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abstrakt

ky material vlerëson normën optimale të nivelit të rezervave 
valutore në shqipëri bazuar në modelin e propozuar nga 
gonçalves, (2007). modeli bazohet në një numër të caktuar të 
treguesve kryesorë makroekonomikë dhe atyre të frymëzuar nga 
kriza, të cilët nuk janë marrë në konsideratë më parë për vlerësimin e 
normës optimale të rezervës si: niveli i borxhit, llogaria kapitale dhe 
ndalimi i menjëhershëm i financimit nga jashtë, rreziku i tërheqjes së 
depozitave gjatë periudhave të krizave etj. rezultatet tona tregojnë 
që niveli aktual i rezervave valutore në shqipëri është pothuajse i 
barabartë me nivelin optimal gjatë dy viteve të fundit, por poshtë 
nivelit optimal nëse supozojmë që qeveria do të duhet të garantojë 
plotësisht të gjithë tërheqjen e depozitave në monedhë të huaj, që 
mund të ndodhë gjatë periudhave të krizave financiare. si pasojë, 
në afatin e mesëm dhe të gjatë, banka e shqipërisë duhet të marrë 
në konsideratë, që niveli aktual i rezervave valutore të përcaktohet 
në linjë me përqasjen optimale të saj. 

fjalët kyçe: mbajtja e rezervave valutore, axhustime të llogarisë 
korrente, lëvizjet afatshkurtra të kapitalit.

klasifikimi jel: C52, F32. 
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I. hyrje 

gjatë dekadës së fundit, stoku i rezervave valutore globale 
(përfshirë edhe kinën) është rritur në mënyrë të konsiderueshme. 
kështu, nëse në fillim të vitit 2003, stoku i tyre në nivel global ishte 
afërsisht 3.1 trilionë dollarë, në vitin 2012, ai arriti afërsisht nivelin 
11 trilionë dollarë ose afërsisht sa 24% e prodhimit të brendshëm 
botëror [fmn, (2013)]. këto zhvillime, por edhe ndikimi që pati 
kriza e fundit financiare globale në akumulimin e mëtejshëm të 
rezervave valutore risollën edhe një herë në vëmendje motivet 
kryesore të mbajtjes së tyre. kështu, nga njëra anë, kriza e fundit 
financiare globale nënvizoi rëndësinë e rezervave valutore si një 
instrument për të nxitur konsumin1 e brendshëm dhe për të injektuar 
likuiditet në ekonomi. nga ana tjetër, kjo krizë u bëri thirrje vendeve 
të zhvilluara dhe në zhvillim, që të rishikojnë strategjitë e tyre për 
menaxhimin e mbajtjes së rezervave valutore, si dhe mbajtjes 
në konsideratë të rreziqeve të ndryshme potenciale që mund të 
godasin ekonominë. megjithatë, ende në ditët e sotme nuk ka një 
konsensus të gjerë, se sa duhet të jetë niveli optimal i rezervave 
valutore të një vendi, duke marrë në konsideratë jo vetëm rolin e 
tyre si parandaluese ndaj goditjeve të ndryshme, por njëkohësisht, 
edhe koston oportune të mbajtjes së tyre.

Disa nga arsyet kryesore të mbajtjes së rezervave valutore kanë 
të bëjnë me rolin e tyre në përmbushjen e funksionit si një kolateral 
ndërkombëtar, në sigurimin e likuiditetit në monedhë të huaj për 
transaksionet e qeverisë; në kufizimin e luhatshmërisë së kursit të 
këmbimit (leaning against the wind) dhe në sigurimin e një niveli të 
caktuar të rezervave valutore për ndërhyrjet në tregun e këmbimit 
valutor; në financimin e bilancit të pagesave (duke siguruar mbrojtje 
për goditjet që vijnë nga bilanci i pagesave), nëpërmjet zgjerimit 
të numrit të instrumenteve të politikës së brendshme monetare (për 
shembull në vendet ku kemi një ofertë të ulët të letrave me vlerë të 
qeverisë dhe nivel të ulët të borxhit publik), në rritjen e pasurisë 
kombëtare dhe gjenerimit të të ardhurave, si huadhënës i fundit 
1  gjatë kësaj periudhe, niveli global i rezervës u ul nga 7.5 trilionë dollarë në mes 
të vitit 2008 në 7 trilionë dollarë në shkurt të 2009-ës, kryesisht pasi vendet tentuan 
të menaxhonin zhvlerësimin e monedhës dhe përdorimin e rezervës për të financuar 
paketat financiare. në fund të tremujorit të parë të 2009-ës, rezerva valutore filloi të 
rritej, një trend që vazhdoi edhe në vitet 2011 dhe 2012. 
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në monedhë të huaj, në sigurimin e fondeve shtesë gjatë situatave 
ekstreme të krizave dhe në menaxhimin e likuiditetit në monedhë të 
huaj për tregjet ‘sWap’ [antal dhe gereben, (2011)].

literatura teorike identifikon se përqasjet kryesore që shërbejnë 
për të vlerësuar nivelin optimal të rezervave valutore bazohen në: 
(i) treguesit ndërkombëtarë sasiorë, të cilët përcaktojnë një nivel të 
përshtatshëm të rezervave valutore bazuar në supozimin kryesor, që 
rezerva shërben si një mburojë ndaj goditjeve të bilancit të pagesave. 
Disa nga rregullat më të njohura janë: “rregulli i importeve”, “rregulli 
i m2”, “rregulli i guidotti-greenspan” etj. (ii) modeli i rezervës stok 
të frenkel dhe jovanovic (1981), që e konsideron nivelin optimal të 
rezervave si një burim për të zbutur konsumin në kushtet e ndalimit 
të papritur të financimit të jashtëm dhe si rrjedhojë e rënies së 
prodhimit, (iii) dhe përqasja e modelit optimal të rezervave [jeanne 
dhe ranciere (2006), gonçalves, (2007) dhe valencia (2010)], 
ku niveli optimal i tyre përcaktohet në mënyrë të tillë që të zbusë 
efektin e rënies së prodhimit dhe si rrjedhojë, edhe të konsumit të 
brendshëm gjatë krizave ekonomike dhe financiare dhe të bilancit 
të pagesave në ekonomi të dollarizuara. 

pavarësisht përqasjes teorike, vlerësimi i nivelit optimal të 
rezervës valutore është akoma një çështje e hapur dhe në diskutim 
nga shumë ekonomistë në mbarë botën, veçanërisht mbas krizës 
së fundit financiare globale, kur të gjitha vendet janë ndikuar nga 
goditje të ndryshme gjatë kësaj periudhe. për më tepër, vlerësimi 
i nivelit optimal të rezervave është i domosdoshëm për shkak të 
rëndësisë që ky instrument ka për politikën monetare dhe kursin 
e këmbimit, për të rritur besimin në tregun vendas, për të kufizuar 
ekspozimin e vendit ndaj goditjeve të jashtme dhe për të zbutur 
goditje të ndryshme gjatë periudhave të krizave etj. 

