhe të institucioneve financiare që kryejnë 
pagesa voluminoze ndërkombëtare. Ndryshe nga transfertat 
në sistemet ekzistuese të pagesave, transfertat me teknologjinë 
“blockchain” dallojnë në disa drejtime. Përgjithësisht, transfertat me 
teknologjinë “blockchain”:
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(a) nuk mbartin rrezikun e kredisë, sikurse transfertat e RTGS;
(b) ofrojnë rrjet për kryerjen e transfertave të mëdha dhe finalizim brenda 

pak minutave;
(c) kanë kosto shumë më të ulët të kryerjes së transfertave, duke 

minimizuar sasinë e punës së kryer nga ndërmjetësit financiarë;
(d) realizohen në infrastrukturë eficiente, në sajë të regjistrimit në një 

regjistër të vetëm elektronik transaksionesh dhe të disponueshëm nga 
të gjitha aktorët e sistemit;

(e) janë të sigurta në sajë të pakthyeshmërisë në regjistrin elektronik të 
transaksioneve.

Në rastin e kryerjes së transfertave me monedhën Bitcoin, 
teknologjia mundëson edhe anonimitetin e palëve që kryejnë 
transfertën. Por kjo karakteristikë e infrastrukturës së Bitcoin 
mundësohet në sajë të decentralizimit të sistemit nga autori 
anonim i Bitcoin gjatë dizenjimit të protokollit elektronik. Mungesa 
e provës-së-punës si kriter i konfirmimit të transfertave dhe modifikimi 
i teknologjisë duke vendosur një kriter tjetër për konfirmimin e tyre 
lejon ruajtjen e avantazheve të tjera të kësaj teknologjie.

Sistemi i pagesave me teknologjinë “blockchain” realizon 
avantazhet e të dy sistemeve RTGS dhe DNS, duke minimizuar: 
(i) rrezikun e kredisë, dhe (ii) rrezikun e likuiditetit. Pika kyçe që 
mundëson këto avantazhe është unifikimi në një hap i (1) procesimit 
dhe (2) finalizimit të transaksioneve gjatë konfirmimit të transfertave. 

Protokolli i parashikuar në procesin e konfirmimit imponon një renditje 
kronologjike të sekuencës së blloqeve të transaksioneve. Kjo renditje 
dhe mbivendosja e sekuencës së blloqeve sterilizon infrastrukturën 
e Bitcoin nga manipulimet dhe mundëson dakordësinë e aktorëve 
të prekur nga një transaksion mbi vlefshmërinë e transaksionit dhe 
mbi versionin final të regjistrit elektronik të transaksioneve. Kjo risi 
teknologjike e “blockchain”, e implementuar në procesin e konfirmimit, 
dikton një finalizim të shpejtë të pagesave, në sajë të: (i) konsensusit, 
(ii) verifikueshmërisë së origjinës dhe (iii) pakthyeshmërisë.

(i) Konsensusi: Që një transaksion të jetë i vlefshëm, të gjithë 
agjentët konfirmues dakordësohen mbi vlefshmërinë e tyre. 
Konsensusi e bën të pakundërshtueshme një transfertë. 
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(ii) Origjina. Agjentët konfirmues dhe aktorët e përfshirë në 
një transaksion mund të verifikojnë origjinën e një monedhe 
dhe sesi kjo monedhë ka ndërruar pronësinë në të shkuarën. 
Mundësia për verifikimin e origjinës parandalon falsifikimin e 
monedhave, si një kriter i domosdoshëm për (1) procesimin dhe 
(2) finalizimin e njëkohshëm të transfertës. 

(iii) Pakthyeshmëria. Një transfertë e shënuar në regjistrin elektronik 
të transaksioneve nuk mund të ndryshohet ose anulohet. Për ta 
anuluar efektin e një veprimi të mëhershëm duhet një transfertë e 
re, dhe të dy transaksionet janë të dukshme. Verifikimi i origjinës 
dhe pakthyeshmëria unifikojnë procesimin dhe finalizimin e një 
transaksioni, në dallim nga sistemet tradicionale të pagesave.

(iv) Finalizimi. Regjistri elektronik unik, i gjithëpranuar nga agjentët 
dhe i verifikueshëm mundëson përcaktimin e pronësisë, 
procesimin dhe finalizimin e njëkohshëm të një blloku 
transaksionesh.

