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FJALË PËRSHËNDETËSE
Ardian Fullani*

Të nderuar kolegë, 

Është një kënaqësi e veçantë të shkëmbej me ju në këtë takim pune 
disa mendime mbi politikën monetare dhe procesin e parashikimit 
të inflacionit të bankave qendrore, dhe në veçanti të Bankës së 
Shqipërisë.

Mbajtja e inflacionit të ulët është pa dyshim, objektivi kryesor i 
bankave qendrore në vendet e zhvilluara. Ato përpiqen të ruajnë 
stabilitetin e çmimeve nëpërmjet zbatimit të politikës monetare 
bazuar në regjime të ndryshme. Pavarësisht nga regjimi i zgjedhur, 
drejtimi i politikës monetare është një proces që duhet të shikojë 
përpara në kohë për shkak se, vendimet e politikës monetare 
ndikojnë mbi nivelin e çmimeve në ekonomi me vonesë. Për këtë 
arsye, parashikimi i inflacionit është kthyer në një detyrë parësore për 
bankat qendrore në drejtimin e politikës monetare.

Ndërkohë që në dekadën e fundit modelet teorike dhe ekonometrike 
kanë bërë progres të konsiderueshëm, parashikimi i inflacionit mbetet 
një detyre e vështirë që kërkon përpjekje të vazhdueshme. Jetojmë 
në një botë që ndryshon shpejt, zhvillime të cilat prekin pa dyshim 
edhe ekonominë tonë. Kjo e vështirëson edhe më tepër detyrën e 
parashikimit të inflacionit. Në anën tjetër, pasiguritë dhe ndryshimet 
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strukturore të ekonomive në zhvillim si Shqipëria, e ndërlikojnë 
akoma më shumë këtë detyrë.

Metodat tona të parashikimit në Bankën e Shqipërisë aktualisht 
bazohen në modele relativisht jo shumë komplekse. Megjithëse 
nuk marrin parasysh të gjitha lidhjet e ekonomisë, kjo sidomos prej 
kufizimeve serioze dhe besueshmërisë së të dhënave, performanca e 
tyre ka qenë relativisht e kënaqshme. Kjo është reflektuar pjesërisht 
edhe në rezultatet e mira të politikës monetare të arritura vitet e 
fundit. 

Ndërkohë, për të mos ia lënë gjërat rastit, ka nisur një punë 
intensive për ndërtimin e modeleve më të pasura strukturore për 
parashikimin e inflacionit që do të mund t’i përshtaten më mirë 
zhvillimeve aktuale dhe të prithshme të ekonomisë. Për këtë qëllim, 
Banka e Shqipërisë po asistohet dhe nga ekspertët e FMN-së, të cilëve 
ju uroj mirseardhjen - Prof. David Mayes dhe zj. Marga Peeters - së 
bashku me kolegët tanë nga Turqia, Mali i Zi dhe Kosova.

Siç e përmenda më sipër, Shqipëria ka patur rezultate të kënaqshme 
në lidhje me stabilitetin e çmimeve. Shqipëria është karakterizuar në 
përgjithësi nga norma të ulëta inflacioni në krahasim me vende të 
tjera në tranzicion, dhe jo shumë larg nivelit të inflacionit të vendeve 
të Eurozonës. Megjithatë, ka patur dhe raste të izoluara kur inflacioni 
ka devijuar nga objektivi ynë i dëshiruar, për shkak të goditjeve të 
papritura dhe faktorëve të tjerë që përgjithësisht, kanë qenë jashtë 
kontrollit të bankës qendrore.

Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të synojë mbajtjen e inflacionit 
në nivele të ulëta. Arritja e këtij objektivi kërkon shumë përpjekje 
nga ana jonë për kapërcimin e pengesave që mund të hasen pa 
penalizuar rritjen ekonomike. Ndër problemet që kërkojnë vëmendje 
të veçantë do të përmendja: nxehjen e ekonomisë si pasojë e 
progresit të reformave strukturore, ndryshueshmërinë e të ardhurave 
të emigrantëve dhe implikimet e tyre në luhatjet e kursit të këmbimit, 
zhvillimet e sistemit financiar etj..

Përsa i përket këtyre të fundit, vlen për t’u theksuar se tashmë 
sistemi ynë bankar është transformuar i gjithi nën drejtimin privat. 
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Kjo pritet të nxitë konkurrencën bankare, të përmirësojë cilësinë 
e shërbimeve dhe të thellojë kanalizimin e kredisë bankare në 
ekonomi. Të gjithë këta faktorë do të kontribuojnë në një sistem më 
të shëndetshëm bankar. Ndërkohë, Banka e Shqipërisë po ndjek dhe 
po analizon me kujdes implikimet e këtyre zhvillimeve në reagimin 
e sistemit bankar ndaj vendimeve të politikës monetare. Vëmendje 
të veçantë këto zhvillime kërkojnë dhe në lidhje me përmirësimin 
e mëtejshëm të aftësive mbikëqyrëse dhe të kuadrit  rregullator të 
Bankës së Shqipërisë.

Banka e Shqipërisë është e angazhuar të vazhdojë më tej reformat 
strukturore, me qëllim zgjerimin e ndërmjetësimit të sektorit bankar 
dhe rritjen e përdorimit të shërbimeve financiare. Nga konsultimet e 
ngushta me bankat e nivelit të dytë, me institucionet qeveritare dhe 
me sektorin privat, Banka e Shqipërisë ka hartuar një strategji për 
rritjen e përdorimit të sistemit bankar në aktivitetin e përditshëm të 
biznesit në kuadrin e reduktimit të ekonomisë së cash-it.

Duke iu kthyer temës kryesore të këtij seminari, dëshiroj të 
theksoj që parashikimi i inflacionit është kusht i rëndësishëm dhe 
për transparencën e politikës monetare e cila i shërben përmirësimit 
të efektivitetit të mekanizmit të transmisionit si dhe rritjes së 
përgjegjshmërisë së bankës qendrore të pavarur. Për rëndësinë 
e veçantë që kanë këto lloj aktivitetesh, unë do të vazhdoj të nxis 
organizimin e tyre dhe në të ardhmen. Tryeza të tilla të rrumbullakëta 
me pjesëmarrjen e ekspertëve nga bankat qendrore të vendeve fqinje 
dhe më gjerë, janë thelbësore për përmirësimin e aftësive tona 
profesionale dhe të drejtimit të politikës monetare.

Duke e mbyllur, dëshiroj t’ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen 
tuaj. Sinqerisht shpresoj që ky seminar do të jetë i suksesshëm, si 
në aspektin e bashkëpunimit rajonal ashtu edhe për një diskutim të 
frytshëm mbi politikat e shëndosha monetare.

Kam kënaqësinë të deklaroj këtë seminar të hapur.

* Ardian Fullani: Guvernator i Bankës së Shqipërisë.
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ABSTRAKT

Transformimi i Shqipërisë në një ekonomi tregu të lirë nënkuptoi 
heqjen e kontrolleve mbi çmimet dhe kreditë si dhe krijimin e 
një sistemi bankar dynivelor. Kjo bëri të dosmosdoshme futjen e 
politikës monetare, si një nga dy politikat kryesore të administrimit 
të kërkesës. Politika moneare ka qenë në zhvillim të vazhdueshëm, 
duke marrë gradualisht trajtat e një politike monetare moderne. Ky 
proces është ndikuar jo vetëm nga realitetet e reja ekonomike dhe 
financiare të vendit, por edhe nga dëshira e Bankës së Shqipërisë për 
të qenë në pararojë të reformave. Materiali në vijim synon të japë një 
përmbledhje të historisë së zhvillimit të politikës monetare të Bankës 
së Shqipërisë, duke u përqendruar në vijim në trajtat e saj aktuale.

1 POLITIKA MONETARE GJATË DEKADËS SË FUNDIT

Ligji aktual “Për Bankën e Shqipërisë” përcakton qartë objektivin 
kryesor të saj, “...arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit të çmimeve”. 
Sipas ligjit, Banka e Shqipërisë është e ngarkuar edhe me objektiva 
të tjerë, si “... nxit dhe mbështet zhvillimin e regjimit dhe të sistemit 
të këmbimeve valutore, tregun e brendshëm financiar, sistemin e 
pagesave, si dhe ndihmon në përmirësimin e kushteve monetare e 

POLITIKA MONETARE E BANKËS SË 
SHQIPËRISË

- OBJEKTIVAT, POLITIKA, 
INSTRUMENTET -

Gramoz Kolasi*
Erald Themeli**
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kredituese, në mbështetje të stabilitetit dhe të zhvillimeve ekonomike 
të vendit”, por ata janë të varur nga përmbushja e objektivit kryesor 
dhe nuk e shkëputin fokusin e politikës monetare nga stabiliteti i 
çmimeve. Banka e Shqipërisë vlerëson se ky mandat i qartë ligjor 
është në përputhje me praktikat më të mira të bankave qendrore. 
Ideja se kontributi më i mirë që mund të japë një bankë qendrore në 
zhvillimin e vendit është ruajtja e stabilitetit të çmimeve, përbën një 
konsensus të mendimit ekonomik.

Një shprehje kaq e drejtpërdrejtë e objektivave të bankës qendrore 
nuk është ofruar në fillim të aktivitetit modern të bankingut qendror 
në Shqipëri. Sipas ligjit të parë të Bankës së Shqipërisë, të miratuar në 
vitin 1992, objektivi kryesor i bankës qendrore ishte ruajtja e vlerës së 
monedhës së brendshme, Lekut1.

Gjatë viteve të para të tranzicionit, objektivi i Bankës së Shqipërisë 
për një Lek të qëndrueshëm, u përkthye në kontrollin normës së 
inflacionit mujor. Kjo erdhi si pasojë e normave të larta të inflacionit 
të viteve 1992 dhe 1993. Si pasojë e politikës së shtrënguar monetare 
dhe kontrollit të deficitit buxhetor, norma e inflacionit shënoi ulje 
duke arritur në vlera njëshifrore në fund të vitit 1995. Në këtë kohë, 
u pa e arsyeshme të shihej mundësia e përfshirjes së horizonteve 
më të gjata kohore për objektivin e inflacionit. Si rezultat, objektivi 
i inflacionit u bazua në periudha tremujore dhe, në vitin 1995, në 
normën e inflacionit vjetor.

Pas trazirave ekonomike dhe sociale të viteve 1996-1997, gjatë 
të cilave ekonomia e vendit përballoi kosto të mëdha, Shqipëria 
ndërmori një tjetër program stabilizimi. Përsëri, politikat e shtrënguara 
monetare dhe fiskale sollën uljen e normave të inflacionit dhe 
rivendosën një stabilitet makroekonomik relativ. Duke filluar nga 
viti 2000, Banka e Shqipërisë e ka deklaruar publikisht objektivin 
e saj për inflacionin, si një normë vjetore brenda intervalit 2-4 për 
qind, e matur në fund të vitit.

Duke filluar nga fundi i viteve ‘80, opinioni akademik dhe 
profesional po konvergon në konkluzionin se normat e ulëta të 
inflacionit shoqërohen me rritje më të lartë ekonomike dhe norma 
më të ulëta inflacioni në periudhën afatgjatë. Shumë argumente 
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teorike, pro apo kundër pranisë së presioneve inflacioniste në 
ekonomi, janë debatuar, duke sjellë edhe interpretime sipas të cilave 
një politikë monetare ekspansioniste mund të sjellë një rritje më të 
lartë ekonomike dhe një punëzënie më të lartë. Gjithsesi, studimet 
e mëvonshme empirike (Barro 1995, De Gregorio 1994, Fischer 
1994), kanë treguar se inflacioni dhe rritja ekonomike janë të lidhur 
negativisht në periudha afatgjata, domethënë sa më i lartë inflacioni 
aq më e ulët rritja ekonomike.

Një nga arritjet më të vlerësuara të përvojës shqiptare të 11 viteve 
të shkuara, ka qenë arritja e kontrollit të inflacionit nga autoriteti 
monetar. Ky ka qenë një proces i gjatë, me ulje dhe ngritje, por në 
përgjithësi ai mund të vlerësohet si një përpjekje e suksesshme. Të 
dhënat statistikore të 3-4 viteve të fundit tregojnë për norma të ulta 
inflacioni, të cilat përgjithësisht luhaten brenda objektivit tonë (2-4 
për qind). Megjithë ndryshimet në mallrat e shportës së konsumit si 
dhe konfliktet e armatosura në rajon gjatë viteve të fundit, politika 
e kujdesshme monetare, e kombinuar me deficite buxhetore të 
kontrolluara, ka kontribuar në kontrollin e kërkesës së brendshme 
dhe të presioneve inflacioniste.

1.1 Kuadri i politikës monetare

Regjimi i politikës monetare

Banka e Shqipërisë ka mandatin ligjor për hartimin dhe zbatimin 
e politikës monetare në Shqipëri. Më konkretisht, asaj i është njohur 
mandati ligjor për përcaktimin e aspekteve konkrete të operacioneve 
të brendshme monetare si dhe për hartimin e politikës së këmbimeve 
valutore të vendit. Gjithsesi, zgjedhja e regjimit të këmbimeve 
valutore të vitit 1992 ishte e kufizuar nga ambienti makroekonomik 
dhe funksionimi i mekanizmit të transmetimit. Përvoja e vendeve në 
tranzicion nuk na jep një përgjigje të qartë se cili regjim i kursit të 
këmbimit jep rezultate më të mira. Në të kundërt, duket se zgjedhja 
e tij duhet bazuar në një vlerësim të kujdesshëm të specifikave të 
vendit dhe, më e rëndësishme, ajo duhet të koordinohet edhe me 
politikat e tjera makroekonomike. Duke gjykuar tani, disa vite pas 
funksionimit të regjimit të kurseve të lira të këmbimit, mund të 
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arrijmë në përfundimin se kemi marrë vendimin e drejtë. Banka e 
Shqipërisë e ka orientuar ecurinë e likuiditetit dhe të normave të 
interesit drejt përmbushjes së objektivit të inflacionit, por, në të 
njëjtën kohë, duke ruajtur një politikë monetare të pavarur ajo ka 
patur më shumë fleksibilitet në trajtimin e krizave, siç ishte dhe rasti 
i tërheqjes së depozitave të vitit 2002.

Zgjedhja midis dy regjimeve të politikës monetare, targetimit të 
kursit të këmbimit apo targetimit monetar, u kushtëzua nga fakti se 
mbështetja e një kursi fiks të këmbimit në atë kohë ishte praktikisht e 
pamundur. Megjithëse efektet stabilizuese në inflacion dhe në normat 
e interesit mund të kishin qenë më të shpejta në një regjim fiks të 
kurseve të këmbimit, rezervat valutore të Bankës së Shqipërisë në atë 
kohë, ishin në nivele shumë të ulëta. Për më tepër, deficiti i llogarisë 
korente ishte në zgjerim të vazhdueshëm, si pasojë e ndryshimeve 
strukturore të ekonomisë. Në këto rrethana, iu dha përparësi regjimit 
të targetimit monetar, ku objektivi i ndërmjetëm ishte dhe është, 
paraja gjithsej (agregati M3).

Konceptimi i targetimit monetar në Shqipëri, i cili suporton 
gjithashtu programet e rregullimit të mbështetura nga FMN, 
mbështetet në përqasjen monetare ndaj bilancit të pagesave. Kjo 
përqasje synon të mbështesë hartimin e politikave të administrimit të 
kërkesës, të cilat gjenerojnë një pozicion të qëndrueshëm të bilancit 
të pagesave të vendit. Një vëmendje e veçantë në këtë drejtim, i 
kushtohet koordinimit të politikës fiskale dhe asaj monetare. Në 
vende si Shqipëria, të cilat karakterizohen nga një shkallë e lartë 
e mbizotërimit fiskal, kjo çështje merr një rëndësi parësore. Në 
përputhje me trajtat e zakonshme të programeve të rregullimit, 
targetimi monetar shoqërohet me vendosjen e kufizimeve sasiore: 
në formë tavani, për financimin e brendshëm të deficitit buxhetor 
dhe për mjetet e brendshme neto të Bankës së Shqipërisë dhe në 
formë dyshemeje, për rezervat valutore neto të Bankës së Shqipërisë. 
Faktikisht, këto kufizime marrin statusin e objektivave operacionalë 
të Bankës së Shqipërisë. Arsyetimi makroekonomik që qëndron pas 
këtyre kufizimeve është si më poshtë:

• Ndryshimi i rezervave valutore neto të Bankës së Shqipërisë 
reflekton zhvillimet e bilancit të pagesave. Në këtë këndvështrim, 
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vendosja e një kufiri të poshtëm për rezervat valutore përcakton një 
kufi për deficitin/suficitin e bilancit të pagesave. Gjithashtu, rezervat 
valutore shërbejnë për të ruajtur kursin e këmbimit të Lekut nga 
spekulimet afatshkurtra. Rezervat valutore konsiderohen edhe si 
burimi i fundit për financimin e shpenzimeve në raste krizash në 
ekonomi, dhe si të tilla ato maten në muaj importi.

• Mjetet e brendshme neto të Bankës së Shqipërisë përfaqësojnë 
një pjesë të likuiditetit të gjeneruar nga Banka e Shqipërisë në 
sistem. Ndryshimet në mjetet e brendshme neto vijnë kryesisht nga 
transaksionet midis Bankës së Shqipërisë dhe bankave tregtare ose 
qeverisë. Likuiditeti i gjeneruar nëpërmjet këtyre transaksioneve 
ndikon gjendjen e likuiditetit në të gjithë ekonominë, prandaj ka një 
efekt drejtpërdrejt në inflacion.