në shqipëri, akumulimi i rezervave valutore ka qenë pjesë 
integrale e politikës monetare të bankës së shqipërisë, bazuar në 
përqasjen e saj ndaj bilancit të pagesave, ku stoku i akumuluar 
duhet të jetë i mjaftueshëm për të mbuluar vlerën e katër muaj 
importe mallrash e shërbimesh. gjatë dy dekadave të kaluara, 
niveli i mbajtur nga autoriteti monetar në shqipëri ka qenë në 
linjë me këtë raport në çdo periudhë dhe madje e ka tejkaluar 
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atë. nga ana tjetër, evidencat empirike në këtë fushë, në rastin e 
shqipërisë, janë të kufizuara dhe kanë marrë interes veçanërisht së 
fundmi, nëpërmjet studimit të manjanit (2009) dhe shijakut (2012). 
studimi i parë fokusohet në prezantimin e treguesve standardë 
ndërkombëtarë që përdoren për administrimin e stokut të akumuluar 
të rezervave valutore. materiali paraqet evidenca mbi zhvillimet që 
lidhen me dinamikën e rezervave valutore në shqipëri, si dhe bën 
një analizë krahasuese të rezervave valutore në shqipëri me ato 
të vendeve të tjera. ndërsa, studimi i dytë mbështetet në vlerësim 
empirik të rezervave valutore në shqipëri bazuar në modelin 
e frenkel dhe jovanovic (1981), ku akumulimi i tyre mbështetet 
kryesisht në motivet parandaluese dhe të domosdoshmërisë së 
bilancit të pagesave2. autori gjen që përgjatë periudhës së marrë në 
konsideratë, niveli i mbajtur i rezervave valutore ka qenë pothuajse 
në të njëjtat nivele me nivelin optimal të tyre. megjithatë, përqasja 
e ndjekur nga shijaku (2012) nuk merr në konsideratë mundësinë 
e ekspozimit të vendit ndaj goditjeve të ndryshme përtej atyre të 
bilancit të pagesave ose rreziqeve të tjera si tërheqja e depozitave, 
rreziku i kursit të këmbimit etj. prandaj, qëllimi i këtij materiali 
është të përcaktojë nivelin optimal të rezervave valutore bazuar 
në përqasjen e gonçalves, (2007), duke marrë në konsideratë 
karakteristikat e një ekonomie të vogël, të hapur dhe të euroizuar 
si shqipëria. 

bazuar në rezultatet tona empirike, gjejmë që niveli aktual i 
rezervave valutore është shumë afër me nivelin e tyre optimal, kur 
supozohet se, rezerva valutore përveç rreziqeve të tjera, duhet të 
sigurojë 30% të të gjitha depozitave në monedhë të huaj, që mund 
të tërhiqen nga individët. ndërsa një nivel më i lartë i mbulimit 
të depozitave të tërhequra do të kërkojë një nivel më të lartë të 
rezervave valutore në afatin e mesëm. ky material kontribuon në 
literaturën empirike, duke ofruar një përqasje të re të llogaritjes 
së normës së rezervave optimale shprehur ndaj pbb-së (prodhimi 
i brendshëm bruto), që merr në konsideratë rreziqe të ndryshme 
potenciale që shkaktohen nga krizat financiare apo ato të ndalimit të 
papritur të fondeve nga jashtë. nga ana tjetër, materiali nuk trajton 
çështje që lidhjen me “rrezikun e moralit” dhe me besueshmërinë e 
politikës monetare, që burojnë nga akumulimi i rezervave valutore. 
2 këto rezultate janë rikonfirmuar gjithashtu nga shijaku dhe Dushku (2014).
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pjesa tjetër e materialit është e organizuar si më poshtë: në 
sesionin e dytë prezantojmë disa evidenca mbi stokun e rezervave 
valutore në shqipëri. në sesionin e tretë paraqesim një përmbledhje 
të literaturës dhe të modelit të aplikuar. në sesionin e katërt 
diskutojmë rezultatet dhe në fund, në sesionin e pestë, paraqesim 
disa konkluzione. 

II. evIDenca mbI rezervën valutore në 
shQIpërI 

stoku i akumuluar i rezervave valutore të një vendi përfshin 
tërësinë e gjithë instrumenteve financiare në monedhë të huaj, që 
pasqyrojnë detyrimet ndaj jorezidentëve dhe janë në dispozicion 
të autoritetit monetar. prandaj, stoku i tyre i referohet një portofoli 
aktivesh financiare, nga të cilat detyrimet e autoritetit monetar 
ndaj subjekteve të huaja nuk janë zbritur. në shumicën e rasteve, 
rezerva valutore nuk është pjesë e pasurisë neto të autoritetit 
monetar (vendit), pasi ato janë të financuara nga banka qendrore 
ose borxhi i qeverisë. kështu, mbajtja e tyre i referohet administrimit 
të rezervave, në mënyrë karakteristike të aktiveve likuide (bruto) të 
financuara nëpërmjet huamarrjes, që përfshin përfitime ekonomike, 
si dhe kostot indirekte dhe direkte. në bazë të nenit 161, paragrafi 
1, të kushtetutës së republikës së shqipërisë, banka e shqipërisë 
administron stokun e rezervave valutore të republikës së shqipërisë. 
më tej, në Dokumentin e politikës monetare, për periudhën 2012-
2014, është theksuar se:

“…në përputhje me politikën e saj monetare, si një garanci për përballimin 
e goditjeve të rënda në sektorin real të ekonomisë si dhe në mbështetje 
të qëndrueshmërisë financiare të vendit, banka e shqipërisë angazhohet 
për mbajtjen e një niveli të mjaftueshëm të rezervave valutore. duke 
ndjekur praktikat më të mira botërore, banka e shqipërisë do të gjykojë 
nivelin e mjaftueshmërisë së rezervave, duke u bazuar në respektimin 
e njëkohshëm të dy kritereve sasiore: 

•	 ruajtja	 në	 afat	 të	 mesëm	 e	 një	 niveli	 rezervash	 valutore	 të	
mjaftueshme për të përballuar të paktën 4 muaj importe mallrash 
e shërbimesh;
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•	 ruajtja	 në	 afat	 të	 mesëm	 e	 një	 niveli	 rezervash	 valutore	 të	
mjaftueshme për të mbuluar borxhin e huaj afatshkurtër të 
ekonomisë shqiptare. 

   “në funksion të rritjes së rezervave valutore, si dhe në mbështetje të 
stabilizimit dhe zhvillimit të tregjeve të brendshme financiare, banka e 
shqipërisë mund të ndërhyjë në tregun e brendshëm valutor. gjithsesi, 
këto ndërhyrje nuk do të reflektojnë politikën monetare; ato nuk do 
të ndikojnë dhe nuk do të cenojnë përmbushjen e objektivit kryesor 
të bankës së shqipërisë. ndërhyrjet e bankës së shqipërisë në tregun 
valutor do të bëhen në përputhje me rregulloret e brendshme për 
ndërhyrjet. këto rregullore janë publike dhe transparente.…”.

në qoftë se do të shikojmë të dhënat mbi rezervat valutore në 
shqipëri gjatë viteve të fundit, do të vëmë re një rritje të saj më 
shumë se dyfish, kështu nga 331 milionë euro që ishte në vitin 
1998, rezulton në 2004 milionë euro në fund të vitit 2012 (grafiku 
1). pavarësisht kësaj rritjeje, gjatë 2009-ës niveli stok i rezervave 
valutore u reduktua me afërsisht 32 milionë euro, ose me një normë 
rritjeje vjetore prej -8%. kjo humbje në stokun e rezervave valutore 
u bë për të akomoduar luhatshmërinë e kursit të këmbimit dhe për 
t’i siguruar likuiditet në monedhë të huaj sektorit bankar, siç do ta 
shikojmë edhe më poshtë. si rrjedhojë, gjatë periudhës së krizës së 
fundit financiare globale dhe periudhës pas saj vihet re një strategji 
e re e administrimit të rezervave për të mbështetur sektorin bankar, 
si dhe stabilitetin financiar të vendit. më poshtë kemi paraqitur 
disa evidenca mbi stokun e rezervave valutore në shqipëri, duke 
e krahasuar me nivelet e propozuara nga rregullat standarde 
ndërkombëtare si raporti i mbulimit të importeve, rregulli i “guidotti-
greenspan” dhe rregulli i parasë së gjerë (matur me anë të m2). 