Me gjithë risitë që ka sjellë infrastruktura teknologjike e 
kryerjes së pagesave me Bitcoin, ajo ende përballet me sfida. 
Sistemi i pagesave me Bitcoin duket se është i kufizuar në terma të 
kapacitetit maksimal ditor të rrjetit për të kryer transaksione (Ammous, 
2017). Në terminologjinë e agjentëve konfirmues, ky ngërç 
emërtohet si problemi i shkallës së Bitcoin. Burimi i problemit është 

Gra�k 4. Numri ditor i transaksioneve të kryera në monedhën dixhitale Bitcoin

Burimi: blockchain.info.
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fakti se kapaciteti ditor i transfertave diktohet nga kufizimet në: (1) 
madhësinë e një blloku transaksionesh, dhe në (2) frekuencën prej 
10 minutash që i duhet një blloku të konfirmohet dhe regjistrohet. 
Këto dy kufizime lejojnë një kapacitet prej 3.3-7 transaksionesh në 
sekondë (Croman & Eyal, 2016).

Një problem i dytë është mungesa e interesit nga ana e agjentëve 
konfirmues, që të përfshijnë transfertat me shuma të vogla ose me 
komisione të ulëta në bllokun e radhës për konfirmim. Në sajë të 
këtyre problemeve, kapacitetit maksimal ditor dhe komisioneve të 
ulëta të ofruara nga individët, në muajin maj 2017, numri total i 
transfertave të pakonfirmuara arriti një shifër rekord prej 200 mijë 
(Kaminska, 2017). Aktualisht, numri i tyre ka pësuar rënie në rreth 
5-10 mijë (shkurt-mars 2017). Literatura aktuale propozon ide të 
ndryshme se si mund të modifikohet protokolli i Bitcoin për rritjen e 
këtij kapaciteti, një temë që shkon përtej qëllimit të këtij materiali.

Përtej problemeve që ka sistemi i pagesave të Bitcoin, ka një 
konsensus në literaturë se infrastruktura teknologjike e regjistrit 
elektronik të transaksioneve (blockchain) është një risi me potencial 
për përmirësimin e sistemit të pagesave të bankave qendrore. 

Fillimisht, kjo infrastrukturë mund të gjejë interes në transfertat 
me shuma voluminoze (Bech & Garratt, 2017). Një teknologji e 
modifikuar në të ardhmen mund të përshtatet edhe për sistemin e 
pagesave elektronike në shuma të vogla konsumatore. Autoritetet 
monetare të vendeve të zhvilluara në bashkëpunim me ato 
ndërkombëtare po hulumtojnë potencialin e kësaj teknologjie në 
drejtim të integrimit të saj në infrastrukturën e sistemeve të pagesave 
ose tregjeve kapitale (shih II. Qasja e autoriteteve dhe qeverive 
ndaj monedhave virtuale).

5. SHËNIME TË FUNDIT

Monedha virtuale Bitcoin konsiderohet një risi teknologjike me 
potencial për sistemin aktual të pagesave, ndërsa përhapja hipotetike 
e saj konsiderohet një sfidë për kuadrin ekzistues të politikave 
ekonomike. Përhapja aktuale e Bitcoin motivohet nga avantazhet 
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e kësaj monedhe kryesisht si mjet pagese dhe pjesërisht si ruajtëse 
e vlerës. Anonimiteti i palëve që kryejnë transferta me volum të 
madh, kostoja e ulët e transaksioneve dhe koha e shkurtër e 
finalizimit të tyre motivojnë përhapjen e Bitcoin si mjet pagese. 

Teknologjia e decentralizuar e kryerjes së pagesave dhe 
regjistrimi elektronik (zinxhir) i transaksioneve sfidon aftësinë e 
autoriteteve për të monitoruar ligjshmërinë e veprimeve financiare 
të kryera me Bitcoin. Megjithatë, masat parandaluese të fenomenit 
në formën e mbikëqyrjes së transaksioneve janë të vështira në sajë 
të anonimitetit që mundëson kryerja e transfertave me Bitcoin. Në 
shumicën e vendeve të zhvilluara, autoritetet rregullative dhe 
ligjore nuk kanë ngutje për të ndërmarrë masa kufizuese ndaj 
kryerjes së veprimeve me monedha virtuale. 