• Financimi i brendshëm i deficitit buxhetor synon të 
kontrollojë disiplinën fiskale, presionet e kërkesës së brendshme mbi 
inflacionin dhe ofertën e parasë. Meqënëse ky objektiv lidhet me 
sjelljen e tre aktorëve, Ministrisë së Financave, Bankës së Shqipërisë 
dhe bankave tregtare, Banka e Shqipërisë nuk mund të ushtrojë një 
kontroll të plotë mbi të. Për këtë arsye, ajo nuk është përgjegjëse për 
monitorimin e këtij objektivi.

Targetimi monetar dhe programi monetar

Në përputhje me strategjinë e targetimit monetar, Banka e 
Shqipërisë e mbështet politikën e saj monetare rreth një programi 
monetar vjetor. Programi monetar shërben për orientimin afatmesëm 
të politikës monetare. Ai është pjesë e një programi më të gjerë 
masash, i njohur si programi financiar, i cili mbështet SKZHES2 
dhe qëndron në themel të marrëveshjeve PRGF3 midis Shqipërisë 
dhe FMN. Në këtë mënyrë, programi monetar shërben për lidhjen 
e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë me politikat e tjera 
makroekonomike dhe veçanërisht, me politikën fiskale.
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Boks 1. Çfarë është programimi financiar.

Programimi financiar është një tërësi politikash makroekonomike dhe 
strukturore, të cilat synojnë të arrijnë objektivat e rritjes dhe të zhvillimit të 
vendit. Ai është edhe më i nevojshëm për vendet në tranzicion, vende të cilat 
karakterizohen nga çekuilibri makroekonomik. Për këtë arsye, ai njihet 
edhe si një program stabilizimi dhe rregullimi makroekonomik.

Programi financiar synon të rregullojë problemet e bilancit të pagesave 
dhe të sigurojë një rritje të qëndrueshme ekonomike nëpërmjet balancimit të 
kërkesës me ofertën. Programi fokusohet në politikën monetare dhe fiskale, 
të bashkërenduara këto me reforma strukturore. Programi financiar thekson 
rëndësinë e koordinimit të politikave makroekonomike, duke mënjanuar 
zgjidhjet kaotike apo afatshkurtra. Ai synon të koordinojë politikat e 
zhvillimit duke iu dhënë atyre një orientim afatmesëm. Programi financiar 
dhe monetar mbulon një periudhë trevjeçare por ecuria e tij rishikohet çdo 
vit.

Programimi financiar dhe monetar mbështeten në Teorinë Monetare 
mbi Bilancin e Pagesave. Duke qenë se mbështetet nga institucionet 
financiare ndërkombëtare, programimi financiar vendos një peshë të madhe 
në qëndrueshmërinë e bilancit të pagesave4. Programimi financiar synon që, 
nëpërmjet politikave të administrimit të kërkesës së brendshme, të rregullojë 
në mënyrë graduale zhbalancimet e brendshme, të cilat ndikojnë në krijimin 
e deficitit korent.

Gjithashtu, programimi financiar duhet mbështetur edhe nga reformat 
strukturore. Kjo konsideratë është edhe më e rëndësishme në vendet në 
tranzicion, çekuilibrat e brendshëm të të cilave nuk rrjedhin vetëm nga 
politikat afatshkurtra, por kërkojnë zgjidhje strukturore më afatgjata. Këto 
reforma ndikojnë ofertën agregate të ekonomisë. Gjithashtu, vlen të theksohet 
se fusha e reformave strukturore përfshin edhe bashkëpunimin e Bankës 
Botërore.
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Programi monetar paraqet, në formën e një plani financiar, 
politikën monetare të cilën Banka e Shqipërisë synon të ndjekë gjatë 
vitit në vazhdim për të arritur objektivin e saj final, stabilitetin e 
çmimeve. Si pasojë e problemeve të brendshme, të cilat karakterizojnë 
mekanizmin e transmetimit të politikës monetare -  sektori real reagon 
në një masë të papërcaktuar dhe me vonesë kohore të paqartë ndaj 
vendimeve të politikës monetare – targetimi monetar mbështetet 
edhe në vendosjen e objektivave të ndërmjetëm dhe operacionalë, 
të cilët shërbejnë për të kontrolluar dhe për të zbatuar politikën 
monetare.

Objektivi i ndërmjetëm i politikës monetare në Shqipëri, në 
përputhje me regjimin e targetimit monetar, është norma e rritjes 
vjetore të parasë gjithsej (agregatit M3). Banka e Shqipërisë vlerëson 
se inflacioni është, në periudha afatgjata, një pasqyrim i ekspansionit 
monetar në ekonomi. Përcaktimi i vlerës së objektivit të ndërmjetëm 
është produkt i një procesi me disa faza, i cili fillon me ndërtimin 
e një skenari bazë. Ky skenar projekton zhvillimet e sektorëve 
kryesorë të ekonomisë duke u bazuar në tendencat e tyre aktuale 
dhe duke supozuar vazhdimësinë e politikave ekonomike aktuale. 
Në këtë mënyrë, skenari bazë shërben për të identifikuar problemet 
e mundshme dhe për të hartuar masat korrigjuese. Përveç vlerësimit 
të devijimeve të mundshme të agregatëve monetarë nga trajektorja e 
dëshiruar, kjo përqasje synon një shqyrtim të kujdesshëm të lidhjeve 
dhe të implikimeve ndërsektoriale. Në veçanti, e rëndësishme është 
të sigurohet përshtatshmëria e politikave dhe e treguesve monetarë 
me sektorin e jashtëm dhe atë fiskal të ekonomisë.

Konceptualisht, targetimi monetar përpiqet të përputhë kërkesën 
dhe ofertën për para. Për këtë arsye, hartimi i skenarit bazë fillon 
nga parashikimi i kërkesës për para. Literatura ekonomike sugjeron 
disa mënyra për parashikimin e saj. Dy më të rëndësishmet janë 
parashikimi i kërkesës për para, i mbështetur në funksionet që paraja 
luan në ekonomi dhe parashikimi i parasë i mbështetur në teorinë 
sasiore të kërkesës për para5. Parashikimi i kërkesës për para, i 
mbështetur në metodën e parë, do të dukej si rruga më e saktë, duke 
qenë se ajo përmbledh të gjithë faktorët që ndikojnë kërkesën për 
para. Megjithatë, kjo metodë ka disa vështirësi, ndërmjet të cilave 
mund të përmenden mungesa e serive të qëndrueshme të të dhënave 
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dhe ndjeshmëria e saj ndaj ndryshimeve strukturore të ekonomisë 
(shih Boks 2). Për sa më sipër, parashikimi i kërkesës për para në 
Shqipëri bazohet në metodën e dytë. Përveç përparësive që ofron 
në drejtim të thjeshtësisë, parashikimi i kërkesës për para i bazuar 
në shpejtësinë e saj, ofron një fleksibilitet më të lartë në drejtim të 
përfshirjes së gjykimeve në të. Kjo metodë mund të akomodojë 
gjykime të ndryshme për shpejtësinë, duke reflektuar ndryshimet 
strukturore në ekonomi si dhe qëndrimin e politikës monetare.

Boks 2. Parashikimi i kërkesës për para.

Parashikimi i kërkesës për para i bazuar në funksionet e saj do të merrte 
formën:

lnMd
t = a1lnMd

t-1 + a2lnYt + a3lnPt

Sipas kësaj metode, kërkesa aktuale Md
t për para është funksion i:

• Kërkesës së shkuar për para Md
t-1. Koeficienti a1 kap inercinë e 

kërkesës për para.
• Të ardhurave aktuale Yt. Koeficienti a2 kap elasticitetin e kërkesës 

për para ndaj të ardhurave.
• Nivelit të çmimeve aktuale Pt. Koeficienti a3 kap elasticitetin e 

kërkesës për para ndaj nivelit aktual të çmimeve (inflacionit).

Teoria sasiore e kërkesës për para e Fisherit e parashikon kërkesën për 
para si më poshtë:

 Md
t * V = Yt * Pt

Sipas saj, kërkesa aktuale për para është një funksion i të ardhurave 
aktuale , i nivelit aktual të çmimeve dhe i shpejtësisë së parasë.
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Efektivisht, sipas kësaj metode, politika monetare shënjestron një 
nivel të caktuar të PBB-së nominale, duke qenë se ana e djathtë e 
ekuacionit përfaqëson të ardhurën nominale në ekonomi. Në fakt, 
nën supozimin se politika monetare nuk mund të ndikojë në rritjen 
ekonomike gjatë vitit në vazhdim, Banka e Shqipërisë shënjestron 
inflacionin sepse deflatori i PBB-së (termi Pt) mendohet se është 
i lidhur në mënyrë të qëndrueshme me inflacionin e mallrave të 
konsumit. Për këtë arsye, ana e djathtë e ekuacionit merret si e dhënë në 
programim dhe parashikimi i kërkesës për para varet nga parashikimi i 
shpejtësisë së parasë. Kjo shpejtësi parashikohet me teknika të thjeshta 
ekonometrike, duke përfshirë gjithashtu gjykimin në lidhje me:

• Ndryshimet strukturore të ekonomisë dhe ndikimet që kanë 
ato në kërkesën për kredi dhe besimin ndaj sistemit bankar.

• Zhvillimet në sistemin e pagesave dhe efektet që japin ato në 
përdorimin e instrumenteve bankare.

• Faktorë të tjerë të cilët ndikojnë kërkesën për para, si 
trajektorja e normave të interesit, remitancat dhe investimet e 
huaja direkte etj..

Pas identifikimit të problemeve të mundshme, skenari bazë 
pasohet nga ndërtimi i një skenari normativ, i cili përfshin edhe 
masat e politikës monetare për të arritur objektivin e saj. Ky skenar 
përfshin edhe planet për kontrollin e parasë gjithsej, duke e lidhur 
atë me objektivat operacionalë. Mekanizmi i cili siguron këtë lidhje, 
multiplikatori i parasë6, është raporti i parasë me bazën monetare.

Instrumentet e politikës monetare

Duke u nisur nga një trashëgimi e varfër institucionale dhe nga tregje 
financiare praktikisht inekzistente, Banka e Shqipërisë nuk mund të 
mbështetej në instrumentet indirekte, gjatë fazës së saj fillestare. Për 
këtë arsye, administrimi monetar u mbështet në instrumentet direkte 
të politikës monetare. Kontrolli i objektivit të ndërmjetëm, agregatit 
M3, realizohej nëpërmjet instrumenteve administrative, tavane 
për kredinë për ekonominë dhe dysheme, për normat e interesit 
të depozitave në lekë7. Zhvillimi i sistemit bankar dhe hyrja në të 
e bankave private, e bëri kontrollimin e tregut nëpërmjet masave 
administrative, gjithnjë e më të vështirë. Kufizimet e vëna mbi 
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Bankën e Kursimeve e penguan atë të japë kredi. Gjithashtu, niveli 
i lartë i rrezikut në ekonomi solli një rënie të dukshme të kreditimit. 
Kontrollet administrative filluan të shtrembëronin konkurrencën në 
sistemin bankar dhe të pengonin zhvillimin e tij.

Në këto rrethana, Banka e Shqipërisë mori në shqyrtim një 
kuadër të ri operacional, sipas së cilit zbatimi i politikës monetare 
do të mbështetej vetëm në instrumentet indirekte. Në përputhje 
me strategjinë e saj afatmesme, ky kuadër u modelua sipas kuadrit 
operacional të Bankës Qendrore Evropiane. Norma bazë e interesit 
në ekonomi do të ishte norma e interesit të marrëveshjeve të riblerjes 
(repo), të cilat filluan të kryheshin me ankande javore standarde8.

Kuadri operacional i Bankës së Shqipërisë përbëhet nga:

• Operacionet e tregut të hapur.
• Lehtësitë mbështetëse.
• Rezerva e detyruar.

Operacionet e tregut të hapur

Qëllimi kryesor i operacioneve të tregut të hapur është administrimi 
i likuiditetit të sistemit bankar dhe i normave të tij të interesit. Në 
raste të veçanta, operacionet e tregut të hapur mund të përdoren për 
të rivendosur funksionimin normal të tregut valutor. Operacionet e 
tregut të hapur mund të zhvillohen në lekë ose në valutë, por pjesa 
dërrmuese e tyre zhvillohen në monedhën vendase. Në varësi të 
efektit që kanë në likuiditet, ato mund të përdoren për të ndikuar 
likuiditetin në mënyrë të përkohshme (marrëveshjet e riblerjes) ose 
të përhershme (transaksionet me të drejta të plota).

•  Marrëveshjet e riblerjes. Ky instrument përfshin operacionin 
kryesor të rifinancimit të Bankës së Shqipërisë, repon njëjavore. Ky 
instrument shërben për të sinjalizuar qëndrimin e politikës monetare 
të Bankës së Shqipërisë dhe për të ndikuar normat e interesit të saj. Në 
mbështetje të operacionit kryesor të rifinancimit, Banka e Shqipërisë 
kryen edhe marrëveshje riblerjeje me afate më të gjata dhe më të 
shkurtra maturiteti. Në rastin e parë ato përdoren për ristrukturimin 
e likuiditetit ndërsa në rastin e dytë përdoren për rregullimin e tij.
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• Operacionet me të drejta të plota. Këto operacione përdoren 
kur synohet një sterilizim i përhershëm i tregut. Instrumenti me anë 
të të cilit realizohen këto operacione janë bonot e thesarit, afati i të 
cilave deri në maturim është më i madh se 14 ditë.

• Ndërhyrjet në tregun valutor. Banka e Shqipërisë ka adoptuar 
një regjim fleksibël të kursit të këmbimit. Megjithatë, ajo ndërhyn në 
tregun valutor për të zbutur luhatjet e tepërta apo spekulative. Banka e  
Shqipërisë është përpjekur të kufizojë përdorimin e këtij instrumenti 
përgjatë viteve, duke synuar njëkohësisht ta bëjë atë sa më transparent, 
në përputhje me standardet ndërkombëtare. Transaksionet në valutë 
të huaj mund të jenë me të drejta të plota ose swap.

Lehtësitë e përhershme

Duke filluar nga viti 2000, Banka e Shqipërisë e ka plotësuar 
operacionin e saj kryesor të rifinancimit, me instrumentin e kredisë 
dhe të depozitës njëditore. Së bashku, këto dy instrumente krijojnë një 
korridor për normat afatshkurtra të interesit të tregut ndërbankar.

• Kredia njëditore. Kjo lehtësi synon furnizimin e tregut 
ndërbankar me likuiditet njëditor, duke vendosur një tavan për interesat 
e tregut ndërbankar. Interesi i saj bazohet në interesin e repos, duke i 
shtuar një marzh prej 1.75 pikësh përqindjeje.

• Depozita njëditore. Kjo lehtësi synon tërheqjen e likuiditetit 
të tepërt njëditor të tregut ndërbankar dhe vendosjen e një dyshemeje 
për normat e interesit të tregut ndërbankar. Interesi i saj bazohet në 
interesin e repos, duke i zbritur një marzh prej 1.75 pikësh përqindjeje.

• Kredia lombard. Banka e Shqipërisë e ka ofruar relativisht 
shpejt kredinë lombard, por përdorimi i saj ka qenë i rrallë. Qëllimi 
i saj është ndihma e bankave, të cilat kanë probleme të përkohshme 
likuiditeti9 dhe konsiderohet si burimi i fundit i tij, kur janë ezauruar të 
gjitha mundësitë e tjera. Aktualisht, ajo përfaqëson normën më të lartë 
të interesit, të ofruar nga Banka e Shqipërisë. Çmimi i kredisë lombard 
përcaktohet duke i shtuar 6 pikë përqindjeje normës bazë të interesit.

Rezerva e detyruar

Rezerva e detyruar përfaqëson të vetmin instrument indirekt, i 
cili është përdorur që nga viti 1992. Norma e rezervës së detyruar ka 
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qenë konstante, në nivelin 10 për qind, gjatë gjithë kësaj periudhe. 
Rezerva e detyruar llogaritet mbi totalin e depozitave10 në lekë dhe 
në valutë (pasiveve të bankave tregtare). Ky instrument remunerohet, 
aktualisht në nivelin 70 për qind të yield-it mesatar të ankandit të 
fundit të bonove tremujore të thesarit për depozitat në lekë dhe 
në nivelin 70 për qind të normës më të fundit libor apo euribor, 
respektivisht për depozitat në usd dhe në euro. Gjithashtu, me qëllim 
kufizimin e luhatjeve të normave të interesit të tregut ndërbankar, ky 
instrument lejon mesatarizimin e balancave ditore gjatë periudhës së 
mbajtjes së rezervës së detyruar.
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SHËNIME

* Gramoz Kolasi: Drejtor i Departamenti të Politikës Monetare.
** Erald Themeli: Zëvendësdrejtor i Departamenti të Politikës 

Monetare.
1 Gjithsesi, objektivi final i Bankës së Shqipërisë nuk ka qenë 

kurrë një kombinim i disa treguesve. Tregues të tilllë si prodhimi 
i brendshëm apo papunësia nuk kanë qenë kurrë objektiv final i 
Bankës së Shqipërisë.

2 SKZHES (Strategjia Kombëtare për Zhvillimin Ekonomik dhe 
Social) është një strategji gjithëpërfshirëse trevjeçare, e cila synon 
të lidhë përparësitë e zhvillimit ekonomik dhe social të një vendi 
me burimet e tij financiare. Ajo realizon një lidhje konsistente midis 
politikave makroekonomike dhe strukturore.

3 PRGF (Programi për rritjen ekonomike dhe reduktimin e 
varfërisë, sipas inicialeve anglisht) është një marrëveshje, e cila 
përfshin mbështetjen financiare të reformave me hua koncensionare. 
Ajo hartohet në zbërthim të SKZHES dhe përfshin një sërë 
objektivash strukturorë dhe makroekonomikë.