-12-

raporti i mbulimit të importeve është treguesi më i zakonshëm që 
përdoret për përcaktimin e nivelit të stokut të rezervave optimale dhe 
tregon numrin e muajve të importeve të mallrave dhe shërbimeve që 
një vend mund të mbajë nëse kemi një ndalim të plotë të flukseve 
të jashtme të kapitalit. ky rregull është zbatuar gjerësisht për vendet 
ku goditjet më së shumti vijnë nga llogaria korrente. bazuar në 
këtë përqasje, pjesa më e madhe e vendeve përdorin si nivel të 
mjaftueshëm të rezervave valutore, atë të sigurimit të vlerës së tre ose 
të katër muajve importesh të mallrave dhe shërbimeve. megjithatë, 
duhet të themi që mbështetja empirike në këtë përqasje është 
modeste. në rastin tonë, banka e shqipërisë, si autoriteti monetar 
dhe i vetëm, e ka përcaktuar nivelin e mjaftueshëm të rezervave 
valutore, aq sa të mbulojë vlerën e katër muajve importe të mallrave 
dhe shërbimeve, bazuar në përqasjen e politikës monetare ndaj 
bilancit të pagesave aprovuar në bashkëpunim me marrëveshjen e 
fmn-së (fondit monetar ndërkombëtar) dhe programin e reduktimit 
të varfërisë dhe përshpejtimit të rritjes ekonomike (Poverty Reduction 
and Growth Facility program). banka e shqipërisë ka arritur të 
mbajë me sukses nivelin e rezervës valutore në linjë me këtë nivel 
gjatë gjithë periudhës, afërsisht midis 4 deri në 5 muaj të mbulimit 
të importeve (grafiku 1). 

Gra�k 1. Stoku i rezervës valutore në Shqipëri , 1998 – 2012

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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një tjetër rregull standard ndërkombëtar që përdoret për të 
vlerësuar nivelin e mjaftueshmërisë së rezervave valutore është 
rregulli “guidotti-greenspan“. ky rregull është përdorur zakonisht si 
një tregues standard për vendet në zhvillim dhe propozon që stoku 
i rezervave valutore duhet të mbulojë 100% të borxhit të jashtëm 
afatshkurtër me afat maturimi deri në një vit. borxhi i jashtëm 
afatshkurtër konsiderohet si një rrezik potencial i vendeve për të 
depërtuar në tregjet e huaja, prandaj ky tregues luan një rol të 
rëndësishëm në vlerësimin e nivelit të mjaftueshmërisë së rezervave. 
megjithatë, formulimi i këtij rregulli është arbitrar, pasi kohëzgjatja 
e krizës mund të jetë më e gjatë ose më e shkurtër se një vit dhe për 
shkak se normat e borxhit afatshkurtër nuk bien deri diku afër zeros 
në periudha krizash. për këtë arsye, disa vende përdorin një version 
të zgjeruar të këtij rregulli që nënkupton se stoku i rezervave valutore 
duhet të mbulojë gjithashtu edhe deficitin e llogarisë korrente. në 
këtë mënyrë, merren më mirë në konsideratë nevojat për financim 
të jashtëm dhe për të dhënë një vështrim më të mirë të rreziqeve që 
vijnë nga mundësia e largimit të kapitalit. në rastin tonë, (grafiku 
1), vlerësimet tregojnë se gjatë dekadës së fundit, rezerva valutore 
e shprehur si raport i mbulimit të borxhit të jashtëm dhe deficitit të 
llogarisë korrente ka qenë mbi normën e parashikuar nga rregulli 
“i zgjeruar” i guidotti-greenspan, por ky hendek ka ardhur duke u 
zvogëluar gjatë viteve të fundit. 

mbajtja e rezervave valutore në raport me paranë e ndërmjetme 
(zakonisht m2), tenton të kapë rrezikun e largimit të kapitalit për 
shkak të krizës së llogarisë korrente, që mund të shoqërohet me 
daljen jashtë të depozitave të rezidentëve. ky tregues mund të 
përdoret si një matës për nevojat potenciale që mund të kenë 
bankat gjatë ose pas periudhave të krizave financiare për të 
shërbyer si një burim potencial për likuiditet. zakonisht, kjo normë, 
sugjerohet që të jetë në nivelin e 5% deri në 20% të stokut të m2. 
obstfeld, et al., (2008) nga ana tjetër, argumenton se një nivel i 
mjaftueshëm i rezervave valutore duhet të mbulojë deri në 50% të 
m2. megjithatë, thuhet se ky tregues nuk është shumë i përshtatshëm 
për vendet që kanë një sistem shumë të zhvilluar bankar. në rastin 
tonë, aktualisht, rezerva valutore e mbajtur është afërsisht sa 42% e 
m2, një normë që ka ardhur në rritje që nga viti 1998. në 2010-
ën, kjo normë ka qenë në nivelin 44% për shkak të tërheqjes së 
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depozitave nga sistemi bankar, si rezultat i krizës financiare dhe 
efekteve në ekonomi të saj. 

bazuar në analizën e paraqitur më sipër treguam që stoku 
i rezervave valutore të mbajtur në shqipëri ka qenë në linjë me 
pjesën më të madhe të treguesve standardë, duke siguruar një nivel 
të mjaftueshëm të tyre. megjithatë, raportet e përmendura më sipër 
nuk marrin në konsideratë rreziqet e tjera potenciale që mund të 
vijnë nga krizat bankare apo nga ndalimi i mundshëm i flukseve 
nga jashtë të kapitalit dhe nuk paraqesin vlerësime për nivelin 
optimal të mbajtjes së rezervave valutore. 

III. metoDologjIa

pavarësisht treguesve metrikë standardë të paraqitur më sipër, 
dy janë qasjet kryesore teorike që shtjellojnë nivelin e mjaftueshëm 
të mbajtjes së rezervave valutore të një vendi. Qasja e parë është 
ajo e bazuar në “modelin e stokut të rezervave” të frenkel dhe 
jovanovic (1981), që e konsideron nivelin e tyre si një mburojë për 
të zbutur zhbalancat e papritura dhe të përkohshme në pagesat 
ndërkombëtare. Qasja e dytë është e bazuar në modelin optimal 

Gra�ku 2. Treguesit metrikë të mbajtjes së rezervës valutore 

Burimi: Banka e Shqipërisë, Ministria e Financave.
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të zhvilluar nga jeanne dhe ranciere (2006), që e përcakton 
nivelin e rezervave valutore si një mburojë ndaj krizave të bilancit 
të pagesave dhe të krizave bankare. 