Një përhapje masive hipotetike e Bitcoin nuk pritet, për shkak 
të prirjeve konservatore të individëve dhe rrezikut të lartë që ka 
mbajtja e mjeteve monetare në monedha virtuale. Janë të njohura 
në literaturë vështirësitë që përhapja hipotetike masive e Bitcoin në 
një ekonomi do të krijonte për bankingun qendror, dhe në veçanti, 
për politikën monetare. Luhatjet makroekonomike do të ishin më 
të theksuara, ndërsa hartimi dhe zbatimi i politikave ekonomike të 
saj do të ishte më i vështirë. Këto vështirësi do të ishin jo më pak 
sfiduese se vështirësitë e njohura nga fenomeni i euroizimit masiv. 
Megjithatë, një zhvendosje e balancave monetare drejt Bitcoin 
në përmasa të ulëta por persistente do të kishte efekt shtrëngues 
të kushteve monetare. 

Autoritetet monetare të vendeve të ndryshme kanë treguar kujdes 
në komunikimet publike, në mënyrë që të mos favorizojnë adoptimin 
e këtyre monedhave. Gjithashtu, ato kanë komunikuar publikisht 
një qëndrim të rezervuar në drejtim të emetimit të versionit dixhital 
të monedhave kombëtare. Përjashtim bëjnë Suedia, Kina dhe një 
pakicë vendesh në zhvillim, të cilat po konsiderojnë mundësinë 
e emetimit të një monedhe kombëtare elektronike. Synimi për të 
emetuar një monedhë kombëtare elektronike në këto vende lidhet 
kryesisht me karakteristikat e ekonomive të tyre. Aktualisht, emetimi 
i monedhave elektronike kombëtare nuk konsiderohet një 
alternativë me interes nga shumica e vendeve të zhvilluara. 
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Vëmendja e autoriteteve është përqendruar në potencialin e 
infrastrukturës teknologjike të regjistrit elektronik të transaksioneve 
(blockchain) për përmirësimin e sistemit aktual të pagesave. 
Implementimi i infrastrukturës teknologjike në funksion të 
përmirësimit të sistemit ekzistues të pagesave është në vëmendje 
të autoriteteve të shumë vendeve të zhvilluara. Implementimi i 
teknologjisë gjykohet se do të ndikojë në: (i) ulje të kostove kohore 
dhe financiare të pagesave, dhe (ii) minimizim të rrezikut të likuiditetit 
dhe të kreditit. Gjithashtu, disa nga autoritetet monetare po shikojnë 
mundësinë e promovimit të teknologjisë financiare tek sektori privat 
i ekonomive përkatëse.
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SHTOJCË

FJALORTH TEKNIK

Bitcoin - Bitcoin; monedha virtuale ose kriptomonedha me përdorimin 
më të gjerë mes 1000-1500 monedhave virtuale.

blockchain - regjistri elektronik i decentralizuar i transaksioneve (REDiT) 
ose regjistri elektronik i transaksioneve; një sekuencë ose zinxhir i 
historikut të transaksioneve të kryera elektronikisht dhe të organizuara 
në formën e blloqeve të mbivendosura, ku secili bllok ka një kod unik 
identifikues të quajtur kodi “hash”. Regjistri elektronik i transaksioneve 
identifikohet me kodin “hash” të bllokut më të fundit të transaksioneve. 

protocol - protokoll; një procedurë rutinë veprimesh elektronike 
të gjithëpranuara, që mundësojnë kryerjen/mirëmbajtjen ose 
verifikimin e një procesi.

double-spending - falsifikim; shpenzim i dyfishtë i një monedhe, ose 
falsifikim i saj.