4 Një deficit i qëndrueshëm i bilancit të pagesave mund të 
përkufizohet si një deficit, i cili mund të përballohet në periudhën 
afatgjatë nga flukse hyrëse të qëndrueshme.

5 Kjo teori supozon se vlera e të gjitha transaksioneve ekonomike 
(të cilat lidhen në mënyrë të qëndrueshme me të ardhurën totale të 
krijuar në ekonomi) duhet paguar nëpërmjet parasë. Prej kësaj rrjedh 
se prodhimi i parasë në qarkullim me shpejtësinë e qarkullimit të saj, 
do të japë të ardhurat nominale. Duke u nisur nga neutraliteti i parasë 
dhe duke supozuar se shpejtësia e saj është e qëndrueshme në kohë 
(ose të paktën e parashikueshme), ndryshimet në stokun nominal të 
parasë nuk kanë efekt në të ardhurën reale në periudhën afatgjatë por 
ato mund të ndikojnë inflacionin.

6 Multiplikatori i parasë llogaritet sipas formulës së mëposhtme:

mm=M3=  CoB + LD + FxD    =        c + 1 + b       

        RM  CoB + RR+ +ER + A     c + rr + b*er + a   ,

 ku CoB përfaqëson paranë jashtë bankave, LD dhe FxD janë 
respektivisht depozitat në lekë dhe në valutë, RR dhe ER janë 
respektivisht rezervat e detyruara dhe të tepërta, dhe A përfaqëson 
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paratë e mbajtura në arkat e bankave tregtare. Me gërma të vogla janë 
shënuar raportet e tyre respektive ndaj depozitave në lekë.

7 Dyshemeja për normat e interesit të depozitave me afat në lekë 
ishte e vlefshme vetëm për bankat nën pronësi shtetërore.

8 Në varësi të situatës së likuiditetit të sistemit bankar dhe të 
politikës së Bankës së Shqipërisë, ankandet e repove mund të jenë: (i) 
marrëveshje riblerjeje – nëpërmjet të cilave Banka e Shqipërisë tërheq 
likuiditet; dhe (ii) marrëveshje të anasjellta riblerjeje, nëpërmjet të 
cilave Banka e Shqipërisë injekton likuiditet.

9 Kredia lombard mund të ketë një maturitet deri në tre muaj dhe 
mund të merret vetëm një herë gjatë një tremujori.

10 Me përjashtim të depozitave ndërbankare.
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Në debatin publik janë ngritur shqetësime të përsëritura lidhur 
me vlerën e lartë të lekut dhe ndikimin e tij në potencialin e rritjes 
së Shqipërisë. Ndërsa është e vërtetë që Banka e Shqipërisë ka si 
objektiv të saj inflacionin (dhe jo kursin e këmbimit), konvergjenca 
e normës vjetore të inflacionit drejt dyshemesë së intervalit informal 
të synuar, mund të interpretohet si pasqyrim i një politike monetare 
“tepër të shtrënguar”. Një politikë monetare “tepër e shtrënguar”— 
në rast se do të ishte e vërtetë — do të ishte një rezultat i padëshiruar, 
pasi në një situatë të tillë (i) kredia për ekonominë do të ishte e 
pamjaftueshme ose e shtrenjtë dhe e paarritshme; (ii) modifikimet 
e nevojshme në çmimet relative nuk do të ishin të mundura pa një 
mbiçmim nominal të monedhës (e cila nga ana e vet do të dëmtonte 
konkurrencën e prodhimeve shqiptare). Në fjalën time të kohëve të 
fundit në Konferencën V të Bankës së Shqipërisë “Banka qendrore 
në kohën e integrimit”, argumentova se objektivi aktual 2-4 për qind 
është i përshtatshëm për të ruajtur stabilitetin makroekonomik dhe 
ritmet e tanishme dinamike të rritjes.

INFLACIONI DHE RRITJA

Pas dekadash studimesh ekonomike lidhur me aftësinë e 
politikëbërësve për të shfrytëzuar një lidhje të supozuar stabël midis 

A ËSHTË INFLACIONI SHUMË I ULËT NË 
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papunësisë dhe inflacionit dhe më në përgjithësi lidhur, me efektet e 
inflacionit në performancën ekonomike, është arritur një konsensus 
i gjerë profesional lidhur me përfitimet socioekonomike, që rrjedhin 
nga pavarësia e bankës qendrore dhe nga stabiliteti i çmimeve. Arritja 
dhe mbajtja e një inflacioni të ulët, nuk është një objektiv në vetvete 
por një mjet për të inkurajuar rritjen dhe për të siguruar standarde 
më të larta jetese. Sfida kryesore qëndronte në matjen e “përfitimeve 
të pamatshme” të inflacionit të ulët, që shpjegojnë efektet e vogla 
por të qëndrueshme në rritje, që tani i atribuohen më së shumti aftësisë 
më të mirë të pjesëmarrësve të tregut për t’i përdorur efektivisht 
sinjalet e çmimeve dhe mbi këtë bazë, të shpërndajnë në mënyrë më 
eficiente burimet e kufizuara. Çdo vendim politik që arrin të rrisë 
normën reale të rritjes të themi nga 5 në 6 për qind, do të bënte që 
për një periudhë 25-vjeçare, PBB-ja të katërfishohej në vend që të 
trefishohej. 

Përveç kësaj, është parë se normat e ulëta të inflacionit (i) 
pakësojnë rrezikun e një rishpërndarjeje arbitrare të të ardhurave 
dhe pasurisë në dëm të atyre njerëzve që fitojnë të ardhura fikse 
dhe huadhënësve; (ii) i ndihmojnë aktorët e tregut të rrisin sigurinë 
për pritshmëritë e çmimeve të ardhshme, të normave të interesit 
dhe kursit të këmbimit dhe si rezultat të zgjasin horizontin e tyre 
të planifikimit (iii) i mundësojnë firmave përdorimin e burimeve 
të kufizuara për të krijuar dhe jo për të mbrojtur pasurinë (iv) i 
minimizojnë  shtrembërimet e mëtejshme të sistemit nominal të 
taksave; si dhe (v) i sinjalizojnë investitorët e huaj se institucionet 
publike funksionojnë si duhet dhe variablat kyçë ekonomikë janë 
në ekuilibër. Për këto arsye, nuk është e habitshme që të shikosh që 
një mjedis me inflacion të ulët është provuar të jetë i pajtueshëm me 
rritjen dinamike. Në fakt, Shqipëria është rritur më shpejt gjatë viteve 
të fundit, ndërsa rritjet vjetore të çmimeve janë më të ulëta sesa ato 
të vëzhguara në vende të tjera të rajonit. 

Mjedisi me inflacion të ulët është veçanërisht favorizues për 
segmentet më të disfavorshme të shoqërisë, sidomos për ato që 
mbështeten në të ardhura fikse (këto janë pikërisht ato familje që 
kanë prirjen më të lartë për të konsumuar mallra dhe shërbime 
vendase, duke mbështetur kështu zhvillimin e bizneseve të vogla dhe 
të mesme).  Gjatë periudhës 1995 - 1998, me një inflacion mesatar 
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18½ për qind, pensionet në qytet në raport me PBB-në, u zvogëluan 
çdo vit me një normë mesatare prej 4.8 për qind —nga 47.3 për qind 
në vitin 1995 në 38.2 për qind në vitin 1998. Përkeqësimi i pozicionit 
relativ të pensionistëve në shpërndarjen e të ardhurave të vendit, 
ndërroi kah gjatë periudhës së viteve 2000 - 2003. Me një inflacion 
mesatar vjetor prej 3.2 për qind, pensionet në qytet u rritën me një 
mesatare prej 0.5 për qind të PBB-së, nga 36.5 për qind në vitin 
2000 në 37.4 për qind në vitin 2003. Përveç kësaj, sasitë e mëdha të 
kursimeve në cash e rrisin rrezikun e ekspozimit të familjeve shqiptare 
ndaj rritjeve të paparashikuara në normën e inflacionit. 

PRITSHMËRITË PËR INFLACIONIN

Gjatë pesëvjeçarit të kaluar, Banka e Shqipërisë, duke kaluar drejt 
përdorimit të instrumenteve indirekte të politikës monetare, ka 
treguar aftësi dhe vullnet për të marrë masat e duhura për të siguruar 
që inflacioni të mbetej brenda ose të kthehej në intervalin e synuar. 
Kjo ka rritur besimin në programin e desinflacionit pas periudhës 
1997 - 1998 dhe si rrjedhojë ka siguruar që, niveli i çmimeve në 
Shqipëri, gradualisht t’i afrohet nivelit që mbizotëron në vendet 
në prag të anëtarësimit në Bashkimin Evropian (BE). Rezultatet e 
vazhdueshme të politikave kanë rritur besimin jo vetëm tek Banka 
Qendrore e Shqipërisë, por gjithashtu edhe në instrumentin e 
zgjedhur, pasi shënjestrimi informal i inflacionit ka ndihmuar në 
rritjen e përgjithshme të eficiencës dhe transparencës në zbatimin 
dhe vlerësimin nga ana e publikut të politikës monetare. 

Por a mund të mbetet inflacioni kaq i ulët në mënyrë të 
qëndrueshme—veçanërisht në një vend në proces tranzicioni 
ekonomik? “Disagregimi” i të dhënave të inflacionit tregon se dy 
faktorët më të rëndësishëm kanë qenë: (i) reformat strukturore në 
industritë e rregulluara, ku tarifat u rritën për të siguruar mbulimin e 
kostove; dhe (ii) ndryshimet sezonale në ofertë, sidomos në sektorin 
bujqësor. 

Së pari, në periudhën e trazirave paspiramidale të vitit 1998, 
ndërsa norma e përgjithshme e inflacionit filloi të stabilizohej, 
zhvillimet e çmimeve në sektorë të ndryshëm filluan të diferencohen. 
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Çmimet e mallrave të importit (veshje, këpucë dhe pajisje shtëpiake, 
elektroshtëpiake etj.) reflektuan mbiçmimin e lekut dhe ranë me një 
mesatare vjetore 2½ për qind gjatë periudhës 2001-2004. Çmimet 
për grupet e përbëra më së shumti nga prodhimet vendase u rritën 
me një mesatare vjetore prej rreth 3 për qind, përgjithësisht në 
përputhje me rritjen e përgjithshme të çmimeve (3.4 për qind).  Në 
të kundërt, çmimet e sektorëve tradicionalë publikë, pjesërisht për 
shkak të programeve të ristrukturimit (energjia elektrike) dhe për 
shkak të daljes së alternativave private (në sektorët e shëndetësisë 
dhe arsimit) — janë rritur me një mesatare vjetore prej më shumë 
se 6 për qind gjatë po të njëjtës periudhë. Me përjashtim të sektorit 
të ujit (të pijshëm dhe jo), Shqipëria  e ka përfunduar procesin e 
liberalizimit të çmimeve. Rritja më e fundit e tarifave të energjisë ka 
rezultuar në një strukturë çmimi që në vitin 2005 i korrespondon 
kostove të prodhimit. Ndryshe nga vitet e fundit, kjo duhet që 
të përjashtojë rritje të tjera të ndjeshme të çmimeve, për shkak të 
liberalizimit në të ardhmen e parashikueshme. Përsa i përket rritjes 
së tarifave të telefonisë fikse në dhjetor 2003 — e cila më pas u kthye 
mbrapsht — çmimet në sektorin e telekomunikacioneve pritet që të 
bien në periudhën afatmesme pjesërisht, për shkak të privatizimit të 
planifikuar për kompaninë e telefonisë fikse dhe prej konkurrencës 
së mundshme të një operatori të tretë celular.

Përsa i përket sektorit bankar në veçanti, ai ka pësuar ndryshime 
të konsiderueshme gjatë viteve të fundit. Kombinimi i (i) inflacionit 
të ulët; (ii) konsolidimit fiskal gradual; (iii) thellimit të ndërmjetësimit 
financiar dhe (iv) likuiditetit shtesë të vënë në dispozicion nga 
privatizimi i Bankës së Kursimeve (e cila si një bankë shtetërore nuk 
jepte kredi) rezultoi në një rritje të kredive dhe ulje të kostove të 
financimit për investimet. Si rezultat, kredia për ekonominë është 
rritur me më shumë se 30 për qind gjatë tre viteve të fundit — dhe 
kjo që përpara hyrjes në treg të bankës më të madhe rreth mesit të 
vitit 2004 — duke marrë shkas nga një miks i një oferte të madhe të 
kredive në valutë të huaj, relativisht të lira dhe nga një lek i fortë. 

Si rezultat, disa nga industritë që konkurrojnë importet arritën që 
të zgjeronin pjesën e tyre të tregut, gjë që pasqyrohet në përmirësimin 
e bilancit tregtar dhe gjithashtu, në zbutjen e rritjes së çmimeve në 
këta sektorë. 



29

Së dyti, çmimet kanë treguar tradicionalisht një model të theksuar 
dhe të qëndrueshëm sezonaliteti. Normat mujore të inflacionit të 
vëzhguara në shtator dhe dhjetor (mesatarja përkatëse për periudhën 
1999-2004 është 0.8 dhe 3.6 për qind) kanë një kontrast të fortë me 
normën e desinflacionit prej 0.2 për qind për gjithë muajt e tjerë. Ky 
sezonalitet i spikatur pasqyron (i) rëndësinë e bujqësisë në prodhimin 
vendas (duke përfaqësuar mesatarisht 27 për qind të PBB-së në 
periudhën 1999-2004); (ii) pengesat infrastrukturore në transportin 
dhe magazinimin; si dhe (iii) dështimet e tregut që lidhen me importin 
dhe shpërndarjen e perimeve dhe të gjelit të detit. Fluksi i përqëndruar 
i dërgesave të emigrantëve dhe të ardhurave të turizmit — të dyja të 
karakterizuara nga shpërndarje bipolare që kulmojnë në verë dhe në 
dhjetor — e përforcon më tej këtë model sezonal. Megjithatë, asnjë 
nga këto karakteristika nuk dëshmon për ekzistencën e pengesave 
për rritjen ekonomike, të shkaktuara nga politika monetare, përveç 
— mbase — të efekteve që një mjedis me inflacion të ulët ka në 
kursin e këmbimit, në konkurrencën ndërkombëtare dhe potencialin 
afatmesëm të rritjes. 

SI SHPJEGOHET MBIÇMIMI I LEKUT?     
                      
Gjatë viteve të fundit, me inflacionin brenda intervalit të synuar, 

leku është mbiçmuar kundrejt dollarit amerikan dhe euros, si në terma 
nominalë ashtu edhe në terma realë. Mbiçmimi i lekut ka ndodhur 
megjithë ndërhyrjet e herëpashershme të Bankës së Shqipërisë 
në favor të monedhave të huaja dhe reduktimit të normës bazë 
të interesit me 3.25 pikë përqindje, që nga fillimi i vitit 2003. Nga 
pikëpamja makroekonomike, nuk ka shenja të ndonjë përpjekjeje 
nga autoritetet monetare për ta rritur “artificialisht” vlerën e jashtme 
të lekut përtej një niveli të qëndrueshëm: dhe duke qenë se ekziston 
një regjim fleksibël i kursit të këmbimit, nuk ka racionim të valutave 
të huaja dhe rezerva valutore ka vazhduar të mbulojë rreth 4 muaj 
importe mallrash dhe shërbimesh, gjatë viteve 2000-2004. Duket 
sikur ka dy shkaqe të mundshme që do të shpjegonin forcimin e 
monedhës shqiptare; (i) një rritje (mbase e përkohshme) e dërgesave 
dhe e fluksit të valutave; si dhe (ii) përmirësime në produktivitetin e 
sektorit të mallrave të tregtueshëm, që mund të ketë shkaktuar një 
vlerësim në kursin real të lekut. 
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Përsa i përket hipotezës së mësipërme, analiza e bilancit të 
pagesave të Shqipërisë jep disa të dhëna për influkse të mëdha 
kapitali në vitin 2004. Nëse do t’i shprehnim në përqindje të PBB-
së, bilanci i pagesave tregon (i) një përmirësim të vazhdueshëm 
në deficitin e llogarisë korente (tregtia dhe dërgesat); (ii) një rënie 
graduale në suficitin e llogarisë kapitale (investimet e huaja); dhe (iii) 
një rritje të fluksit neto të valutës së huaj, si rezultat i aktiviteteve 
ekonomike të paregjistruara. Duke qenë se dërgesat e emigrantëve 
janë rritur në mënyrë të ndjeshme dhe të qëndrueshme nga 13 për 
qind të PBB-së në vitin 2001 në rreth 13¾ për qind në vitin 2004, 
përmirësimet në llogarinë korente reflektojnë më së shumti, aftësinë 
në rritje të ndërmarrjeve shqiptare për të shitur prodhimet e tyre 
në tregjet vendase dhe të huaja. Siç duket nga prirja e zërit “gabime 
dhe harresa” dhe për shkak të numrit të lartë të transaksioneve në 
cash edhe midis vetë bizneseve, ka tregues që të dhënat zyrtare e 
nënvlerësojnë shpejtësinë me të cilën ndërmarrjet shqiptare ia kanë 
dalë mbanë të fitojnë treg dhe/ose të rrisin transfertat private të 
dërguara nga emigrantët për familjet e tyre. Lojërat Olimpike të vitit 
2004 i dhanë emigrantëve shqiptarë mundësi punësimi shumë të 
rëndësishme — por vetëm të përkohshme, sidomos në sektorin e 
ndërtimit. Dërgesat e papërsëritshme, kryesisht në cash, nga ky burim 
i veçantë të ardhurash duken se janë pasqyruar në zërin “gabime dhe 
harresa neto”, në vitin 2004. Prandaj, në analizën e qëndrueshmërisë 
së flukseve hyrëse në rritje të kapitalit neto — siç pasqyrohet në 
forcimin e lekut — jo vetëm vlerësimi i sasisë së efektit “Olimpiadë”, 
por gjithashtu dhe çështjet afatgjata të nivelit në rënie të investimeve 
publike të financuara me burime të huaja dhe nivelit të ulët të 
investimeve të huaja direkte, kërkojnë vëmendje të mëtejshme. 