bazuar në qasjen e parë, autoriteti monetar duhet të përcaktojë 
nivelin optimal të rezervave valutore, duke kërkuar të balancojë 
koston e përshtatjes së bilancit makroekonomik me koston oportune 
të mbajtjes së rezervave valutore. teorikisht, një vend ka nevojë 
të akumulojë rezerva valutore për të eliminuar luhatshmërinë e 
konsumit. kështu, në këtë rast, niveli i stokut të mbajtur do të rritet 
me rrezikun e ndërsjellë të vendit dhe me luatshmërinë e prodhimit. 
kërkimi empirik mbi vlerësimin e kërkesës për rezervat valutore 
[frenkel dhe jovanovic, (1981), aizenman dhe marion, (2002), 
calvo (1998), prabheesh, et al., (2007), bernard, (2011)] ka 
konfirmuar që ekziston një lidhje afatgjatë dhe e qëndrueshme e 
kërkesës për rezerva valutore dhe një numër të caktuar treguesish 
makroekonomikë: të tillë si madhësia e ekonomisë, fleksibiliteti i 
kursit të këmbimit, kostoja oportune, si dhe paqëndrueshmëria e 
llogarisë korrente dhe kapitale. shijaku (2012), analizoi faktorët 
përcaktues të mbajtjes së rezervave valutore në shqipëri bazuar 
në perspektivën e kostos oportune. rezultatet e marra nga shijaku 
(2012), treguan që zhvillimet në llogarinë korrente janë përcaktues 
të rëndësishëm të mbajtjes së rezervave valutore dhe që akumulimi i 
tyre është në linjë me mbajtjen e rezervave për arsye të vetë-sigurisë 
dhe për motive parandaluese kundrejt deficitit të vazhdueshëm të 
llogarisë korrente. për më tepër, vlerësimet tregojnë se kërkesa për 
rezerva valutore në shqipëri është më e ndjeshme ndaj motiveve 
parandaluese përkundrejt motiveve merkantiliste3. 

3  në mënyrë të ngjashme, shijaku dhe Dushku (2014) rikonfirmojnë rezultatet që 
zhvillimet në llogarinë korrente vazhdojnë të kenë ndikim më të madh dhe janë faktori 
kryesor që dikton zhvillimet dhe akumulimin e rezervës valutore në shqipëri. Duke marrë 
në konsideratë efektin e treguesve fiskalë, gjetjet tregojnë që motivet parandaluese 
prevalojnë përkundrejt atyre merkantiliste dhe që rezerva valutore ka rezultuar më pak e 
ndjeshme ndaj kostos oportune. ndërkohë gjejmë një koeficient më të lartë të axhustimit, 
që tregon për një strategji më të kujdesshme të menaxhimit të rezervës valutore në 
kushtet e rritjes së pasigurisë, si rezultat i krizës financiare dhe asaj ekonomike. 
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Qasja e përdorimit të stokut të rezervave valutore për mbulimin 
ndaj rreziqeve dhe treguesit standardë ndërkombëtarë janë kritikuar 
për shkak të mungesës së pikëpamjes së teorisë mikroekonomike. së 
fundi, disa modele të tjera janë zhvilluar bazuar në qasjen optimale 
të rezervave valutore, ku niveli optimal është zgjedhur për të siguruar 
një mbulim më të plotë të konsumit kundrejt frenimit të papritur të 
kapitalit dhe krizave bankare. Qasja e përdorur gjerësisht është ajo 
e zhvilluar nga jeanne dhe ranciere (2006), që përcakton nivelin 
optimal të rezervave, duke maksimizuar mirëqenien e një ekonomie 
të vogël e të hapur, si dhe duke marrë në konsideratë mundësinë e 
ndalimit të menjëhershëm të flukseve të kapitalit, humbjen potenciale 
të prodhimit dhe si rrjedhojë dhe të konsumit, koston oportune të 
mbajtjes së rezervave valutore dhe shkallën e rrezikut të ndërsjellë. 
në këtë material, jemi bazuar në qasjen e ndjekur nga gonçalves, 
(2007), si një version i zgjeruar i modelit të propozuar nga jeanne 
dhe ranciere, (2006), i cili merr në konsideratë përveç të tjerave, 
edhe nivelin e lartë të depozitave në monedhë të huaj, një burim i 
qenësishëm i brishtësisë së ekonomive në zhvillim dhe i ekonomisë 
shqiptare, duke marrë parasysh nivelin e lartë të euroizimit në vend. 
një përmbledhje e kësaj qasjeje është dhënë më poshtë. 

në mënyrë të thjeshtuar, roli i rezervave valutore si zbutës i 
konsumit mund të jepet nga identiteti i absorbimit të të ardhurave 
kombëtare, ku absorbimi i brendshëm real (at) në një ekonomi të 
hapur llogaritet si diferencë midis prodhimit të brendshëm real (yt) 
dhe bilancit tregtar (tbt) paraqitur më poshtë:

At = Yt – TBt         (1)
         

  
ku, bilanci tregtar shprehet si funksion i llogarisë financiare dhe 

ndryshimit të rezervave valutore, si vijon: 

TBt = -CFAt – ITt + ΔRt   (2)

cfat përfaqëson llogarinë kapitale-financiare, Itt janë të ardhurat 
dhe transfertat nga jashtë dhe Δrt është ndryshimi i rezervave 
valutore. nëse kombinojmë ekuacionin (1) me (2), mund ta shprehim 
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absorbimin e brendshëm si funksion të prodhimit të brendshëm, të 
llogarisë financiare, të të ardhurave dhe transfertave nga jashtë dhe 
ndryshimeve në rezervat valutore4. 

At = Yt + CFAt + ITt - ΔRt       (3)

në mënyrë intuitive, ekuacioni më sipër tregon që një frenim 
i financimit të jashtëm për shkak të frenimit total të fondeve, do 
të rezultojë me një rënie të menjëhershme të llogarisë kapitale-
financiare, ndjekur nga një rënie në absorbimin e brendshëm. 
në rast se efekti i frenimit total të fondeve do të shoqërohet me 
një rënie të prodhimit të brendshëm, mund të presim që efekti në 
prodhimin e brendshëm të jetë më i madh. kështu, në mënyrë 
që të sigurojmë mbrojtjen e konsumit dhe si rrjedhojë rënien në 
absorbimin e brendshëm, një vend mund të përdorë rezervat e tij 
valutore për të kompensuar rënien e madhe të aktivitetit ekonomik. 
por, modeli i propozuar nga gonçalves, (2007) thekson se roli 
largpamës dhe i kujdesshëm i rezervave valutore është më i madh 
për ekonomitë e dollarizuara (euroizuara), për shkak të nevojës për 
t’i siguruar likuiditet sektorit bankar. për këtë arsye, ky model merr 
në konsideratë karakteristikat e një “ekonomie të vogël të hapur”, 
që mund të përballet në periudha të caktuara me “stopim të papritur 
të fondeve” e përcaktuar si një humbje ekzogjene e kredisë së 
jashtme. ky ndalim i papritur mund të shoqërohet me efekte të tjera 
si për shembull: me një borxh të jashtëm afatshkurtër që nuk mund 
të mbulohet; me një fraksion të rëndësishëm të depozitave të huaja 
që mund të tërhiqen nga sistemi bankar; me rënie të prodhimit dhe 
me zhvlerësim të kursit të këmbimit. 

bazuar në modelin e propozuar nga gonçalves, (2007), norma 
optimale e rezervave valutore e shprehur në raport me prodhimin 
ρ, është paraqitur si në ekuacionin (4). avantazhi kryesor i këtij 
modeli është që ai ka një zgjidhje të vetme dhe paraqet një strukturë 
më realiste dhe dinamike të mbajtjes së rezervave, që vjen nga 
administrimi i zbutjes së efekteve të krizës sesa të parandalimit të 
saj. 