“hash” code - kodi “hash”; një numër i madh që mbart të dhëna 
kompjuterike, i shkruar sipas sistemit 16-shifror Hexadecimal 
(sistemi i numërimit 16-shifror, përkundrejt sistemit të përditshëm 
10-shifror); algoritmi hash konverton një numër të madh të dhënash 
në një bashkim karakteresh me gjatësi fikse. Për çdo ndryshim të 
vogël të një nga të dhënave përftohet një bashkim i karaktereve 
tërësisht i ndryshëm nga i mëparshmi.

mining - konfirmim (minim); me fjalën konfirmim në këtë material 
do të kuptohet procesimi dhe finalizimi i një transaksioni, ose 
blloku transaksionesh, dhe regjistrimi i tij në regjistrin elektronik 
të transaksioneve. Teknologjia “blockchain“ e implementuar në 
infrastrukturën e transaksioneve të Bitcoin parashikon që konfirmimi 
të kushtëzohet me zgjidhjen e algoritmit që përbën provën-e-punës. 
Konfirmimi parashikon realizimin e provës-së-punës (PeP) në formën 
e gjetjes së një kodi hash të ri dhe unik. Nëpërmjet procesit të PeP, 
konfirmimi ka si qëllim: (1) të arrihet një konsensus i pakundërshtueshëm 
i agjentëve konfirmues mbi vlefshmërinë e transaksioneve, si dhe (2) 
të mundësojë krijimin e parasë së re nëpërmjet subvencionimit të 
kostos së transaksioneve.
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miner/node - agjenti konfirmues (minues); në këtë material do të 
quhet çdo person (ose grup personash) që ka një njësi kompjuterike 
mjaftueshëm të fuqishme për të zgjidhur algoritmin e radhës SHA-256 
dhe rrjedhimisht kryen procesimin dhe finalizimin e një transaksioni 
ose blloku transaksionesh. Zgjidhja e algoritmit përbën një sfidë 
elektronike që agjenti konfirmues duhet ta kalojë që të konfirmojë një 
bllok të ri transaksionesh dhe ta regjistrojë atë në regjistrin elektronik 
të transaksioneve. Motivimi i agjentit konfirmues është të përfitojë: 
(1) monedhat e reja me të cilat shpërblehet automatikisht zgjidhësi 
i algoritmit, dhe (2) komisionet e transaksioneve të paguara nga 
anëtarët që publikojnë transaksionet që duhen verifikuar. Agjentët 
verifikojnë tek regjistri elektronik i transaksioneve nëse një monedhë 
Bitcoin është shpenzuar më parë për të shmangur falsifikimin.

Proof-of-Work - Prova e Punës (shkurt PeP); agjentët konfirmues 
duhet të gjejnë kodin e duhur të karaktereve në mënyrë që blloku 
i transaksioneve të plotësojë një kusht arbitrar për t’u konsideruar 
i vlefshëm nga agjentët e tjerë. Prova e Punës verifikohet nga 
agjentët e tjerë pas çdo zgjidhjeje të algoritmit, i cili shoqërohet 
me aprovimin e bllokut të radhës të transaksioneve. 

SHA-256- algoritmi SHA-256; verfikimi i bllokut të transaksioneve 
të Bitcoin parashikon që algoritmi hash SHA-256 të gjenerojë 
në mënyrë të verifikueshme numra rastësorë derisa të plotësojë 
kushtin që vlera e gjetur e kodit të ri hash të jetë më e vogël se një 
vlerë paraardhëse hash. Algoritmi rregullon pas çdo një procesi 
konfirmimi që një kompjuteri t’i duhet mesatarisht 10 minuta harxhim 
energjie derisa të zgjidhë kodin e ri hash që plotëson kushtin. 

tamper-resistant - pakthyeshmëri; Konfirmimi i një blloku transaksionesh 
nga agjentët konfirmues është njëkohësisht ngurtësim i vlefshmërisë së 
të gjitha transaksioneve të mbartura nga regjistri i mëparshëm. 

Peer-to-peer: P2P: mënyra e kryerjes së drejtpërdrejtë të transaksionit 
elektronik në një monedhë virtuale midis dy aktorëve pa ndërmjetësimin 
e një institucioni financiar ose të një garantuesi të tretë.

distributed ledger technology - DLT: një term më i përgjithshëm i 
teknologjisë së “blockchain” që përfshin versione të modifikuara të 
kësaj teknologjie për nevojat e industrive të ndryshme.
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GRAFIKË

Gra�k 5. Përqindja e zyrave të këmbimit dhe atyre të shërbimeve të pagesave, që 
mundësojnë veprime me secilën monedhë virtuale

Burimi: (Hileman & Rauchs, 2017).
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Gra�k 6. Numri total i punonjësve (majtas) ose mediana (djathtas) që kompanitë e 
kriptomonedhave kanë punësuar sipas kontinenteve

Burimi: (Hileman & Rauchs, 2017).
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