Përsa i përket shpjegimit të dytë, procesit “të përafrimit” të 
vendeve në tranzicion — që pasqyrohet në ritme rritjeje më të larta 
se ato të ekonomive më të përparuara — ai bazohet shpesh në rritje 
më të shpejta në produktivitet (jo si nivel, por si ritëm) sidomos në 
sektorin e mallrave të tregtueshëm. Rezultatet paraprake të kërkimit 
tregojnë se të dhënat nuk janë domosdoshmërisht në mospërputhje 
me një mbiçmim të lekut, të nxitur nga rritja e produktivitetit. 
Pakësimi i deficitit tregtar prej nga rreth 26 për qind i PBB-së në 
vitin 2002 në një nivel të parashikuar prej 23 për qind në vitin 2004, 
mbështet interpretimin e mbiçmimit real të kursit të lekut, si rrjedhojë 



31

e rritjes së produktivitetit. Eksportet shqiptare të mallrave dhe 
shërbimeve —megjithëse nga një bazë shumë e vogël — janë rritur 
jo vetëm në përqindje e PBB-së, por edhe si përqindje e eksporteve 
botërore (nga 0.011 për qind në vitin 2000 në 0.017 për qind në 
gjysmën e parë të vitit 2004), duke treguar për një përmirësim të 
konkurrencës ndërkombëtare të firmave shqiptare dhe aftësisë së 
tyre “për t’u përafruar” me ekonomitë e tjera. Gjithashtu, shumë 
industri që konkurrojnë importet — si birra — kanë bërë përparim 
të konsiderueshëm në zgjerimin e pjesës së tyre në tregun vendas, 
pavarësisht nga efektet e kursit të këmbimit dhe të uljes së tarifave 
doganore për birrën e importuar.  Ndonëse nevojiten kërkime të 
mëtejshme, ky rezultat nënkupton që vlerësimi i lekut nuk e ka 
dëmtuar konkurrencën ndërkombëtare të Shqipërisë, por anasjelltas, 
është rritja e produktivitetit ajo që ka shkaktuar forcimin e lekut. 

A ËSHTË INFLACIONI SHUMË I ULËT NË SHQIPËRI? 

Edhe pse rezultatet nuk janë ende përfundimtare lidhur me 
ekzistencën e mundshme të një mbiçmimi të kursit të shkaktuar nga 
rritja e produktivitetit, kjo është një hipotezë e dobishme që mund 
të vërtetohet nga ecuria e kursit të këmbimit të lekut në muajt dhe 
vitet në vazhdim, pasi një shpjegim i tillë do të thotë një forcim i 
mëtejshëm dhe gradual i lekut. Në të kundërt, nëse forcimi i lekut 
është shkaktuar nga rritja afatshkurtër e dërgesave, duhet të pritet një 
zbehje e këtij efekti në muajt në vazhdim. 

Në këndvështrim më të gjerë, gjithsesi nuk ka tregues se pse Shqipëria 
nuk mundet - apo nuk duhet  - të mbajë njëkohësisht një mjedis me 
inflacion të ulët, ndërkohë që përfundon procesin e liberalizimit të 
tregut. Banka qendrore - së bashku me bankat tregtare të përfshira 
- i administruan shumë mirë pasojat e rrjedhjes së depozitave të vitit 
2002, duke e rritur më tej besimin në angazhimin e saj për ruajtjen e 
inflacionit në intervalin e synuar 2-4 për qind, i cili është 2 për qind 
më i lartë sesa ai që përdor Banka Qendrore Evropiane. Si rezultat, 
një publik skeptik po tërhiqet për t’ia besuar kursimet sektorit 
bankar. Në një mjedis me inflacion qëndrueshmërisht të ulët, Banka 
e Shqipërisë ka qenë në gjendje të ulë normën bazë të interesit, 
duke mbështetur sektorin bankar - tashmë tërësisht të privatizuar 



32

- në zgjerimin e kreditimit të ekonomisë, duke nxitur investimet në 
sektorin privat dhe duke ruajtur rritjen ekonomike në nivelin e lartë 
aktual. 

Nga ana tjetër, edhe nëse jemi në një situatë kur vlerësimi i lekut 
është shkaktuar nga rritjet në produktivitet dhe si rezultat nuk 
ndikon në një erozion të konkurrueshmërisë ndërkombëtare të 
Shqipërisë, duhet përparim i mëtejshëm në reformat strukturore për 
të zgjidhur pengesat që ekzistojnë në krahun e ofertës. Në kuadrin 
e politikave të matura fiskale dhe monetare, autoritetet shqiptare 
kanë qenë në gjendje të mbështesin bizneset kryesisht duke i ulur 
kostot reale të kredisë (pa kufizuar ofertën e tyre). Nga pikëpamja 
makroekonomike, nuk duket të ketë shenja të një kuadri monetar 
“tepër të shtrënguar”.  Për të mbështetur më tej bizneset në aktivitetin 
e tyre - përfshirë këtu eksportuesit dhe industritë që konkurrojnë 
me importet - qeveria duhet të angazhohet më aktivisht në atë që 
ekonomistët gjermanishtfolës e quajnë Standortwettbewerb - që do të 
thotë, konkurrenca midis vendeve për të siguruar një klimë biznesi 
të favorshme, që të jetë në gjendje të tërheqë investime direkte (të 
huaja), të cilat janë një parakusht për rritjen, krijimin e vendeve të 
punës dhe uljen e varfërsisë. Ky objektiv mund të realizohet - por 
s’ka pse në kurriz të inflacionit apo duke përdorur inflacion më të 
lartë. 

* Jan-Peter Olters: Përfaqësues i përhershëm i FMN në Shqipëri (jolters@imf.org).
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ABSTRAKT 1

Rezidentët në ekonominë shqiptare mbajnë rreth 30 për qind të 
depozitave dhe 80 për qind të kredisë në monedhë të huaj. Këto 
raporte, vitet e fundit, kanë ardhur madje në rritje. Në këtë material 
analizohen faktorët shpjegues për vazhdueshmërinë e zëvendësimit 
të monedhës si edhe diskutohen argumentet pro dhe kundër, parë 
në këndvështrime të ndryshme. Një gjetje interesante është se 
zëvendësimi i monedhës në depozitat e mbajtura nga familjet paraqet 
një prirje të fortë rritëse, ndërsa në rastin e bizneseve ka ardhur në 
rënie. Për familjet shpjegimi duket të jetë rritja e pjesës së kursyer nga 
transfertat private e mbajtur më pas në depozita në monedhë të huaj. 
Interesante është gjetja që një rritje në vëllimin e tregtisë duket të 
shkojë paralelisht me rënien në zëvendësimin e monedhës për bizneset. 
Në lidhje me ndërmjetësimin financiar, zëvendësimi i depozitave 
shoqërohet me zëvendësimin e kredisë dhe kur konsiderohen aktivet e 
huaja neto, nuk kemi mospërputhje valutore. 

1. HYRJE

Zëvendësimi i monedhës përbën një fushë të veçantë interesi për 
Bankën e Shqipërisë (BSH), pasi detyrat e saj kryesore lidhen me 

Manjola Tase*

ZËVENDËSIMI I MONEDHËS NË 
EKONOMINË SHQIPTARE
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politikën monetare, me regjimin e kursit të këmbimit, me sistemin 
e pagesave dhe mbikëqyrjen e sistemit bankar. Këto detyra janë 
dytësore ndaj objektivit kryesor të Bankës së Shqipërisë: arritja dhe 
ruajtja e stabilitetit të çmimeve2.

Në lidhje me politikën monetare, regjimi aktual i adoptuar nga 
Banka e Shqipërisë është ai i “targetimit monetar” (M3)3. Duke 
qenë se një nga kriteret që duhet të plotësohen nga M3 është 
“kontrollueshmëria” dhe M3 përfshin edhe depozitat në monedhë 
të huaj, është e rëndësishme të njihen dinamikat e zhvillimit të 
zëvendësimit të monedhës dhe  arsyet bazë të  saj.

Për sa i përket mbikëqyrjes, zëvendësimi i monedhës në 
ndërmjetësimin financiar dhe mospërputhjet valutore, janë shfaqur si 
faktorë kyç në shpjegimin e cënueshmërisë së tregjeve në zhvillim ndaj 
krizave financiare dhe të monedhës. Në “Deklarata për kërcënimet 
ndaj stabilitetit të sektorit financiar në Shqipëri”4, Banka e Shqipërisë 
u kërkon bankave t’i kushtojnë më tepër kujdes aktivitetit të tyre në 
monedhë të huaj, si edhe rreziqeve që e shoqërojnë atë.

Në këtë material, eksplorohen arsyet për zëvendësimin e 
monedhës, mospërputhjet e mundshme valutore në sektorin 
bankar. Zëvendësimi i monedhës shihet jo vetëm për ekonominë në 
tërësi, por edhe për sektorin e familjeve dhe atë të ndërmarrjeve në 
veçanti. Kjo përqasje rezultoi shumë e vlefshme dhe nxori rezultate 
interesante.

Materiali është organizuar në këtë mënyrë: Në seksionin 2 
jepen përkufizime. Në seksionin 3 diskutohen faktorët shpjegues 
pas zëvendësimit të aktiveve. Seksioni 4 diskuton zëvendësimin 
e monedhës në ndërmjetësimin financiar. Konkluzionet dhe 
rekomandimet jepen në seksionin 5. 

2. ZËVENDËSIMI I MONEDHËS: KONCEPTE DHE 
MATJE

“Zëvendësim i pjesshëm i monedhës” përkufizohet si mbajtja nga 
rezidentët e një pjese të konsiderueshme të aktiveve dhe detyrimeve 
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të tyre në monedhë të huaj (Areta, 2002). Zëvendësimi i aktiveve 
zakonisht haset në dy forma kryesore: (1) përdorimi i monedhës 
së huaj si mjet pagese; dhe (2) përdorimi i aktiveve në monedhë të 
huaj si mjete ruajtëse vlere. Zëvendësimi i detyrimeve zakonisht i 
referohet zëvendësimit të monedhës në huatë bankare. Për qëllime 
matjeje, mund të dallohen tre kategori të zëvendësimit të monedhës: 
zëvendësim i monedhës në cash, aktive dhe detyrime. Puna kërkimore 
në lidhje me këtë çështje është fokusuar kryesisht në zëvendësimin e 
aktiveve, duke u kufizuar zakonisht në depozitat në monedhë të huaj, 
për shkak të mungesës së të dhënave në zëvendësimin e monedhës 
në cash.

Sojli (2003) ofron një analizë të detajuar mbi metodologjinë 
e matjes së zëvendësimit të monedhës dhe zbatimin në rastin e 
Shqipërisë duke përfshirë edhe zëvendësimin e monedhës në cash. 
Për shkak të mungesës së të dhënave, seritë kohore të llogaritura 
kanë si datë fillimi, vitin 1998.

Në këtë material, zëvendësimi i depozitave dhe zëvendësimi i 
kredive do të përdoren përkatësisht si tregues të zëvendësimit të 
aktiveve dhe zëvendësimit të detyrimeve.

 

3. ZËVENDËSIMI I AKTIVEVE: DISA SHPJEGIME

Ekzistojnë një sërë arsyesh që motivojnë agjentët ekonomikë 
të mbajnë aktivet e tyre në monedhë të huaj dhe këto variojnë 
nëse bëhet fjalë për rastet e përdorimit si mjet pagese apo ruajtëse 
vlere. Përgjithësisht, nëse i referohemi rastit të parë, zëvendësimi 
i monedhës mund të shihet si një reagim ndaj mungesës së 
besueshmërisë në monedhën vendase për shembull, për shkak të 
inflacionit të lartë. Kur është në formën e llogarive rrjedhëse, mund 
të jetë rezultat i zvogëlimit të ekonomisë informale5 dhe/ose rritjes së 
vëllimit të tregtisë. Nga këndvështrimi i administrimit të portofolit, 
zëvendësimi i aktiveve përfaqëson rezultate të vendimeve të 
alokimit të portofolit, bazuar në rrezikun dhe kthimin nga aktivet në 
monedhë vendase krahasuar me ato në monedhë të huaj. Kjo formë 
e zëvendësimit të monedhës mund të jetë shprehje e zëvendësimit 
“të keq” të monedhës-politikat vendase nuk mund të ruajnë një 
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vlerë të qëndrueshme të monedhës vendase-, ose zëvendësimit “të 
mirë” të monedhës, -duke reflektuar hapjen ndaj tregjeve financiare 
dhe integrimin ndërkombëtar. Havrylyshyn dhe Beddies (2003) 
dallojnë midis faktorëve institucionalë dhe ekonomikë që ndikojnë 
në zëvendësimin e monedhës: (1)nga pikëpamja institucionale, 
zëvendësimi i monedhës varet nga hapja e ekonomisë, nga thellësia 
dhe madhësia e sistemit financiar, nga barrierat ligjore dhe kostot 
e transaksionit që lidhen me blerjen e monedhës së huaj; (2) nga 
pikëpamja ekonomike, faktorët kyç që përcaktojnë zëvendësimin 
e monedhës janë diferencat e normave të interesit, diferencat e 
inflacionit dhe faktorë të përgjithshëm makroekonomikë, si deficiti i 
llogarisë korente, qëndrueshmëria e borxhit të huaj etj..

Në vijim analizohen një sërë arsyesh të mundshme për të shpjeguar 
zëvendësimin e  monedhës në Shqipëri. Këta faktorë përfshijnë: 
hysteresis, diversifikimi i portofolit, besueshmëria në sektorin bankar, 
hapja tregtare dhe përcaktimi valutor i të ardhurave.

Hysteresis

Vazhdueshmëria e zëvendësimit të monedhës është diskutuar 
gjerësisht në literaturën për vendet në zhvillim. Zakonisht kjo i 
atribohet efekteve të hysteresis-vazhdueshmëria e një gjendjeje të 
mëparshme. Havrylyshyn dhe Beddies (2003) identifikojnë hysteresis si 
një nga shpjeguesit kryesorë të zëvendësimit të monedhës (pavarësisht 
nga stabilizimi makroekonomik) në vendet e ish-Bashkimit Sovjetik. 
Shpjegimi është që, pasi njerëzit kanë reaguar ndaj destabilitetit 
makroekonomik, duke u zhvendosur  drejt monedhës së huaj dhe 
duke zvogëluar kërkesën për para në monedhë vendase, atyre i 
mungon besimi për një kohë të gjatë megjithëse treguesit kryesorë 
makroekonomikë mund të jenë përmirësuar.  

Në një vështrim të zhvillimeve makroekonomike në Shqipëri, pas 
rënies së  skemave piramidale në vitin 1997, vihet re një prirje në 
përmirësimin e treguesve kryesorë makroekonomikë (grafik 1). 
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Zëvendësimi i monedhës – matur si raporti i depozitave në 
monedhë të huaj ndaj parasë së gjerë (grafik 2.a) apo ndaj totalit të 
depozitave (grafik 2.b),- ka qenë i vazhdueshëm. 
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Sipas grafikut 2.a, vlerat në vitet e fundit janë madje më të larta se 
ato në vitet e para të tranzicionit6. Ndërkohë që kjo është prirja për 
ekonominë në tërësi, ekzistojnë dallime të mëdha midis familjeve 
dhe ndërmarrjeve publike apo private.

Zëvendësimi i monedhës në sektorin e ndërmarrjeve pritet të 
jetë kryesisht i lidhur me motivin e transaksioneve. Karakteristikat e 
zhvillimit në këtë sektor dallojnë dukshëm nëse analizojmë sektorin 
publik apo privat. Zëvendësimi i monedhës në rastin e ndërmarrjeve 
private ka ardhur në rënie. Kjo ka shumë mundësi të jetë pasojë e 
mbylljes, e ristrukturimit dhe/e privatizimit të tyre. Në rastin e 
ndërmarrjeve private, zëvendësimi i monedhës është relativisht i 
qëndrueshëm pas një rritjeje në vitet e para. Ky zhvillim është thuajse 
simetrik me rënien në ndërmarrjet publike. Privatizimi i ndërmarrjeve 
me anë të metodës së privatizimit masiv përfundoi në fund të vitit 
1996. Në këtë vit arrihet dhe kulmi në zëvendësimin e monedhës për 
ndërmarrjet private, i cili pasohet me një rënie të fortë në vitin 1997. 
Shkaku për këtë të fundit besohet të jetë kriza e skemave piramidale, gjatë 
vitit 1997, e cila çoi në një ndërprerje të rëndë të aktivitetit ekonomik. 
Në këtë kuadër, dy komponentë të zëvendësimit të monedhës që 
kërkojnë shpjegim të mëtejshëm janë: (1) sektori i ndërmarrjeve private 
me një nivel të pandryshuar; dhe (2) sektori i familjeve me një prirje 
të përgjithshme rritëse. Është pikërisht komponenti i dytë, i cili ka 
kontribuar në vazhdueshmërinë apo madje rritjen në zëvendësimin e 
monedhës në ekonomi.