4 në shtojcën 1 kemi paraqitur dekompozimin e absorbimin real të brendshëm në 
shqipëri. 
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ku, 
•	ρ është norma optimale e rezervave valutore e shprehur si 

raport ndaj totalit të prodhimit; 
•	λ është funksion i tërheqjes së depozitave dhe borxhit 

afatshkurtër në monedhë të huaj llogaritur si λ = (Ф - α)λD + λp 
+ λg; 

•	 (λp) dhe (λg) janë përkatësisht borxhi i huaj afatshkurtër, privat 
dhe publik;

•	 (Ф - α)λD paraqet tërheqjen e depozitave;
•		Ф është funksion i depozitave në monedhë të huaj të rezidentëve 

dhe jorezidentëve si përqindje ndaj totalit të depozitave në 
monedhë të huaj, sr dhe snr, janë pjesë e depozitave 
në monedhë të huaj të rezidentëve dhe të jorezidentëve të 
mbuluar nga qeveria (cr dhe cnr), të tillë që Ф = sr*cr + 
snr*cnr; 

•	γ është humbja e prodhimit; 
•	p	 është	 rreziku	 shtesë	 i	 likuiditetit	 që	 është	 funksion	 i	 π,	

probabilitetit të ndodhjes së një ndalimi të papritur matur si 
ρ=(1-π)(δ+π)/π(1-δ-π)(1+Δq); 

•	δ është termi shtesë i rrezikut; 
•	Δq	paraqet	zhvlerësimin	e	kursit	 të	këmbimit	gjatë	periudhës	

së krizës; 
•	σ është rreziku i ndërsjellë; 
•	r	është	norma	e	interesit	pa	rrezik;	
•	g	është	norma	reale	afatgjatë	e	rritjes	së	ekonomisë.

ekuacioni i paraqitur më sipër balancon kostot e mbajtjes së 
rezervës valutore me përfitimet që vijnë nga zbutja e konsumit dhe 
pohon që norma optimale e rezervave valutore rritet me rritjen e 
tërheqjes së depozitave, (ФλD), borxhin e huaj afatshkurtër privat 
(λp) dhe publik (λg), humbjen e prodhimit (γ) dhe probabilitetit të 
ndodhjes	 së	 krizës	 π.	 Niveli	 optimal	 i	 rezervave	 valutore	 sipas	

(4)
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ekuacionit të mësipërm është kështu i lidhur pozitivisht me rënien e 
konsumit (shkaktuar nga tërheqja e depozitave në monedhë të huaj 
dhe nga ndalimi i papritur i fondeve në monedhë të huaj) dhe nga 
probabiliteti i lartë i ndodhjes së ndalimit të papritur. gjithashtu, 
zhvlerësimi i kursit të këmbimit (Δq) rrit barrën e detyrimeve në 
monedhë të huaj, e cila çon në një rënie të menjëhershme të konsumit 
dhe në një kërkesë më të lartë për rezerva valutore. rezerva valutore 
është gjithashtu negativisht e lidhur me koston e mbajtjes së tyre ose 
me termin shtesë të rrezikut (δ). në mënyrë që modeli të marrë në 
konsideratë karakteristikat e ekonomisë shqiptare, modeli duhet të 
përshtatet me të dhe veçanërisht me sjelljen e shfaqur gjatë krizës 
së fundit financiare të 2009-ës, për të parandaluar disa efekte të 
shfaqjes së saj. 

Iv. rezultatet empIrIke

ky sesion paraqet rezultatet në lidhje me vlerësimet e marra 
për nivelin optimal të rezervave valutore në shqipëri bazuar në 
metodologjinë e paraqitur nga gonçalves, (2007). një ndër 
elementet për të zbatuar qasjen e nivelit optimal është identifikimi 
i një episodi krize. në rastin e shqipërisë, për të identifikuar këtë 
ngjarje krize, jemi bazuar në metodologjinë e propozuar nga 
eichengreen, rose dhe Wyplosz, (1997), i cili vlerëson Indeksin 
e tregut të presioneve të kursit (exchange market pressure index 
(empI)5, si më poshtë dhe e krahason atë me nivelin e pragut: 

 EMPIi,t ≈ [(α-Δei,t) + (βΔ(iAl,t -iEu,t) - (γ(ΔirAl,t - irEu,t ))]    (5)

ku ei,t paraqet çmimin e monedhës euro të shprehur në raport me 
monedhën vendase, lekun në kohën t; iAl,t përfaqëson normën bazë 
të politikës monetare në shqipëri dhe iEu,t është norma afatshkurtër 
e interesit në eurozonë (përkatësisht mesatarja e euriborit 3-mujor), 
r paraqet normën e rezervave ndaj parasë së ngushtë (m1) në 
shqipëri dhe në be (bashkimin evropian), ndërsa α, β dhe γ janë 

5 ky indeks është llogaritur si një mesatare e peshuar e ndryshimeve të kursit të 
këmbimit, të rezervës valutore dhe normave të interesit. ndryshimet janë llogaritur si 
tregues alternativë me eurozonën që përfshin 17 shtetet, që përbën vendin krahasues.
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peshat e llogaritura si luhatshmëria e kushtëzuar e secilit komponent 
si α=[(1⁄σe)/(1⁄σe+1⁄σi +1⁄σr)]. për më tepër, në mënyrë që të 
identifikojnë një ngjarje krize, ashtu si eichenberg, et al., (1997) 
kemi krahasuar indeksin emp në shqipëri me nivelin e pragut 
(threshold) llogaritur si: 

          Pragu = μEMP + 1.5*σEMPI    (6)

ku, μ është mesatarja e indeksit emp dhe σempI është devijimi 
standard i tij. bazuar në llogaritjet tona, gjatë periudhës 2002 – 
2012, ngjarja e vetme e krizës që mund të identifikojmë, është ajo 
e vitit 2009, ku niveli i indeksit emp tejkalon nivelin e pragut të 
llogaritur në ekuacionin 6. 

gjithashtu, kemi analizuar edhe zhvillimet në llogarinë 
korrente dhe financiare, nivelin e borxhit të jashtëm, zhvillimet në 
ndërmjetësimin financiar për të dhënë një vështrim të përgjithshëm 
të treguesve kryesorë makroekonomikë, si dhe për të kalibruar disa 
nga parametrat kryesorë të modelit me karakteristikat e ekonomisë 
sonë. të dhënat e grafikut 4, tregojnë që zhvillimet në llogarinë 
korrente (ca) përcaktohen nga zhvillimet në bilancin tregtar, 
ndjekur nga zhvillimet në transferta (të ardhurat nga emigrantët) dhe 
së fundi nga zhvillimet në bilancin e shërbimeve dhe të ardhurave 

Gra�k 3. Indeksi i Tregut të Presioneve të Kursit

Burimi : Llogaritje të autorëve. 
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neto. shqipëria klasifikohet si një vend huamarrës neto, duke marrë 
parasysh persistencën e gjatë me të cilën karakterizohet deficiti i 
llogarisë korrente. në vitin 20086, deficiti i llogarisë korrente mori 
vlerën më të madhe me afërsisht 14% të pbb-së. shenjat e para të 
krizës financiare u reflektuan në një përshtatje të llogarisë korrente 
në 2009-ën, një tendencë e cila ka vazhduar edhe në vitin në 
vazhdim, duke arritur nivelin e 11% të pbb-së në fund të 2012-ës. 

ndërsa, bilanci i llogarisë kapitale dhe financiare (cfa) është 
rritur nga 4.7% në fillim të vitit 2002, në 17.5% të pbb-së në fund 
të 2012-ës. të dhënat tregojnë që cfa-ja është udhëhequr më së 
shumti nga zhvillimet në investimet e huaja direkte, ndjekur nga 
zhvillimet në investimet e tjera neto. faktori kryesor që ka shkaktuar 
rënien e llogarisë kapitale gjatë 2009-ës është rezultat i uljes së 
investimeve të tjera neto dhe tërheqjes së depozitave nga sistemi 
bankar në atë periudhë. gjatë 2009-ës, llogaria financiare e 
shprehur në raport me pbb-në ra me 6.6 pikë përqindje. kjo ishte 
rënia më e madhe e ndodhur gjatë kësaj periudhe, periudhë e 
konfirmuar nga indeksi emp si një periudhë krize, [jeanne dhe 
ranciere, (2006)7].
6  gjatë vitit 2008, niveli i lartë i shënuar i bilancit të llogarisë korrente dhe financiare 
është për shkak të investimeve të larta në infrastrukturë në atë periudhë.
7  një ngjarje e ndërprerjes së papritur të kreditimit të jashtëm konsiderohet kur norma 
vjetore e ndryshimit të llogarisë korrente nga totali i pbb-së është më e madhe se 5 pikë 
përqindje.

Gra�k 4. Zhvillimet në llogarinë korrente (CA) dhe �nanciare (FA)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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për sa i përket zhvillimeve të strukturës së borxhit në shqipëri 
(grafiku 5), të dhënat tregojnë që borxhi publik në fund të vitit 
2012 ishte sa 62% e pbb-së. më shumë se gjysma e tij konsiston 
në detyrimet e brendshme, ndërsa borxhi i jashtëm llogaritet sa 27% 
e pbb-së. në terma të strukturës së borxhit, vëmë re një zhvendosje 
të tij drejt borxhit afatgjatë, i cili në vitin 2012 përfaqëson afërsisht 
70% të borxhit të brendshëm. në lidhje me zhvillimet në borxhin 
e jashtëm, vërejmë një prirje rritëse si të atij me afat të shkurtër 
maturimi, ashtu edhe të atij me afat të gjatë. gjatë vitit 2012, 
borxhi i jashtëm afatshkurtër ishte afërsisht sa 12% e pbb-së. 

faktorë të tjerë që kemi analizuar janë edhe zhvillimet në 
strukturën e depozitave, kompozimin dhe normën e rritjes së tyre 
(grafiku 6). kështu, para fillimit të krizës financiare globale në vitin 
2007, depozitat në monedhën vendase përbënin 67% të totalit të 
depozitave, ndërsa pjesa tjetër (34% e tyre) përbëhej nga depozitat 
në monedhë të huaj, kryesisht në euro. ndërsa pas periudhës së 
krizës, përkatësisht gjatë viteve 2008 – 2012, vërehet një ndryshim 
i strukturës së depozitave dhe një zhvendosje e kursimeve në 
monedhë të huaj. si rezultat, depozitat në monedhë të huaj arritën 
nivelin e 46% të totalit të depozitave, duke bërë që sektori bankar i 
vendit të jetë më shumë i ekspozuar ndaj goditjeve të jashtme.

Gra�k 5. Struktura e borxhit total

Burimi: Banka e Shqipërisë, llogaritje të autorëve.
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në tabelën 1, kemi paraqitur zhvillimet e borxhit të huaj8 
afatshkurtër dhe të depozitave në monedhë të huaj. raportet e 
paraqitura më poshtë janë përdorur për të llogaritur parametrat 
alpha dhe lambda në rastin e shqipërisë. 

8  borxhi publik në monedhë të huaj përfshin si borxhin e brendshëm, ashtu edhe atë 
të huaj.

Gra�k 6. Struktura e depozitave

Burimi : Banka e Shqipërisë, llogaritje të autorëve.
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tabela 1. parametrat specifikë të modelit bazuar në karakteristikat e 
ekonomisë shqiptare (në përqindje)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
λG I- - - 3.3 3.0 3.0 6.7 6.9 9.6 5.7 6.4 9.4 12.0
λP 

II - - - - 3.62 4.76 6.67 7.88 7.83 8.11 8.43 7.46
λD 

III 15.7 15.2 14.5 15.7 19.1 23.0 27.9 25.5 27.7 32.6 36.0 37.8
SR

IV - - - - - 89.9 96.0 95.6 95.5 96.9 95.6 96.3
SNR

V - - - - - 10.2 4.6 4.4 4.5 3.2 4.4 3.7
αc

VI 16.7 19.1 22.9 27.7
I. borxhi publik afatshkurtër në monedhë të huaj si % ndaj pbb-së;
II. borxhi privat afatshkurtër në monedhë të huaj si % ndaj pbb-së;
III. depozitat totale në monedhë të huaj si % ndaj pbb-së;
Iv. depozitat e rezidentëve* në monedhë të huaj si % ndaj totalit të depozitave në monedhë të huaj; 
v. depozitat e jorezidentëve në monedhë të huaj si % ndaj totalit të depozitave në monedhë të huaj;
vI. aktivet likuide të bankave si raport i depozitave në monedhë të huaj;**
*  të dhënat e kredisë për rezidentë dhe jorezidentë janë marrë nga Departamenti i politikës monetare, 
banka e shqipërisë. të dhënat e dezagreguara fillojnë që nga viti 2006. 
** në model, α përfaqëson normën e mbulimit të depozitave të huaja në valutë të huaj matur si raporti 
i aktiveve likuide të bankave në monedhë të huaj (blfa) ndaj totalit të depozitave të rezidentëve (rd) dhe 
të jorezidentëve (nrd) si: α=BLFA/(Rd+NRd).	ashtu si gonçalves α mund ta rishkruajmë si: α=BLFA/
(Rd+NRd)=BLFA/NRd*NRd/	 (Rd+NRd)	 ku termi i parë përfaqëson normën e mbulimit të depozitave 
të jorezidentëve nga aktivet likuide të bankave, ndërsa termi i dytë tregon sa është pjesa e depozitave 
të jorezidentëve ndaj totalit. për qëllime krahasimi është e këshillueshme që të konsiderojmë të njëjtin 
nivel rreziku që mund të vijë nga tërheqja e depozitave, e cila është bërë, duke korrektuar α në αy

c e 
shprehur si: αy

c=BLFA/(Rd+NRd)=(BLFA/Rd)γ*(Rd/(Rd+NRd))2012 ku, γ është viti që merret në konsideratë.
ky korrektim nënkupton, që për vitet e marra në shqyrtim, mbajmë raportin e kompozimit të depozitave 
të rezidentëve ndaj totalit të jorezidentëve të njëjtë me atë të vitit të fundit që kemi të dhënat, viti 2012. 

tabela 2. parametrat e kalibruar

parametrat
skenari bazë 
për shqipërinë 

Intervali i 
luhatshmërisë (jeanne 
dhe ranciere, 2006)

rreziku i ndërsjelltë, (σ) 2 1-10
probabiliteti i ndëprerjes të papritur, (π) 7.5% 0-25%
humbja e akumuluar e prodhimit, (γ) 6.7% 0-20%
rreziku i termit shtesë, (δ) 1.45% 0.25 %-5%
norma e interesit pa rrezik, (r) 2.6% -
norma afatgjatë e rritjes reale të pbb-së, (g) 5% -
norma reale e zhvlerësimit të kursit të këmbimit, (Δq) 8% -
mbulimi i depozitave të rezidentëve, (CR) 100% (30%, 50%) -
mbulimi i depozitave të jorezidentëve, (CNR) 100% (30%, 50%) -

burimi: llogaritje të autorëve.