Nëse hysteresis do të ishte i vetmi faktor shpjegues, atëherë do të 
pritnim që duke qenë se treguesit kryesorë makroekonomikë janë 
përmirësuar dukshëm, treguesit e zëvendësimit të monedhës në 
sektorin e individëve të qëndronin në të njëjtat nivele. Në rastin 
tonë, komponenti i individëve paraqet një prirje rritëse. Pra, nëse 
konsiderohet vetëm hysteresis si faktor shpjegues i dinamikave në 
zëvendësimin e monedhës në sektorin e individëve, shohim se ky 
shpjegim nuk është i plotë. 

Diversifikimi i portofolit

Motivi i diversifikimit të portofolit është një element tjetër që 
do të konsiderojmë në shpjegimin e dinamikave të zëvendësimit të 
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monedhës. Arsyeja është që mungesa e instrumenteve financiare, 
përveç depozitave bankare në monedhë vendase dhe të huaj dhe 
cash-it në monedhë vendase dhe të huaj, bën që monedha e huaj në 
formë depozite apo cash-i të luajë një rol të rëndësishëm si formë 
e diversifikimit të portofolit dhe zvogëlimit të rrezikut. Ky motiv 
bëhet edhe më i rëndësishëm në rastin e ekonomive në zhvillim ku 
tregjet financiare janë të pazhvilluara dhe jolikuide. Në Shqipëri,  
sistemi financiar identifikohet kryesisht me sistemin bankar dhe 
tregjet financiare, përveç tregut të bonove të thesarit- thuajse nuk 
ekzistojnë. Në këtë kuadër, pjesa e depozitave në monedhë të huaj do 
të përcaktohej  nga norma reale e kthimit nga depozitat në monedhë 
të huaj dhe ato vendase7, formuluar si më poshtë,

(-)  (+)   (+)

MH dep = f[(kthimi real ALL), (kthimi real EURO), (kthimi real USD)]   (1)Tot dep

Grafiku 3 tregon depozitat në monedhë të huaj nga tetori 2001 e 
më pas. Shihet që pjesa e depozitave në monedhë të huaj të sektorit të 
individëve ndaj totalit të depozitave ka patur një prirje të qëndrueshme. 
Ndërkohë, norma e kthimit nga depozitat në usd ka qenë negative gjatë 
gjithë periudhës dhe ajo 
në euro, ka marrë vlera 
negative në rritje që nga 
dhjetori 2003. Në këto 
kushte, do të prisnim 
një zhvendosje drejt 
depozitave në monedhë 
vendase.

Rezultatet e mësipërme 
janë të kufizuara dhe 
një analizë më e thellë 
pengohet nga mungesa e 
të dhënave dhe kuptimi 
i formimit të pritjeve në 
tregun shqiptar. Komentet 
në këtë pikë duhet të 
shihen me kujdes.
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Besimi në sektorin bankar

Besimi në sektorin bankar është një tjetër faktor për t’u konsideruar. 
Një rritje e besimit në sektorin bankar, mund të çonte në rritje të 
zëvendësimit të depozitave, duke reflektuar kështu një zhvendosje 
të mbajtjes së monedhës së huaj nga cash në depozita. Zhvendosja e 
cash në depozita, në monedhë vendase apo të huaj, në kushte të tjera 

të pandryshueshme, 
mund të shihet si një 
tregues i rritjes së 
besimit në sektorin 
bankar. Duke marrë 
raportin e depozitave 
ndaj parasë së gjerë si 
një tregues të besimit 
në sistemin bankar, nga 
grafiku 4 mund të shihet 
që nuk ka patur ndonjë 
ndryshim të rëndësishëm 
në këtë variabël. Që 
nga viti 1998, raporti i 
depozitave në monedhë 
vendase ndaj parasë së 
gjerë ka qenë relativisht i 
qëndrueshëm në nivelin 

50 për qind. Rritja në periudhën nga fundi i vitit 1997 në fillimin e vitit 
1998 është e lidhur kryesisht me krizën e skemave piramidale – jo një 
krizë bankare, ndërsa hendeku në vitin 2002 është i lidhur me krizën 
e depozitave - një krizë e kufizuar gjeografikisht dhe në kohë. Ndërsa 
pjesa e depozitave të familjeve në monedhë të huaj ka patur një prirje të 
përgjithshme rritëse. Edhe nëse do të konsideronim tregues të tjerë të 
besueshmërisë në sistemin bankar, dinamikat e ndryshme në depozitat 
në monedhë të  huaj dhe vendase, nuk ofrojnë mbështetje për rritjen 
në sistemin bankar si faktorë shpjegues të zëvendësimit të monedhës. 

Hapja tregtare

Liberalizmi tregtar është një faktor për t’u konsideruar në shpjegimin e 
zëvendësimit të monedhës në sektorin e ndërmarrjeve. Me rritjen e vëllimit 
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të tregtisë rritet nevoja për mbajtjen e monedhës së huaj qoftë në 
formën e cash-it apo të llogarive rrjedhëse për të realizuar pagesat. Kjo 
reflekton pikëpamjen e Ize dhe Levy-Yeyati (1998) që zëvendësimi i 
monedhës mund të shihet pjesërisht si pasojë e liberalizimit të tregtisë 
dhe integrimit ndërkombëtar. Si indeks i hapjes tregtare është përdorur 
raporti gjerësisht i përdorur 
(eksporte+importe)/
PBB. Si matës i 
zëvendësimit të monedhës 
është përdorur raporti i 
depozitave në monedhë 
të huaj të ndërmarrjeve 
publike dhe private ndaj 
totalit të depozitave.

Nëse hapja tregtare 
do të ishte një faktor 
shpjegues, do të prisnim 
të shikonim të njëjtën 
prirje si në shkallën 
e hapjes ashtu edhe 
në zëvendësimin e 
monedhës. Siç shihet në 
grafiku 5, hapja tregtare 
ka ardhur në rritje dhe duke filluar nga viti 2000 ka arritur një nivel 
të qëndrueshëm prej 60 për qind.

Indeksi i zëvendësimit të monedhës për ndërmarrjet publike ka rënë 
dukshëm për shkak të mbylljes, të ristrukturimit dhe të privatizmit 
të ndërmarrjeve shtetërore. Indeksi i zëvendësimit të monedhës për 
ndërmarrjet private, që nga viti 1998, ka qenë i qëndrueshëm në një 
nivel prej 6.5 për qind. 

Arsyetimi i paraqitur dhe treguesit e përdorur, supozojnë që 
pagesat e lidhura me tregtinë e jashtme realizohen nëpërmjet 
llogarive bankare. Për sa i përket pagesave jobankare është e lehtë 
të nënvlerësohet roli i rritjes së vëllimit të tregtisë në zëvendësimin 
e monedhës. Nëse do të përdorej një tregues më i gjerë, që do të 
përfshinte edhe pagesat jobankare, pamja mund të ishte ndryshe. 
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Sojli (2003) tregon që indeksi i zëvendësimit të monedhës, duke 
përfshirë mbajtjet e monedhës së huaj në cash, është rritur. Në këtë 
rast, hapja tregtare mund të jetë një faktor shpjegues. 

Më tej, duhet të kihet parasysh se indeksi i zëvendësimit të 
monedhës i paraqitur përfshin të tëra ndërmarrjet, pavarësisht nga 
aktiviteti. Një tregues më i mirë do të përfshinte vetëm ndërmarrjet 
që janë përfshirë në tregtinë me jashtë. Në këtë pikë, rëndësia e 
hapjes tregtare në zëvendësimin e monedhës – si raport i depozitave 
në monedhë të huaj të ndërmarrjeve ndaj totalit të depozitave - është 
jo e qartë.

Përcaktimi valutor i të ardhurave

Një shpjegim alternativ për vazhdueshmërinë e zëvendësimit të 
monedhës mund të jetë përcaktimi valutor i të ardhurave. Transfertat 
private konsiderohen si burimi kryesor i depozitave të familjeve në 
monedhë të huaj. Duke patur parasysh që zëvendësimi i monedhës 
i matur me raportin e depozitave është më tepër i lidhur me 
funksionin e parasë si ruajtëse vlere, do të pritej një lidhje negative 
midis zëvendësimit të monedhës dhe financimit të importeve me 
anë të transfertave private, duke nënkuptuar që sa më pak transferta 
të shpenzohen aq më shumë do të jenë të disponueshme për t’u 
kursyer. Në këtë rast do të rriteshin depozitat.

Në grafikun 6.a janë paraqitur dy tregues: (1) zëvendësimi i 
aktiveve=pjesa e depozitave të familjeve në monedhë të huaj ndaj 
totalit të depozitave,;dhe (2) kursimet potenciale nga transfertat 
private= 1-pjesa e transfertave private ndaj importeve. Shihet që 
komponenti i familjeve në zëvendësimin e monedhës dhe kursimet 
potenciale nga transfertat private ndjekin prirje të ngjashme8. 
Të dy variablat, pas vitit 2002, paraqesin nivele relativisht të 
pandryshueshme. 

Duke qenë se raporti i depozitave në monedhë vendase ndaj parasë 
së gjerë ka qenë relativisht i pandryshueshëm në nivel 50 për qind, 
do të prisnim prirje të ngjashme në kursimet e brendshme private 
dhe depozitat në monedhë të huaj të familjeve. Kjo mbështetet nga 
grafiku 6.b9. 
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Përmbledhje e faktorëve të ndryshëm shpjegues

Rezidentët në ekonominë ekonominë shqiptare mbajnë rreth 30 
për qind të depozitave të tyre në monedhë të huaj. Zëvendësimi i 
depozitave i mbajtur nga familjet paraqet një prirje rritëse, ndërkohë 
komponenti i ndërmarrjeve është në rënie. Një përmbledhje e 
faktorëve që mendohet të kenë ndikuar në zëvendësimin e monedhës, 
duke dalluar midis komponentit të familjeve dhe ndërmarrjeve, si 
dhe rëndësia e tyre jepen në tabelën 1. 

Gjetja që një rritje në vëllimin e tregtisë duket të shkojë paralelisht 
me rënien në zëvendësimin e monedhës për bizneset, mund të jetë 
rezultat i pagesave jobankare. Një rritje e kursimeve nga transfertat 
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private, të mbajtura më pas në formën e depozitave në monedhë të 
huaj, mund të jetë një faktor shpjegues për zëvendësimin e monedhës 
në rastin e individëve. Këta të fundit paraqiten si mbajtës pasivë.

4. ZËVENDËSIMI I MONEDHËS NË NDËRMJETËSIMIN 
FINANCIAR DHE MOSPËRPUTHJA VALUTORE

Shumica e punës kërkimore për zëvendësimin e monedhës është e 
fokusuar në zëvendësimin e aktiveve. Por, është njëlloj i rëndësishëm 
të shihet edhe zëvendësimi i detyrimeve, pasi të dyja kahet janë 
njëlloj të rëndësishëm në përcaktimin e natyrës dhe të shkallës së 
zëvendësimit të monedhës. Zëvendësimi i detyrimeve ka filluar të 
konsiderohet si faktor kyç në shpjegimin e cënueshmërisë të tregjeve 
në zhvillim, në krizat financiare dhe të monedhës, sidomos pas krizës 
aziatike. Shkalla e zëvendësimit të detyrimeve konsiderohet si një ndër 
treguesit që sinjalizojnë mundësi më të madhe të krizave bankare.

Bajaras dhe Morales (2003), përveç përcaktuesve “fatalistë”- 
histori e gjatë e politikave makroekonomike jo të shëndetshme, 
faktorë institucionalë -, eksplorojnë alternativa të tjera, si: fuqia e 
tregut e huamarrësve, ndërhyrja e bankës qendrore në tregun valutor 
si faktorë të rëndësishëm të zëvendësimit të detyrimeve. Fuqia 
relative e tregut e huamarrësve mund të nxisë bankat të favorizojnë 
zëvendësimin e detyrimeve, megjithëse diferenca e normave të 
interesit mund të jetë më e madhe në monedhë vendase. Ndërhyrja 
e bankës qendrore në tregun valutor mund të ofrojë një garanci të 
nënkuptuar të kursit të këmbimit, duke influencuar kështu nivelin e 
zëvendësimit të detyrimeve.  Kjo mund të çojë në sjellje të rrezikut 
moral, pasi varet nga përgjigja e bankave dhe e huamarrësve ndaj 
një lloj garancie të kursit të këmbimit. Areta (2002) ofron një 
analizë empirike të lidhjeve midis regjimit të kursit të këmbimit 
dhe mospërputhjeve valutore. Rezultatet e tij mbi vendet në 
zhvillim sugjerojnë që një kurs luhatës këmbimi më shumë duket 
të përkeqësojë, se sa të përmirësojë, mospërputhjet valutore në 
ndërmjetësimin e brendshëm financiar, pasi këto regjime duket të 
inkurajojnë më shumë zëvendësimin e depozitave sesa përputhjen 
me anë të zëvendësimit të kredisë. Duke u fokusuar në faktorët 
bankarë, Ize dhe Levy-Yeyati (1998) dhe Catăo dhe Terrones (2000) 
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përdorin një kuadër bankar të optimizimit. Në modelin e ndërtuar 
nga Ize dhe Levy-Yeyati (1998), zëvendësimi i monedhës varet nga 
luhatshmëritë relative të inflacionit dhe zhvlerësimit real. Catăo dhe 
Terrones (2000) tregojnë se faktorët që influencojnë zëvendësimin e 
depozitave dhe të kredive, përfshijnë rrezikun e normave të interesit 
dhe të kursit të këmbimit, krahas faktorëve strukturorë dhe goditjeve 
makroekonomike, dhe jo vetëm këto të fundit. 

Duke konsideruar vazhdueshmërinë e zëvendësimit të depozitave 
në Shqipëri, pyetja tjetër që vjen natyrshëm është nëse kjo shoqërohet 
me zëvendësimin e kredive. Për të matur shkallën e zëvendësimit të 
monedhës në ndërmjetësimin financiar dhe mospërputhjet valutore 
përkatëse, do të ndërtohen tregues të zëvendësimit të monedhës si 
për depozitat edhe për kreditë. Raporti i depozitave në monedhë 
të huaj (depmh) dhe  raporti i kredive në monedhë të huaj (kremh), 
përcaktohen si më poshtë:

depmh =  depozita  monedhë e huaj      (2)
  totali i depozitave  

kremh =  kredi  monedhë e huaj             (3)
    totali i kredisë sektori privat

Dinamikat dhe prirjet 
e këtyre dy treguesve 
jepen në grafikun 7. 
Shohim se zëvendësimi i 
aktiveve shoqërohet me 
atë të detyrimeve, me një 
koeficient korrelacioni 
të njëkohshëm të 
lartë prej 0.995. 
Megjithatë, mund të 
shihet qartë që ekziston 
një mospërputhje 
në zëvendësimin e 
depozitave dhe kredisë, 
ku kjo e fundit është 
shumë më e lartë.
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Një tregues sintetik i rezultateve neto të të dyja anëve është 
pozicioni neto i huadhënies në monedhë të huaj (pmh).

pmh = kredi  monedhë huaj - depozitë  monedhë huaj  (4)
        paraja  gjerë

Një vlerë negative e phm tregon që bankat po mbajnë një pozicion 
neto negativ në monedhë të huaj i cili supozohet t’i bëjë ato të 
cënueshme ndaj zhvlerësimeve të paparashikuara. Nëse bankat 
paraqesin një vlerë pozitive të phm, transferimi i rrezikut të kursit 
të këmbimit tek huamarrësit e tyre, do të ndikonte në cilësinë e 
portofolit të kredisë në rastin e një zhvlerësimi të kursit të këmbimit. 
Ndërkohë që, në nivel bankash pozicioni neto mund të ndryshojë, 
këtu janë konsideruar vetëm nivelet makro.

Rasti i Shqipërisë paraqet një phm negative. Më tej duhet të 
konsiderohet pozicioni i bankës në lidhje me aktivet e huaja. Ky i 
fundit mund të kompensojë mospërputhjen e paraqitur. Pozicioni 
neto i bankës në aktivet e huaja (ahn) jepet si:

ahn = asete të huaja - detyrime të huaja  (5)
         paraja  gjerë

Pasi konsiderohet pmh dhe ahn, paraqitet një marrëdhënie balancimi, 
ku një pozicion negativ 
balancohet thuajse 
tërësisht nga një sasi 
pozitive në aktivet e 
huaja neto, grafiku 8.

Një pozicion 
rezultant i përcaktuar 
si pn=phm+ahn, afër 
zeros përgjithësisht 
synohet nga bankat për 
shkak të konsideratave 
të kujdesit dhe/ose 
të administrimit 
të rrezikut10. Më 
tej, pozicioni i ahn, 
m b i k o m p e n s o n , 
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domethënë është më i madh se i nevojshmi për të balancuar 
mospërputhjen në kreditë dhe depozitat në monedhë të huaj. 
Një vëzhgim i përgjithshëm në lidhje me shkallën e kompensimit 
është që ekonomitë me nivele të konsiderueshme të zëvendësimit 
të monedhës, janë të prirura të kenë më shumë aktive të huaja se 
sa detyrime, për të përfituar në rastin e një zhvlerësimi të kursit të 
këmbimit (Bajaras dhe Morales, 2003).