në tabelën 2 kemi paraqitur disa nga koeficientët e kalibruar 
për ekonominë shqiptare bazuar në supozimet kryesore të bëra 
nga jeanne dhe ranciere, (2006, 2009) dhe gonçalves, 
(2007). treguesit specifikë të vendit si, norma afatgjatë e 
rritjes së prodhimit dhe humbja e prodhimit, janë llogaritur në 
bazë të karakteristikave të ekonomisë shqiptare. në mënyrë të 
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detajuar, supozimet kryesore që kemi bërë janë paraqitur si më 
poshtë.

kështu, parametri i rrezikut të ndërsjellë është vendosur 2, i 
cili është një vlerësim standard bazuar në literaturën e cikleve të 
biznesit. probabiliteti i ndodhjes së krizës në rastin e shqipërisë 
është kalibruar të jetë 7.5%, i njëjtë si në modelin e përcaktuar 
nga gonçalves, (2007), që do të thotë që një krizë të ndodhë 
një herë në 15 vjet, ndërsa jeanne dhe ranciere (2006)9 kanë 
vlerësuar që probabiliteti i ndodhjes së krizës të jetë çdo 10 vjet. 
bazuar në ecurinë e deritanishme dhe në vlerësimet e marra nga 
indeksi emp, në shqipëri, gjatë viteve 1996-2012, përveç vitit 
1997 (periudha e skemave piramidale), e vetmja ngjarje krize që 
mund të identifikojmë është ajo e vitit 2009. 

norma mesatare e interesit pa rrezik në euro është vendosur në 
nivelin e 2.6%, që i korrespondon mesatares së kthimit nga investimi 
i rezervave, matur me anë të indeksit të kthimit të letrave me vlerë 
të gjermanisë, gjatë periudhës 2000-2012. ndërsa termi shtesë 
është vendosur 1.45%, sa mesatarja e diferencës midis normës së 
interesit të letrave me vlerë të eurozonës me afat maturimi 10 vjet 
dhe normës bazë të politikës monetare të bQe-së (banka Qendrore 
evropiane) gjatë periudhës 2000-2012. norma afatgjatë e rritjes 
së pbb-së reale në shqipëri i korrespondon normës mesatare të rritjes 
reale të pbb-së gjatë periudhës 2000-2012. ndërsa zhvlerësimi i 
kursit të këmbimit është kalibruar në nivelin 8%, që i korrespondon 
zhvlerësimit	të	kursit	real	të	këmbimit	lek/euro	gjatë	periudhës	tetor	
– dhjetor 2009. për të kalibruar humbjen e prodhimit në shqipëri 
kemi ndjekur qasjen e propozuar nga jeanne dhe ranciere, (2007). 
humbja në prodhim është llogaritur si humbja kumulative e normës 
së rritjes së pbb-së në dy vite të njëpasnjëshme, ku vetë humbja e 
pbb-së është llogaritur si diferencë e mesatares së rritjes reale të 
pbb-së në kohë normale me normën e rritjes reale të pbb-së gjatë 
periudhës së ndalimit të papritur apo krizës. ne kemi vlerësuar që 
rënia e normës reale të rritjes së pbb-së gjatë vitit të parë (2009) 
dhe të dytë është përkatësisht 3% dhe 3.7%, kështu kemi kalibruar 
humbjen e prodhimit, të barabartë me 6.7%. 

 
9 bazuar në një model probit për një grup të caktuar vendesh.



-26-

në vitin 2009, norma e tërheqjes së depozitave në monedhë 
të huaj ka qenë në nivelin 2%, megjithëse kjo periudhë është 
shoqëruar me injektim të kapitalit. Duke pasur parasysh rrezikun që 
vjen nga niveli i lartë i depozitave në monedhë të huaj, u bazuam 
në supozimin e propozuar nga gonçalves (2007), që nënkupton 
se niveli optimal i rezervave valutore duhet të mbulojë një fraksion 
të rëndësishëm të tërheqjes së depozitave në monedhë të huaj nga 
sektori bankar. kështu, kemi supozuar tre nivele të ndryshme të 
mbulimit të tërheqjes së depozitave, përkatësisht 30%, 50% dhe 
mbulim total të tyre. si rrjedhojë, këta skenarë do të na shërbejnë 
për të matur ndjeshmërinë e normës së rezervave optimale si rezultat 
i ndryshimit të raportit të mbulimit të depozitave të tërhequra. 

bazuar në supozimet e prezantuara më sipër, vlerësimet për 
normën e rezervave optimale në shqipëri janë dhënë në tabelën 
4. për më tepër, kemi llogaritur gjithashtu edhe normën optimale të 
rezervave bazuar në qasjen e propozuar nga jeanne dhe ranciere, 
(2006)10, e cila nuk merr në konsideratë ekspozimin apo cenimin e 
sistemit bankar, që shkaktohet nga niveli i dollarizimit të depozitave. 
përgjithësisht, rezultatet e vlerësuara, tregojnë që niveli aktual i 
rezervave valutore si raport i pbb-së është shumë afër nivelit optimal 
të tyre, kur marrim në konsideratë që me anë të këtyre rezervave, 
ajo duhet të mbulojë 30% të totalit të depozitave, të cilat mund të 
tërhiqen nga sistemi bankar. ndërsa, kur rrisim nivelin e mbulimit të 
depozitave që mund të tërhiqen, atëherë shikojmë të rritet hendeku 
midis stokut të rezervave optimale dhe nivelit aktual. megjithatë, 
kur vlerësimi i rezervave valutore bazohet në modelin e jeanne dhe 
ranciere (2006), rezultatet e marra tregojnë që norma aktuale e 
rezervave është në mënyrë të konsiderueshme mbi nivelin optimal. 
këto rezultate tregojnë që gjatë dhe mbas krizës së fundit financiare 
globale, duhet të merren në konsideratë rreziqe të tjera shtesë për 
të administruar stokun e rezervave valutore. 

10 ρ=λ+γ+(p^(1⁄(σ	-))	1)/(1+(p^(1⁄σ)-1)	)	(1-(r-g)/(1+g)	λ-(δ+π)(λ+γ)) është përcaktuar si 
në modelin e jeanne dhe ranciere, 2006.
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tabela 3. norma aktuale e rezervave përkundrejt nivelit optimal 
(në % ndaj pbb-së)

viti 
niveli aktual 
i rezervave 

valutore 

niveli optimal i rezervave 
valutore bazuar në modelin e 
gonçalves (2006) në % ndaj 

depozitave të garantuara 

niveli optimal i rezervave 
valutore bazuar në modelin e 
jeanne dhe ranciere (2006) 

30% 50% full 
2001-2004* 17.0 9.4 12.4 19 14.0
2005 17.6 9.7 13.5 21.7 14.0
2006 18.1 15.0 19.6 29.5 14.0
2007 18.8 17.8 23.4 36.4 14.0
2008 19.1 21.3 26.4 38.4 14.0
2009 19.1 17.7 23.2 36.2 14.0
2010 21.2 18.6 25.1 40.7 14.0
2011 20.4 20.9 28.1 45.0 14.0
2012 20.7 20.7 28.3 46.3 14.0
* mesatare e thjeshtë

burimi: llogaritje të autorëve.

gjithashtu, për të kontrolluar qëndrueshmërinë e rezultateve 
tona dhe për të parë se sa të ndjeshme janë vlerësimet lidhur me 
stokun e rezervave valutore, kemi kryer një analizë të ndjeshmërisë 
së rezultateve bazuar në supozime të ndryshme mbi parametrat 
kryesorë të vlerësuar. analiza e ndjeshmërisë së rezultateve është 
paraqitur në grafikët 7, 8 dhe 9. rezultatet sugjerojnë se, një rritje 
e rrezikut të termit shtesë me 1 pikë përqindje (nga 1.4% në 2.4%) 
do të sjellë një reduktim të nivelit optimal të rezervave valutore nga 
20.7% në rreth 17.7%. ndërsa, një rritje e normës së interesit pa 
rrezik nga 2.7% në 3.7%, do të sjellë një rritje të rezervave valutore 
nga 20.7% në 21%. ky ndikim konsiderohet i vogël krahasuar 
me vlerësimin e marrë më sipër. ne gjejmë se niveli i rezervave 
optimale është pozitivisht i lidhur me probabilitetin e ndodhjes së 
një ndalimi të flukseve të huaja të kapitalit ose të një ngjarjeje krize 
dhe anasjelltas. gjetjet tregojnë se një dyfishim i probabilitetit të 
ndodhjes së krizës nga 7.5% në 15%, pra ndodhjes së krizës çdo 
8 vjet do të kërkojë një rritje të mbajtjes së rezervave valutore nga 
20.7% në 23.4%. norma optimale e rezervave valutore do të rritet 
me 1.2 pikë përqindje, si rezultat i rritjes së humbjeve të prodhimit 
me 1 pikë përqindje (nga 6.7% në 7.7%).
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ndërkohë, nëse rreziku i ndërsjellë rritet në 4 në vend të 2, 
atëherë norma optimale e rezervës valutore do të rritet me 3 pikë 
përqindje. ne gjetëm një lidhje pozitive midis borxhit privat dhe 
normës së rezervave valutore. kështu, rezerva valutore do të duhet 
të rritet me afërisht 3.1 pikë përqindje për të kompensuar rritjen e 
borxhit privat nga 37.8% në 47.8% të pbb-së. ndërsa lidhja midis 

Gra�k 7.  Analiza e ndjeshmërisë së treguesve të rrezikut shtesë dhe të 
normës së interesit pa rrezik

Burimi: Llogaritje të autorëve. 
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Gra�k 8. Analiza e ndjeshmërisë së treguesve të probabilitetit të 
ndodhjes së krizës dhe humbjes së prodhimit

Burimi: Llogaritje të autorëve.
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rritjes së borxhit të brendshëm dhe normës së rezervave valutore 
ishte pothuajse në raport 1 me 1, pra 1 pikë përqindje e rritjes 
së borxhit të brendshëm sjell 1 pikë përqindje rritje të rezervave 
valutore. ndërkaq, një zhvlerësim i kursit të këmbimit me 1 pikë 
përqindje do të sjellë një rritje të normës optimale të rezervave 
valutore me afërsisht 1.3 pikë përqindje. përgjithësisht, këta skenarë 
rreziku tregojnë që norma optimale e mbajtjes së rezervave valutore 
është më e ndjeshme ndaj parametrave të kalibruar si për shembull 
termi shtesë, probabiliteti i ndodhjes së një ngjarjeje krize dhe 
norma e rrezikut të ndërsjellë.

v. përfunDIme

autoriteti monetar në shqipëri ka akumuluar rezerva valutore 
bazuar në politikën monetare të saj, sipas qasjes së bilancit të 
pagesave. gjatë gjithë periudhës së marrë në shqyrtim, niveli i 
rezervave valutore në shqipëri ka qenë më i lartë se treguesi metrik 
i mbulimit të katër muajve të importeve të mallrave dhe shërbimeve, 
madje edhe më i lartë se rregullat e tjera të përdorura për vlerësimin 
e rezervave valutore si rregulli i parasë së ndërmjetme apo rregulli i 
guidotti-greenspan. kriza e fundit financiare globale dhe efektet e 

Gra�k 9. Analiza e ndjeshmërisë së treguesve bazuar në rrezikun e ndërsjellë, 
zhvlerësimin e kursit të këmbimit dhe borxhin e brendshëm dhe të huaj

Burimi: Llogaritje të autorëve.
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saj të raundit të parë dhe të dytë kërkuan një administrim më të mirë 
të rezervave valutore dhe të marrjes në konsideratë të rreziqeve 
të tjera shtesë, kur përcaktohet niveli optimal i rezervave në një 
periudhë afatmesme. kështu, ky material vlerëson nivelin optimal të 
rezervave valutore mbështetur në një qasje të re të vlerësimit të saj, 
bazuar në supozimin që rezerva valutore i shërben vendeve si një 
mburojë apo siguri për të zbutur luhatshmërinë e zhbalancimeve 
të brendshme të ekonomisë, përkundrejt problemeve të shkaktuara 
nga një frenim i papritur i flukseve hyrëse të kapitalit apo të një krize 
bankare e shoqëruar me rënie të prodhimit. 

rezultatet e marra në sajë të aplikimit të qasjes së vlerësimit të 
rezervave optimale tregojnë që niveli aktual i tyre në shqipëri është 
shumë afër nivelit optimal të saj. hendeku midis nivelit aktual dhe 
atij optimal, kryesisht gjatë dy viteve të fundit, ka ardhur duke u 
ngushtuar, që tregon që mbas krizës së fundit financiare administrimi 
i rezervave valutore është bërë duke marrë në konsideratë edhe 
pasiguri të tjera të shtuara nga sektori i jashtëm. ndërkaq, niveli 
aktual i rezervave valutore vlerësohet të jetë larg nivelit optimal të 
tyre në rastet kur duhet, që me anë të rezervës, të mbulohet 50% 
apo gjithë totali i depozitave në valutë, që mendohet se mund 
të tërhiqen nga sistemi bankar gjatë një periudhe krize. rezultatet 
e paraqitura në këtë material përfshijnë tre skenarë të ndryshëm 
mbi mbulimin e depozitave në valutë, në mënyrë që të krijojmë 
një interval të mundshëm mbi luhatshmërinë e nivelit të rezervave 
valutore optimale. për më tepër, ky interval i normës optimale të 
rezervave valutore mund të shikohet si një kufi i sipërm i rezervave 
valutore që banka e shqipërisë mund të synojë të sigurojë në një 
periudhë afatmesme. 

megjithatë, duhet të themi që vlerësimi i marrë për stokun e 
rezervave valutore me anë të këtij modeli është i ndjeshëm ndaj 
supozimeve mbi koston dhe përfitimet e mbajtjes së rezervave 
valutore, si dhe të supozimeve mbi faktorët makroekonomikë. 
këto supozime bëjnë që vlerësimet e marra për nivelin optimal të 
rezervave valutore të konsiderohen dhe të interpretohen me kujdes. 
pavarësisht dobishmërisë së këtij modeli për të përfshirë rolin e 
rezervave valutore si një instrument për të stabilizuar zhbalancimet 
e brendshme, kjo qasje nuk merr në konsideratë rolin e rezervave 
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valutore si një instrument për të ndikuar apo për të ndaluar ndodhjen 
e një ndalimi të papritur të fondeve nga jashtë apo gjatë një 
periudhe krize. kështu, në të ardhmen, për hulumtime të mëtejshme, 
sugjerojmë përfshirjen e rreziqeve të tjera potenciale, që mund të 
godasin ekonominë si falimentimi i bankave apo një ndryshim i 
strukturës së depozitave në llogaritjen e nivelit optimal të rezervave 
valutore. 
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shtojca I

Gra�k 10. Dekompozimi i absorbimit të brendshëm 

Burimi: Llogaritje të autorëve.
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