Roli i normave të interesit në zëvendësimin e monedhës

Analizat e vrojtimeve të kryera nga Banka e Shqipërisë mbi 
aktivitetin huadhënës në bankat tregtare (Raporti i politikës monetare 
2003), kanë nxjerrë normat e larta të interesit në monedhë vendase, 
si një nga arsyet kryesore që favorizojnë huamarrjen në monedhë të 
huaj11. Le të shohim diferencat relative të ndërmjetësimit në secilën 
monedhë (difmv dhe difhmh) përcaktuar si;

difmv = [    1 + ik mv  ]  - 1       
    1 + id mv

difmv = [    1 + ik mh  ]  - 1
    1 + id mh

ku ikmv dhe ikmh 
janë normat e interesit 
përkatësisht për kredinë 
në monedhë vendase 
dhe të huaj, dhe idmv 
dhe idmh janë normat e 
interesit përkatësisht për 
depozitat në monedhë 
vendase dhe të huaj. 
Siç shihet nga grafiku 
9, diferenca relative 
e ndërmjetësimit në 
monedhë vendase është 
më e lartë se ato në 
monedhë të huaj, me 
mesatarisht 0.83 për 
qind12.
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Ekzistojnë një sërë arsyesh që mund të diktojnë këto diferenca 
dhe Bajaras dhe Morales (2003), ofrojnë një pikë të mirë nisjeje. 
Mund të tregohet që nëse, konkurrueshmëria, rreziku i kredisë 
dhe kostot e transaksionit janë të njëjta për secilën nga monedhat, 
atëherë diferencat relative të ndërmjetësimit duhet të barazohen 
për secilën prej tyre. Në rast të kundërt arsyet mund të jenë: (1) 
diferencat në fuqinë e tregut sipas monedhave; (2) diferencat në 
kosto transaksioni; (3)taksat e ndryshme në ndërmjetësim; (4) 
diferencat në rrezikun e kredisë, pra edhe në kreditë me probleme13; 
(5) diferencat në afat maturimi – kjo mund të shpjegojë disi rritjen 
e diferencës së ndërmjetësimit për monedhën vendase në muajt e 
fundit, e shoqëruar me rritjen e pjesës së kredive me afat më të gjatë 
maturimi në portofolin e kredisë në monedhë vendase. 

Ndërkohë që të gjithë këta faktorë meritojnë shqyrtim të mëtejshëm, 
mund të tentojmë të konkludojmë që diferenca në fuqinë e tregut 
sipas monedhave mund të shpjegojë një pjesë të konsiderueshme 
të ndryshimeve në diferencat e ndërmjetësimit sipas monedhave. 
Huamarrësit në monedhë të huaj janë kryesisht ndërmarrjet e mesme 
e të mëdha dhe klientë të rëndësishëm të bankës, ndërsa shumica 
e kredisë në monedhë vendase është kredi konsumatore. Edhe 
struktura e kredisë sipas sektorëve të ekonomisë, nënkupton që 
paraqiten më shumë projekte të vlefshme për kreditim në monedhë 
të huaj14.

5. KONKLUZIONE

Rezidentët në ekonominë shqiptarë mbajnë rreth 30 për qind të 
depozitave dhe 80 për qind të kredisë në monedhë të huaj. Këto 
raporte kanë ardhur madje në rritje në vitet e fundit. Zëvendësimi 
i depozitave është shoqëruar me zëvendësim të kredisë, por 
mospërputhja valutore nuk paraqet probleme për sistemin bankar 
në tërësi. Megjithëse ekziston një mospërputhje e dukshme në 
zëvendësimin e depozitave të kredive, ajo balancohet nga aktivet e 
huaja neto.

Është për t’u theksuar se ndërsa zëvendësimi i depozitave 
i mbajtur nga familjet paraqet një prirje rritëse, komponenti i 
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ndërmarrjeve është në rënie. Gjetja që një rritje në vëllimin e tregtisë 
duket të shkojë paralelisht me rënien në zëvendësimin e monedhës 
për bizneset mund të jetë rezultat i pagesave jobankare. Një rritje e 
kursimeve nga transfertat private, të mbajtura më pas në formën e 
depozitave në monedhë të huaj, mund të jetë një faktor shpjegues 
për zëvendësimin e monedhës në rastin e familjeve. Këto të fundit 
paraqiten si mbajtëse pasivë. 

Zhvillimet e pritshme në arsyet pas zëvendësimit të depozitave në 
sektorin e individëve, mund të ndryshojnë prirjen e tij. Me arritjen 
e një rruge të qëndrueshme zhvillimi makroekonomik, në afatin e 
gjatë, mund të pritet një rënie e rolit të hysteresis në shpjegimin e 
zëvendësimit të monedhës. Me zgjerimin e instrumenteve financiare, 
pritet të ulet rëndësia e motiveve të diversifikimit të portofolit 
(mungesa e instrumenteve financiare të brendshme) në zëvendësimin 
e monedhës. Korrelacioni midis transfertave private dhe depozitave 
në monedhë të huaj të individëve pritet të ulet, nëse individët bëhen 
investitorë më aktivë. 

Ndërkohë që këto zhvillime janë të një karakteri afatgjatë, përdorimi  
i një politike monetare shtrënguese, ku mund të pritej një ulje në 
zëvendësimin e monedhës duke rritur diferencën e normave të interesit 
të depozitave në favor të depozitave në monedhë vendase, mund të 
rezultojë në rritje të zëvendësimit të kredive. Kjo do të rriste më tej 
mospërputhjen valutore.

Nëse zëvendësimi i depozitave në sektorin e bizneseve do të 
paraqesë një prirje rritëse, nuk duhet të konsiderohet një fenomen i 
keq. Ky pritet të jetë një skenar shumë i mundshëm, nëse ekonomia 
informale zvogëlohet dhe rritet vëllimi i transaksioneve që realizohet 
nëpërmjet llogarive bankare. Për më tepër, siç sugjeron edhe Ize dhe 
Levy-Yeyati (1998), përpjekjet për të ngadalësuar zëvendësimin e 
monedhës mund të jenë një këshillë e keqe, nëse reflektojnë zhvillime 
të sektorit real, duke përfshirë  globalizimin dhe liberalizimin e 
tregtisë. 

Përveç masave specifike, një sektor bankar i shëndetshëm është 
shumë i rëndësishëm në mbrojtjen ndaj rrezikut. Megjithëse situata 
aktuale, në dukje pa probleme, është e favorizuar nga vlerësimi 
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i monedhës vendase, e ardhmja nuk është thjesht një reflektim 
i së kaluarës, sidomos në tregjet valutore. Në këtë kuadër, është e 
nevojshme të forcohen dy kanale: (1) huadhënie e kujdesshme; dhe 
(2) mbikëqyrje bankare e kujdesshme.

Së pari, mospërputhja valutore duhet analizuar jo vetëm në rastin 
e institucioneve financiare. Edhe bilanci i agjentëve jofinanciarë 
është i ekspozuar ndaj rrezikut të mospërputhjes valutore, i cili 
është akoma më i madh nëse konsiderojmë aftësitë e dobëta në 
administrimin financiar të ndërmarrjeve si edhe hyrjen e kufizuar në 
tregjet financiare. Ndërkohë që pozicioni i tyre është i favorizuar nga 
vlerësimi i monedhës vendase ndaj dollarit amerikan dhe nga kurs 
relativisht i qëndrueshëm me euron, një kthim në kah të kundërt 
i prirjes së kursit të këmbimit mund të dëmtojë aftësinë e tyre në 
shërbimin e borxhit. Kjo parashtron nevojën e zgjerimit të analizës 
së mospërputhjes valutore edhe në sektorin jofinanciar. Ndërkohë, 
kujdes duhet shfaqur në politikat dhe procedurat e huadhënies 
bankare15.

Në lidhje me kanalin e dytë, një mbikëqyrje bankare e kujdesshme, 
jo vetëm siguron që aktiviteti bankar respekton ligjet dhe rregulloret, 
por gjithashtu, rrit reputacionin dhe besueshmërinë e sistemit bankar 
në tërësi. Banka e Shqipërisë ka ndërtuar tashmë një sistem të analizës 
së ndjeshmërisë për të analizuar rreziqet e ndryshme dhe skenarët 
përkatës. Një sistem i ngjashëm mund të inkurajohej të zbatohet 
edhe nga bankat e nivelit të dytë.
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ekonominë informale përfshijnë cash në monedhë të huaj, supozim 
ky i pranueshëm.

6 MH_dep_(priv/jofin_pub/fam)= Depozitat në monedhë të 
huaj të ndërmarrjeve private/ndërmarrrjeve publike jofinanciare/ 
familjeve), Total_dep=totali i depozitave.

7 Norma reale e kthimit nga depozitat është llogaritur nga 
norma nominale e korrigjuar me normën e pritshme të inflacionit 
(për depozitat në ALL) ose me ndryshimin e pritshëm në kursin e 
këmbimit (për depozitat në monedhë të huaj). Ndryshimet aktuale 
janë përdorur si proxy për ndryshimet e pritshme.

8 Duhet të konsiderohet që cilësia e statistikave të bilancit të pagesave 
është shumë e diskutueshme dhe do të ishte më e përshtatshme të 
fokusohej në prirjen e përgjithshme se sa në dinamikat e treguesit të 
dytë. 

9 Koeficienti i korrelacionit (MH dep fam/total dep; KB priv/
PBB) =0.528.

10 Sipas Bankës së Shqipërisë  “Rregullore mbi pozicionet e hapura 
valutore”, nr.59, datë 05.05.1999, në realizimin e transaksioneve në 
monedhë të huaj, të gjitha bankat e licencuara duhet të monitorojnë 
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procesin dhe nuk duhet të kalojnë normat e mëposhtme në fund të 
çdo dite; (1) 10 për qind maksimumi i raportit të pozicionit të hapur 
neto për secilën nga monedhat e huaja ndaj kapitalit rregullator të 
bankës; (2) 20 për qind maksimumi i pozicionit të hapur në monedhë 
të huaj ndaj kapitalit rregullator të bankës.

11 Vrojtimet e aktivitetit huadhënës nga bankat tregtare (2000) 
tregojnë edhe faktorë të tjerë, si: struktura e kapitalit të bankës, 
preferencat e klientëve, struktura e depozitave (Çeliku etj., 2000).

12Duke qenë se seritë e paraqitura janë me frekuencë mujore, 
diferencat mujore në  diferencat e ndërmjetësimit “shformohen” nga 
devijimet në normat e interesit për kreditë e lëvruara atë muaj. 

13 Treguesi i përgjithshëm i përdorur nga Mbikëqyrja Bankare 
(BSH) është “kredi të këqija/teprica e kredisë), shiko “Raporti i 
Mbikëqyrjes Bankare 2003”. Vlera e këtij treguesi ka ardhur në 
rënie, pasi norma e rritjes e kredive të këqija ka qenë më e ulët se 
rritja e tepricës së kredisë. Seria e të dhënave për këtë tregues sipas 
monedhave nuk është e disponueshme. 

14 Struktura e kredisë sipas sektorëve (mesatare 2001-03) në 
përqindje është; tregti=38.5, prodhim=17.8, ndërtim=10.3, pasuri e 
patundshme=9.5, “Raporti Vjetor i Polikës Monetare 2003”. 

15Kjo i referohet periudhës  janar 2000-  qershor 2004. Kursi 
ALL/usd është ulur nga 137 në 103. Kursi ALL/euro është luhatur 
në intervalin 125-139, me një mesatare prej 132.
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ABSTRAKT

Ky studim kontribuon me gjetjen e evidencave empirike mbi 
kanalin e kredisë bankare të politikës monetare në Shqipëri duke 
përdorur të dhënat individuale të bankave. Në veçanti, synimi 
është studimi nëse ecuria e depozitave bankare dhe e kredisë ndaj 
sektorit privat mund të shpjegohet nga ndryshimet në treguesin e 
politikës monetare, i matur me normën bazë të interesit ose normën 
e repove. Gjetjet tona sugjerojnë se nga tremujori i parë 2001 deri 
në tremujorin e tretë 2004, depozitat bankare dhe sjellja e kredisë 
nuk janë ndikuar nga vendimet e politikës monetare. Koeficientët e 
treguesit të politikës monetare janë të parëndësishëm, që nënkupton 
pak evidencë për të mbështetur empirikisht ekzistencën e një kanali 
të kredisë bankare në Shqipëri.

1. HYRJE

Një literaturë e gjerë në ekonomiks është përpjekur të përfytyrojë 
e të masë mekanizmin e transmetimit nëpërmjet të cilit politika 
monetare ndikon drejtimin e ekonomisë reale. Sipas mendimit 
tradicional, i njohur gjithashtu si “mendimi i parasë”, politika 
monetare operon nëpërmjet normave afatshkurtra të interesit për 
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të ndikuar koston e huasë dhe, si rrjedhim, investimet dhe sjelljen e 
shpenzimeve në ekonomi. Megjithatë, ky tregim i teksteve shkollore 
është i pakompletuar dhe shumica e analizave empirike me të dhëna 
në nivelin makro, kanë qenë të pasuksesshme për të treguar se si 
ndryshimet e vogla në normat e interesit mund të shkaktojnë reagime 
të rëndësishme në ekonomi. Kjo i ka shtyrë ekonomistët të kërkojnë 
për kanale të tjera të mekanizmit të transmetimit monetar, të cilat do 
të përgëzonin mendimin tradicional të parasë dhe të matnin reagimin 
e ekonomisë.

Një numër studimesh në dekadat e fundit janë përpjekur të 
eksplorojnë nëse informacioni asimetrik dhe “mosmarrëveshje” 
të tjera në tregjet financiare mund të ndihmojnë për të shpjeguar 
potencën e politikës monetare. Sipas këtij mendimi, politika 
monetare mund të ndikojë jo vetëm kërkesën për hua – si në kanalin 
e normës së interesit – por edhe ofertën e kredisë. Meqenëse bankat 
janë të ekspozuara ndaj problemeve të selektimit të pafavorshëm 
dhe rrezikut moral, dëshira e tyre për të dhënë hua mund të ketë 
pasoja për transmetimin e politikës monetare. Në literaturë, ky është 
referuar si kanali i kredisë bankare, i cili thekson se në një ekonomi 
ku të paktën disa huamarrës janë të varur nga bankat, ekzistenca 
e mosmarrëveshjeve financiare duhet t’i japë bankave një rol të 
rëndësishëm në mekanizmin e transmetimit monetar.

Në rastin e Shqipërisë, mendimi i tanishëm se si politika monetare 
ndikon ekonominë reale është akoma i ndërtuar mbi teorinë 
tradicionale të kanalit të normës së interesit. Megjithatë, potenca e 
këtij kanali në Shqipëri nuk është eksploruar ende me të vërtetë, si 
rezultat i mungesës ose i cilësisë së dobët të të dhënave të statistikave 
kombëtare. Muço etj. (2004) studiuan këtë impakt të politikës 
monetare në ndryshimet e prodhimit dhe të inflacionit por matjet e 
tyre treguan një lidhje të dobët të transmetimit nga oferta e parasë në 
nivelin e çmimeve.

Nga ana tjetër, në studimin tonë kemi ndjekur një rrugë tjetër në 
mekanizmin e transmetimit për të studiuar kanalin e kredisë bankare 
të politikës monetare në Shqipëri, nga viti 2001 deri në tremujorin e 
tretë të vitit 2004. Duke ndjekur literaturën empirike mbi mendimin e 
kredisë bankare, ne kemi përdorur modelin e specifikuar nga Kashyap 



57

dhe Stein (1994) për të kapur reagimin e depozitave dhe të kredisë 
bankare, ndaj ndryshimeve të politikës monetare. Për të analizuar 
diferencat midis grupeve në efektivitetin e kanalit të kredisë, testi 
bazohet në të dhëna panele, duke marrë në konsideratë në të njëjtën 
kohë karakteristikat specifike të bankave si madhësia, likuiditeti dhe 
kapitalizimi. 

Në të vërtetë, pritej që politika monetare të ndikojë lëvizjet e 
depozitave në monedhën vendase, ndërsa ndikimi i saj mbi kredinë 
të jetë më i ulët, përderisa shumica e tyre janë të denominuara në 
monedhë të huaj. Megjithatë, rezultatet e para tregojnë se shtrëngimi 
monetar nuk çon në ndonjë kontraktim të depozitave bankare – i 
cili është edhe ideja bazë e ekzistencës së kanalit të kredisë – kështu 
që nuk mund të pritet ndonjë efekt as në huanë bankare. Të gjithë 
koeficientët e llogaritur janë statistikisht të parëndësishëm, po 
kështu edhe shuma e koeficientëve të bashkëveprimit midis treguesit 
të politikës monetare dhe karakteristikave të bankave – përveç 
kapitalizimit, koeficienti i bashkëveprimit të të cilit është sinjifikant, 
por ka një shenjë negative (ndryshe nga shenja që pritet të jetë). 
Prandaj, për periudhën e shqyrtuar ka shumë pak evidencë që të 
mbështesë ekzistencën e kanalit të kredisë në Shqipëri.

Pjesa tjetër e studimit është strukturuar si vijon. Seksioni 2 bën 
një rishikim të përgjithshëm të literaturës ekzistuese mbi kanalin 
e normës së interesit dhe atë të kredisë bankare. Ndërsa seksioni 
3 bën një përshkrim të zhvillimeve bankare dhe karakteristikave 
institucionale të ekonomisë shqiptare gjatë periudhës së tranzicionit. 
Seksioni 4 paraqet modelin ekonometrik, dhe pastaj prezanton 
evidencën e gjetur mbi reagimin e kredive dhe të depozitave bankare 
ndaj ndryshimit të politikës monetare.

2. NATYRA E KANALIT TË KREDISË BANKARE

Në modelet IS-LM dhe AD-AS të teksteve shkollore, kanali i 
normës së interesit është mekanizmi kryesor i transmetimit monetar 
përmes të cilit politika monetare mund të ndikojë kërkesën agregate. 
Me shtrëngimin e politikës monetare, banka qendrore tërheq rezervat 
nga sistemi bankar, duke shkaktuar një rritje të normave të interesit 
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në tregjet e kredisë. Pastaj, familjet duhet të rrisin sasinë e bondeve 
dhe të pakësojnë sasinë e parasë të mbajtur në portofolin e tyre. 
Nëse çmimet janë të palëvizshme (sticky) dhe nuk reagojnë ndaj 
ndryshimeve të politikës monetare, pakësimi i parave të mbajtura nga 
individët përfaqëson zvogëlimin e balancës reale të parasë. Kostoja 
më e lartë e huamarrjes i bën bizneset dhe familjet të pakësojnë 
shpenzimet e tyre, gjë që çon në rënien e kërkesës agregate dhe si 
rrjedhim, të prodhimit.

Ndryshimet në normën reale të interesit do të kishin të njëjtin 
ndikim si te vendimet e biznesit për bërë investime të reja fikse, 
ashtu dhe mbi shpenzimet e konsumatorëve për banesa dhe të mira 
më jetëgjata. Norma më e lartë e interesit rrit normën e kthimit të 
kërkuar nga investitorët dhe i shtyn bizneset të shkurtojnë investimet. 
Gjithashtu, ato kanë ndikim negativ mbi konsumin pasi familjet i 
kryejnë blerjet e shtëpive më të shtrenjta dhe aseteve jetëgjata më 
mirë tani se në të ardhmen.

Një tjetër mënyrë se si lëvizjet e normave të interesit mund të 
ndikojnë çmimet dhe prodhimin e brendshëm bruto është duke 
ndikuar vlerën e monedhës vendase. Rritja e normës së interesit mund 
të çojë vlerësimin real të kursit të këmbimit, gjë që ul kompetivitetin 
e të mirave në tregun vendas dhe jashtë tij dhe përkeqëson pozitën e 
bilancit tregtar. Në qoftë se të mirat çmohen në monedhën vendase, 
lëvizjet në kursin e këmbimit do të absorboheshin në marzhin e 
fitimit të firmave, i cili mund t’i nxiste ato t’i ktheheshin mallrave të 
importit në vend të atyre vendase.

Në mendimin tradicional të normës së interesit, paraja dhe kredia 
trajtohen në mënyrë asimetrike. Kurba LM e trajton paranë si një 
aset i veçantë, ndërsa huanë, bondet dhe instrumentet e tjera të 
huasë mblidhen bashkë në një “treg obligacionesh” duke supozuar 
se nuk janë të papërsosura (Bernanke & Blinder, 1988). Me fjalë 
të tjera, huamarrësit dhe huadhënësit mund të zëvendësojnë në 
mënyrë perfekte huatë me obligacionet, sikur të mos kishte asnjë 
problem të selektimit të pafavorshëm apo të rrezikut moral në tregjet 
financiare. Një implikim i këtij supozimi është që bankat luajnë një 
rol pasiv në trasmetimin e politikës monetare, sepse ato nuk mund 
të ofrojnë asnjë shërbim të veçantë në anën e aktiveve në bilancin e 
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tyre, përveç se të emetojnë depozita në anën e pasiveve. Sipas këtij 
mendimi, veprimet e politikës monetare ndikojnë vetëm koston e 
kredimarrjes, kështu që përbërësit e kërkesës agregate dhe çmimet 
do të përgjigjeshin vetëm ndaj ndryshimeve të normave të interesit të 
kontrolluara nga politika monetare (Angeloni et al., 2003).

Ndërkohë që kanali tradicional i normës së interesit përdoret 
gjerësisht në modelet e teksteve shkollore për të analizuar efektet 
e politikës monetare në aktivitetin ekonomik, ky mendim është 
i pakompletuar në disa aspekte të rëndësishme sepse fokusohet 
kryesisht në rezultatet agregate të goditjeve të politikës monetare. Si 
i tillë, ai nuk ofron asnjë reagim të kategorizuar ndaj veprimeve të 
politikës, as ndonjë nga implikimet agregate të këtij heterogjeniteti 
(Hubbard, 1994). Më tej, siç argumentohet nga Bernanke dhe Gertler 
(1995), ndryshimet në normat reale të interesit duket se janë relativisht 
të vogla për të shpjeguar lëvizjet ciklike shumë më të mëdha në tregun 
e banesave, investimet fikse të biznesit dhe inventaret. Prandaj, 
është e vështirë që të identifikohet një lidhje sasiore e rëndësishme 
ndërmjet variablës neoklasike të kostos së kredisë dhe lëvizjeve në 
këto komponentë “sensitivë-ndaj-interesit” të kërkesës agregate. 
Nga ana tjetër, ka një supozim se politika monetare e ka ndikimin e 
saj më të fortë mbi normat e interesit afatshkurtra sesa ato afatgjata. 
Për shembull, bankat qendrore në shumë vende evropiane, ashtu 
edhe në Shqipëri, përdorin normën e repove njëjavore si norma më e 
kontrolluar nga ana e tyre. Prandaj, efektet e politikës monetare duhet 
të jenë më pak të ndjeshme mbi asetet jetëgjata, të tilla si banesat e 
rezidentëve dhe të mirat e tjera jetëgjata, të cilat ka të ngjarë të jenë 
më të ndjeshme ndaj normave reale afatgjata. 

Kërkimet për një mekanizëm të transmetimit monetar më të 
gjerë se kanali i normës së interesit kanë shtyrë shumë ekonomistë 
të identifikojnë nëse papërsosmëritë e tregjeve të kreditit dhe 
“mosmarrëveshje” të tjera në tregjet financiare, mund të ndihmojnë 
të shpjegojnë potencën e politikës monetare. Ky mendim alternativ 
– i njohur kanali i kredisë bankare – thekson se ndërmjetësuesit 
financiarë kanë një rol aktiv në transmetimin e politikës monetare, 
për shkak të problemeve të informacionit asimetrik në kreditimin e 
ekonomisë. Sipas këtij mendimi, pakësimi i rezervave bankare nga 
ana e bankës qendrore ka mundësi të pakësojë fondet e bankave për 
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të dhënë kredi më shumë se sa përfytyrohet nga mendimi tradicional 
i parasë.

Modeli i Bernanke dhe Blinder (1988) e zgjeron kornizën 
konvencionale të IS-LM duke marrë në konsideratë kredinë bankare 
si një aset i veçantë kur analizon ndikimin e politikës monetare. Ata 
argumentojnë se në qoftë se disa huamarrës janë të varur nga bankat 
dhe kanë mundësi të kufizuara për t’iu afruar tregjeve të kapitalit 
për financime të jashtme, obligacionet dhe kreditë janë zëvendësues 
joperfekt, kështu që ndryshimet në kompozimin e aseteve bankare 
do të ndikojnë gjithashtu investimet. Për shkak të informacionit 
asimetrik dhe të kostos së lartë të monitorimit, bankat do të 
shkurtojnë kreditimin e disa kompanive (të vogla) gjatë shtrëngimit të 
politikës monetare. Si rrjedhim, sa më të kufizuara të jenë kompanitë 
për të hyrë në tregjet e kredisë për të gjetur fonde të reja, aq më 
të ndjeshme do të jenë ato. Çdo ndryshim në vullnetin e bankave 
për të dhënë hua do të ushtrojë presion direkt mbi disa huamarrës, 
duke krijuar kanalin e kredisë bankare në transmetimin monetar. Në 
këtë mënyrë, politika monetare mund të ndikojë jo vetëm nivelin 
e përgjithshëm të interesave si në mendimin tradicional të parasë, 
por edhe koston që shoqërohet me problemet e mosmarrëveshjeve 
midis kredidhënësve dhe huamarrësve. Duke qenë se disa agjentë 
nuk mund të ndryshojnë lehtë në format alternative të financimit 
nga jashtë, ndryshimet e kreditimit të bankave do të jenë ndryshe 
nga ato të blerjeve të obligacioneve, duke sjellë kështu ndryshimin 
e diferencës (spread) midis normës së interesave të kredive dhe të 
obligacioneve. Megjithatë, madhësia e kësaj diference varet nga 
elasticiteti i kërkesës për kredi bankare dhe ofertës së obligacioneve. 

Një numër studimesh gjatë dekadës së fundit janë përpjekur të 
testojnë ekzistencën e kanalit të kredisë bankare, duke rezultuar me 
gjetje të ndryshme empirike. Ndërkohë që shumë autorë janë krejt 
të sigurtë që kanali i kredisë ekziston, ata janë shumë pak të sigurtë 
mbi rëndësinë sasiore të tij. Bernanke dhe Blinder (1990) studiojnë 
reagimet impulsive të kredive, të parasë dhe të matjeve të ndryshme 
të aktivitetit ekonomik në Shtetet e Bashkuara, ndaj normës së 
fondeve të Fed-it. Rezultatet e tyre tregojnë se kur Fed-i rrit normën 
e interesit, sasia e parasë bie thuajse menjëherë. Huatë bankare bien 
gjithashtu, por me një hap të rëndësishëm – ndryshimet e tyre duken 
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afërsisht gjashtë deri nëntë muaj më vonë. Prodhimi ulet gjithashtu 
me një hap, dhe në të vërtetë duket se lëviz në të njëjtën kohë me 
kreditë.

Megjithatë, bashkëveprimi i njëkohshëm i rënies së prodhimit dhe 
kredive në rezultatet e Bernanke dhe Blinder, nuk do të thotë medoemos 
se i pari shkaktohet i dyti. Kashyap, Stein dhe Wilcox (KSW, 1992) 
argumentojnë se rënia e prodhimit pas shtrëngimit monetar mund të 
ketë ndodhur si rezultat i kanalit tradicional të parasë, ndërsa pakësimi 
i kredive të dhëna nga bankat, thjesht reflekton rënien e kërkesës 
për hua (për shkak të rënies së prodhimit). Në një përpjekje për të 
zgjidhur këtë dyshim, KSW (1992) përdorin të dhëna mikro për të 
testuar disa nga implikimet midis grupeve të mendimit të kredisë. Ata 
gjejnë se, përveç efekteve të ofertës së kredisë mbi prodhimin, rënia 
e inventareve dhe e investimeve si pasojë e shtrëngimit të politikës 
monetare, ndikohet disproporcionalisht midis firmave të varura nga 
bankat (të cilat kanë rezerva cash të pamjaftueshme dhe mundësi të 
kufizuara për t’u financuar nga burime jobankare).

Në një tjetër studim mbi efektet e kanalit të kredisë bankare midis 
bankave në Shtetet e Bashkuara gjatë periudhës 1976-93, Kashyap 
dhe Stein (1997) gjejnë se efektet e politikës monetare janë disi më të 
dukshme tek bankat me bilance më pak likuide. Këto gjetje rrisin deri-
diku besueshmërinë e mendimit të kredisë bankare të transmetimit 
monetar. Gjithashtu, këto gjetje tregojnë për nevojën që kanë bankat 
qendrore për të balancuar qëllimet e tyre të stabilitetit të çmimeve dhe 
stabilitetit financiar. Përqendrimi vetëm mbi stabilitetin e çmimeve 
mund të ketë efekte të pafavorshme mbi stabilitetin financiar përmes 
efekteve të kanalit të kredisë. Prandaj, në eksplorimin e mekanizmit të 
transmetimit monetar, kanali i kredisë bankare duhet të jetë parësor 
për bankat qendrore, të cilat kanë si qëllim kryesor stabilitetin e 
çmimeve. 

Përveç testimit të bankave në Shtetet e Bashkuara, Kashyap 
dhe Stein (1997b) kanë studiuar implikimet e kanalit të kredisë 
për mekanizmin e transmetimit për disa shtete që u anëtarësuan 
fillimisht në Bashkimin Monetar Evropian. Duke patur parasysh 
natyrën me probleme të të dhënave të tyre, autorët nuk mund të 
bënin pohime të forta mbi potencën e kanalit të kredisë në vende 
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të ndryshme. Megjithatë, duke u bazuar në gjykime subjektive të 
faktorëve që përcaktojnë rëndësinë e kanalit të kredisë, ata mendojnë 
se bankat në Itali dhe Portugali mund të luajnë një rol të rëndësishëm 
në transmetimin e politikës monetare, ndërkohë që evidencat për 
Mbretërinë e Madhe (akoma jo në BME), Belgjikën dhe Hollandën 
sugjerojnë një kanal krediti relativisht të dobët. Pasqyra e përgjithshme 
për vendet e tjera ishte më pak e qartë.

Në një tjetër përpjekje, Favero e të tj. (1999) gjejnë më pak 
mbështetje për kanalin e kredisë bankare në Francë, Gjermani, 
Spanjë dhe Itali (rezultatet për këtë të fundit janë në kundërshtim me 
gjetjet e Kashyap dhe Stein më sipër). Rezultatet e tyre tregojnë se 
kreditë bankare nuk ndryshuan shumë gjatë episodit të shtrëngimit 
monetar në vitin 1992.

Megjithatë, në studimin e tyre të bilanceve të bankave në Zonën e 
Euros, Ehrmann e të tj. (2001) tregojnë se kreditë bankare zvogëlohen 
në mënyrë të rëndësishme pas kontraktimeve monetare, si në zonën 
agregate të euros ashtu edhe në nivel vendesh. Duke përdorur të 
dhëna mikro, ata gjejnë se madhësia e aseteve likuide është një faktor 
i rëndësishëm që karakterizon reagimet e bankave ndaj ndryshimeve 
të politikës monetare: në përgjithësi, bankat më pak likuide duket 
se reagojnë më tepër se bankat me likuiditet më të lartë. Ndryshe 
nga gjetjet në Shtetet e Bashkuara, efektet e madhësisë dhe shkalla 
e kapitalizimit e një banke, duket se janë më pak të rëndësishme 
për mënyrën se si bankat në Evropë përshtasin kreditë e tyre 
ndaj ndryshimeve të normës së interesit. Kjo mund të shpjegohet 
pjesërisht nga një shkallë më e ulët e mosmarrëveshjeve në Zonën e 
Euros, ku roli i qeverisë, rrjetet bankare dhe shumë pak falimentime 
të bankave së bashku, kontribuojnë në pakësimin e problemeve të 
informacionit asimetrik.

Në rastin e Shqipërisë, studimet mbi transmetimin e politikës 
monetare kanë qenë të rralla dhe zakonisht janë fokusuar në impaktin 
e veprimeve të politikës monetare mbi lëvizjet e prodhimit dhe të 
normës së inflacionit. Gjatë dekadës së parë të tranzicionit deri në 
mes të vitit 2000, matjet e Muços e të tj. (2004) nga një model VAR 
tregojnë një lidhje të dobët ndërmjet ofertës së parasë dhe nivelit të 
çmimeve. Megjithatë, kjo lidhje duket se është përmirësuar disi pas 
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kalimit nga instrumentet direkte në indirekte të politikës monetare, 
në fund të vitit 2000. Një mangësi në analizimin e lidhjes ndërmjet 
variablave realë dhe monetarë në Shqipëri është cilësia e dobët e 
të dhënave. Matjet e PBB-së shihen me skepticizëm, ndërkohë që 
të dhëna të tjera statistikore për sektorin e ri privat janë akoma 
të pamjaftueshme. Prandaj, autorët gjejnë pak evidencë mbi 
mekanizmin e transmetimit në Shqipëri. Shqipëria mbetet akoma 
një ekonomi me një pjesë të madhe të transaksioneve të kryera 
në cash – sektori joformal përbën rreth një-të-tretën e aktivitetit 
ekonomik – të cilat e kufizojnë shumë efektivitetin e politikës 
monetare konvencionale.

Në këtë punim, ne do të përpiqemi të vlerësojmë empirikisht 
efektet e shpërndara të veprimeve të politikës monetare mbi depozitat 
dhe kreditë në Shqipëri, në nivelin mikroekonomik, nga tremujori 
i parë 2001 deri në tremujorin e tretë 2004. Gjithashtu, do të jetë 
e rëndësishme të shihet nëse karakteristikat bankare si madhësia, 
shkalla e likuiditetit dhe kapitalizimi bëjnë ndryshime në aftësinë e 
bankave për të fituar depozita të reja ose të rrisin kreditë e tyre kur 
politika monetare është akomoduese.

3. ROLI I BANKAVE NË MEKANIZMIN E 
TRANSMETIMIT NË SHQIPËRI

3.1 Zhvillimi i sektorit bankar shqiptar

Që nga kalimi në ekonominë e tregut, Shqipëria ka përjetuar një 
proces të vazhdueshëm të konsolidimit të sektorit bankar. Në pjesën 
më të madhe të viteve ’90, ky proces ishte relativisht i ngadaltë si 
pasojë e “virusit” të skemave piramidale, i cili kishte infektuar 
zhvillimin ekonomik e financiar të vendit. Përqindjet e larta të interesit 
të ofruara nga firmat rentiere të paligjshme kishin zëvendësuar 
thuajse plotësisht të ardhurat nga interesat e depozitave në sistemin 
bankar, gjë që mbante pezull efektivitetin e politikës monetare në 
drejtimin e normës së interesit. Përveç kësaj, probleme të tjera, si 
për shembull, përqendrimi i lartë i depozitave dhe i kredive në tre 
bankat shtetërore, humbjet operacionale të tyre si rezultat i rritjes 
së portofolit të kredive me probleme, të favorizuara nga një kuadër 
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rregullator i gjerë dhe joadekuat i mbikëqyrjes, ishin bërë pengesë për 
shtrirjen e reformave në sektorin bankar. 

 
Duket se procesi i 

konsolidimit të sistemit 
bankar mori hov që 
pas rënies së firmave 
piramidale, periudhë e 
cila karakterizohet nga 
ulja e mbizotërimit të 
bankave shtetërore, 
privatizimi gradual i tyre 
dhe rritja e ndjeshme 
e numrit të bankave 
private (përfshirë degët 
e bankave të huaja) 
nga katër që operonin 
në vitin 1997, në 14 
banka në fillim të vitit 
2004. Kjo në njëfarë 
mënyre, tregon edhe 
kujdesin e autoriteteve 
në përzgjedhjen dhe 
licencimin e bankave 
private, ku vetëm dy prej 
tyre të licencuara tani së 
fundi janë me kapital 
tërësisht shqiptar. 

Pavarësisht nga 
shtimi i numrit të 
bankave tregtare në 
vend, zgjerimi i aktivitetit 
bankar ka qenë në nivele 
më modeste. Gjatë 
periudhës 1998-2003, 
mjetet totale të sektorit 
bankar janë rritur 
mesatarisht me 13 për 
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qind në vit, ndërkohë që rritja nominale e prodhimit të brendshëm 
bruto paraqet një rritje mesatare prej 14.5 për qind. Krahasuar me 
vendet e Evropës Jug-lindore, raporti i mjeteve të përgjithshme të 
bankave tregtare ndaj PBB-së nominale, mbetet në nivelet më të 
ulëta, në rreth 50 për qind gjatë gjithë periudhës.

Performanca e kredisë bankare ndaj sektorit privat dhe individëve 
ka qenë vazhdimisht në nivele më të kënaqshme se ecuria e aseteve 
bankare. Ky tregues është përmirësuar ndjeshëm gjatë viteve 1998-
2003, duke u rritur mesatarisht 28 për qind në vit. Në të njëjtën 
kohë, kreditë me probleme të bankave me kapital tërësisht privat 
dhe degët e bankave të huaja gjatë vitit 2003, janë luhatur në kufijtë 
2–2.4 për qind të kredisë bruto, gjë që flet për një ekspozim tepër 
të kufizuar të sektorit bankar ndaj rrezikut të mospagesave në 
kohë. Pavarësisht nga përmirësimi i ndjeshëm i cilësisë së aseteve 
dhe ecurisë financiare të bankave tregtare, kreditimi i sektorit 
privat dhe individëve mbetet akoma i ulët në raport me PBB-në 
– rreth 6.8 për qind në vitin 2003, krahasuar me 20-40 për qind 
në Evropën Lindore – që tregon për një depërtim të vogël të 
shërbimeve bankare në ekonominë shqiptare. Një tjetër mangësi 
që karakterizon kredinë bankare ndaj sektorit privat është se gati 
4/5 e huasë totale janë 
dhënë në monedhë 
të huaj, si dollar ose 
euro; duke qenë se 
normat e interesit për 
kreditë e denominuara 
në valutë përcaktohen 
nga ndryshimet e 
interesave në tregjet 
ndërkombëtare dhe si 
rrjedhojë, nuk përgjigjen 
ndaj veprimeve të 
politikës monetare në 
vend, kjo ul potencën 
e bankës qendrore për 
të ndikuar aktivitetin 
ekonomik drejt niveleve 
të dëshiruara.
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3.2 Karakteristikat institucionale gjatë viteve të tranzicionit

Kërkimet e fundit mbi rëndësinë apo rolin e bankave në 
transmetimin e politikës monetare në ekonomi janë përqendruar në 
dy çështje të nevojshme: së pari, nëse biznesi dhe individët varen nga 
kredia bankare për të financuar aktivitetet e tyre; dhe së dyti, nëse 
bankat qendrore janë në gjendje të zhvendosin kurbën e ofertës së 
kredisë bankare. 

Lidhur me çështjen e parë, bankat tregtare në Shqipëri zotërojnë 
sistemin financiar në shkallën më të lartë në krahasim me të gjitha 
vendet evropiane. Ndërsa aktivet e institucioneve të tjera financiare, 
si kompanitë e sigurimeve, fondet e pensionit, institutet e kreditimit 
etj., në vitin 2002 zinin më pak se 2 për qind të aktiveve totale të 
sistemit financiar (Cottarelli et al., 2003). Skarsiteti i madh i këtyre 
agjentëve ekonomikë si dhe mungesa e tregjeve të mirëfillta të 
parasë dhe të kapitalit në Shqipëri, kanë sjellë edhe mungesën e 
përdorimit të instrumenteve të tjera financiare për të siguruar kapital 
të ri, siç janë obligacionet e shoqërive tregtare apo letrat e tjera me 
vlerë. Në kushtet e mosfunksionimit të tregut primar e sekondar 
të këtyre instrumenteve, mbështetja e biznesit (të madh e të vogël) 
dhe individëve në kredinë bankare do të ishte e vetmja alternativë 
financimi nga jashtë. Gjithashtu, përvoja e ekonomive të zhvilluara 
vëren se ndërmarrjet e vogla e të mesme varen më shumë nga bankat 
dhe vuajnë më tepër gjatë politikave shtrënguese, sepse për to është 
më e vështirë të hyjnë në tregjet e kapitalit për të gjetur fonde të reja. 
Në vitin 2002, ndërmarrjet e vogla e të mesme në Shqipëri përbënin 
mbi 96 për qind të firmave jofinanciare dhe realizonin afërsisht 45 
për qind të shifrës totale të afarizmit1. Prandaj, këto firma pritet që të 
mbështeten më shumë tek bankat dhe që aktiviteti i tyre të jetë më i 
ndjeshëm ndaj goditjeve të politikës monetare. 

Megjithatë, rezultatet e vrojtimeve të fundit të Bankës së Shqipërisë 
mbi besimin e biznesit nxjerrin se ndërmarrjet private në Shqipëri 
nuk varen shumë nga kredia bankare. Nga 238 firmat e përgjigjura, 
afërsisht 70 për qind pohojnë se ato mbështeten kryesisht në burimet 
e brendshme të financimit ose në rrugë të tjera informale. Një pjesë e 
mirë e bizneseve private pranojnë se kredia bankare mbetet kanali më 
i rëndësishëm i financimit nga burimet e jashtme, ndërkohë që rreth 
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60 për qind e tyre fajësojnë deri-diku kushtet e shumta që kërkojnë 
bankat për dhënien e kredisë. 

Në të vërtetë, ka shumë shkaqe që pengojnë një depërtim më 
të shpejtë të shërbimeve bankare në ekonomi, si për shembull, 
funksionimi i dobët i sistemit ligjor, “zbukurimi joshës” i bilanceve 
të firmave, problemet e selektimit të gabuar dhe të rrezikut moral e të 
tjera. Duke qenë se kosto e monitorimit dhe e vlerësimit të pozitës së 
bilanceve të firmave të vogla është shumë e lartë, mund të kuptohet 
se përse bankat tregtare hezitojnë të zgjerojnë me vrull të madh 
kredinë e tyre.

 Megjithatë, për sa kohë që bizneset e çfarëdo madhësie në Shqipëri 
nuk janë në gjendje të hyjnë në tregjet e obligacioneve për të siguruar 
kapital të ri dhe kredia bankare të konsiderohet si e vetmja alternativë 
financimi nga jashtë, mund të thuhet se bankat tregtare luajnë një 
rol të rëndësishëm në transmetimin e politikës monetare. Shumica e 
bankave private që operojnë në Shqipëri, janë relativisht të vogla dhe 
do të preferonin të kreditonin ndërmarrjet e vogla e të mesme më 
mirë se të ekspozoheshin shumë, duke kredituar shuma të mëdha të 
parave për kompanitë e mëdha. Nga ana tjetër, varësia më e madhe e 
firmave të vogla e të mesme në financimin e bankave, sugjeron se ato 
duhet të ndikohen më shumë se firmat e mëdha gjatë pakësimit të 
kredisë së disponueshme. Kashyap dhe Stein (1997b) argumentojnë 
se biznesi më i vogël – i cili në Shqipëri realizon gati gjysmën e 
aktivitetit ekonomik – është më i prirur të varet ndaj kredisë bankare, 
prandaj është edhe më i prekur nga goditjet e politikës monetare. 
Nga ky këndvështrim, kufizimet e kredive të disponueshme bankare 
mund të kishin pasoja makroekonomike duke ndikuar investimet 
dhe sjelljen konsumatore të huamarrësve të varur nga bankat. 

Kushti i dytë që politika monetare të funksionojë nëpërmjet kanalit 
të kredisë bankare është që autoriteti monetar duhet të jetë i aftë që të 
ndikojë ofertën e kredisë bankare. Për të përcaktuar nëse ndryshimet 
në politikën monetare ndikojnë sjelljen e huasë bankare, një numër 
studimesh në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë kanë parë se si 
bankat i përshtasin kreditë dhe obligacionet e tyre në krahun e 
aseteve dhe depozitat dhe detyrimet jodepozita gjatë periudhave të 
shtrëngimeve monetare.
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Gjatë viteve 1990, Banka e Shqipërisë është përpjekur të ushtrojë 
ndikimin e saj duke përdorur kryesisht dy instrumente direkte: 1) 
vendosjen e një tavani për kredinë bankare, me qëllim kontrollimin 
e rritjes së kredisë (dhe si rezultat, kërkesën agregate); dhe 2) 
administrimin e normave të interesit, duke caktuar një kufi minimum 
për interesat e depozitave me afat në lekë. Megjithatë, përdorimi i këtyre 
dy instrumenteve erdhi gradualisht duke u zbehur deri në fund të viteve 
’90. Pas kolapsit të ekonomisë në vitin ’97 Banka e Kursimeve dhe 
Banka Kombëtare Tregtare që zotëronin sistemin bankar, falimentuan 
për shkak të portofolit të madh të tyre me kredi të këqija2, prandaj 
aktiviteti kreditues i tyre u ndalua plotësisht dhe rezervat e tyre të tepërta 
u përdorën për të financuar shpenzimet buxhetore. Ndërkaq, bankat e 
tjera private ishin relativisht të vogla dhe për rrjedhojë, ato mund të 
kompensonin vetëm një pjesë të nevojave të tregut të kreditimit. 

Zhvillimi i pamasë i tregut informal të kredisë në mes të viteve ’90, 
dhe më vonë investimet e rezervave të mëdha të Bankës së Kursimeve 
dhe Bankës Kombëtare Tregtare në bonot e thesarit të shtetit, çuan 
gradualisht në humbjen e rëndësisë së instrumentit të tavanit të 
kredisë, derisa në vitin 1999 u hoq dorë përfundimisht nga zbatimi i 
tij. Në të njëjtën mënyrë, ulja e ndjeshme e inflacionit në vitet 1999-
2000 çoi në mosreagimin e bankave ndaj uljeve të vazhdueshme 
të normave të administruara të interesit të autoritetit monetar. Në 
këto rrethana, Banka e Shqipërisë u detyrua të rikonceptonte edhe 
një herë tërë kuadrin operacional të deriatëhershëm, duke e bazuar 
politikën e saj monetare në instrumente të tjera indirekte. 

Që prej shtatorit të vitit 2000 e deri tani, banka qendrore ushtron 
politikën e saj monetare nëpërmjet marrëveshjeve të riblerjes (repo) 
njëjavore si instrumenti i saj kryesor, me të cilin synohet administrimi 
i nivelit të likuiditetit në sistemin bankar dhe orientimi i normave të 
interesit në ekonomi. Në këtë drejtim, operacionet e tregut të hapur 
nëpërmjet repove me afate të ndryshme maturimi kanë luajtur një rol 
të ndjeshëm në thithjen dhe injektimin e likuiditetit në sistem, duke 
ndikuar ofertën e kredisë bankare dhe për rrjedhojë, shpërndarjen 
ndërmjet huasë bankare dhe bonove të thesarit.

Megjithatë, pozicioni i lartë i aseteve likuide në pasqyrat financiare 
të bankave tregtare mund të ketë kufizuar aftësinë e Bankës së 
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Shqipërisë për të ndikuar dëshirën e bankave për të dhënë kredi. 
Për shkak të mosmarrëveshjeve me kredimarrësit, bankat tregtare në 
Shqipëri ruajnë një nivel të lartë të aktiveve likuide në formën e cash, të 
marrëdhënieve të bankës qendrore me institucionet e tjera financiare, 
të bonove thesarit dhe të letrave me vlerë. Gjatë vitit 2003, raporti i 
mjeteve likuide ndaj totalit të aktiveve për bankat private (G3)3 ishte 
mesatarisht 70.3 për qind, ndërkohë që për të gjithë sistemin bankar ky 
raport ishte mbi 84 për qind. Kështu, vëllimi i madh i mjeteve likuide 
mund t’i ndihmojë bankat të mbrojnë portofolin e tyre të kredisë e të 
mos reagojnë në rast të shtrëngimit të politikës monetare.

Faktorë të tjerë të rëndësishëm që kanë ndikuar jo vetëm në 
shpërndarjen kredi–bono thesari, por edhe në reagimet jouniforme 
të normave të interesit të bonove ndaj goditjeve të politikës monetare 
janë të metat në sektorin bankar – si zotërimi i madh i tij nga dy 
banka kryesore, shkalla e ulët e konkurrencës etj. – si dhe buxheti 
i shtetit i cili deri tani ka qenë “konsumatori” më i madh në tregun 
e parasë, që reflektohet në borxhin e lartë të qeverisë ndaj sistemit 
bankar. Mbizotërimi i Bankës së Kursimeve (sot Raiffeisen Bank) 
deri në fillim të vitit 2004, ka vështirësuar vazhdimisht realizimin e 
politikës monetare të Bankës së Shqipërisë nëpërmjet instrumenteve 
indirekte, duke ndikuar ndjeshëm në administrimin e borxhit të 
brendshëm të qeverisë, në normën e interesit të bonove të thesarit, si 
dhe në operacionet e tjera të tregut të hapur (Baleta et al., 2000). Në 
të njëjtën mënyrë, ndryshimet e papritura të kërkesës për para nga 
ana e qeverisë kanë ulur ose kanë rritur normën e përfitueshmërisë 
(yield) së bonove, duke ushtruar presion mbi Bankën e Shqipërisë 
për të ndryshuar përqindjen e repove në tregun e parasë (Cani dhe 
Hadëri, 2002). 

Në përfundim, edhe pse ndryshimet e politikës monetare në 
përgjithësi janë reflektuar në lëvizjet e normave të interesit në tregjet 
financiare, efektiviteti i kanalit të kredisë bankare në ekonominë 
shqiptare mbetet në nivele modeste, i penguar nga transaksionet e 
shumta që kryhen në formën cash në ekonomi, nga një treg ndërbankar 
i pazhvilluar mirë, nga një nivel relativisht i lartë i zëvendësimit të 
parasë, nga preferenca e bankave për të kredituar në monedhë të huaj, 
nga një infiltrim i ulët i shërbimeve bankare në ekonomi i pasqyruar 
në raportin e ulët të huasë bankare ndaj PBB-së, e të tjera.
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4. MATJA E POLITIKËS MONETARE

4.1 Specifikimi i modelit

Në analizën e kanalit të kredisë bankare, shumica e studimeve 
ndjekin zakonisht modelet ekonometrike të prezantuara nga 
Bernanke dhe Blinder (1988) dhe Kashyap dhe Stein (1994). Të dyja 
modelet synojnë të masin se si mosmarrëveshjet e informimit në 
nivelin bankar mund të formojnë një kanal krediti në transmetimin e 
politikës monetare dhe gjithashtu, të shqyrtojnë nëse bankat reagojnë 
ndryshe ndaj ndryshimeve të politikës monetare. Duke supozuar se 
ne mund të kapim efektin në kohë nëse përfshijmë prodhimin dhe 
çmimet, modeli i regresionit do të merrte këtë formë:

ku
i = një bankë individuale (i=1,…N) 
t = tremujor (t =1,…T) 
l = numri i hapave (4 hapa)
xit = depozitat ose kreditë e bankës i në kohën t (në lekë 

shqiptare)
rt  = treguesi i politikës monetare i matur nga norma bazë e interesit 

ose repo njëjavore
yt = PBB reale
πt = norma e inflacionit
Zit = karakteristika e bankave (madhësia, likuiditeti, kapitalizimi) 
a, b, c, d, e, f, g = parametra për t’u matur
ε = termi i gabimit

Intercepti ai në ekuacion tregon efekte fikse për secilën bankë 
individuale. Efekti direkt i përgjithshëm i veprimeve të politikës 
monetare mbi rritjen e kredisë bankare kapet nga parametri c 
përballë treguesit të politikës monetare, r. Një tjetër koeficient me 
interes është d përballë termit të bashkëveprimit, i cili tregon se sa të 
rëndësishme janë karakteristikat specifike të një banke në përgjigjen 
e kësaj banke ndaj ndryshimeve të politikës monetare. Teorikisht, 
parametri d pritet të jetë pozitiv në mënyrë sinjifikante, sa më të 
vogla, më pak likuide ose më pak të kapitalizuara që të jenë bankat. 
Nga ana tjetër, parametri e ilustron nëse ekziston një lidhje lineare 
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ndërmjet karakteristikave bankare dhe kredive, depozitave ose 
likuiditetit të bankave.

Për të kontrolluar efektet e kërkesës, janë shtuar dy variabla 
makroekonomikë, norma e inflacionit dhe rritja reale e PBB-së. 
Përfshirja e këtyre dy variablave ka për qëllim të kapë lëvizjet ciklike 
të kredive dhe të depozitave bankare, pavarësisht nga ndryshimet në 
politikën monetare. Modeli i regresionit më sipër supozon se bankat 
individuale hasin një reagim homogjen të kërkesës për kredi, prandaj 
efektet e politikës monetare mbi kredinë bankare duhet të jenë më të 
qarta. Duke patur parasysh se kredia bankare është burimi kryesor i 
financimit të jashtëm për të gjitha tipet e firmave në Shqipëri, modeli 
i sipërpërmendur mund të shërbejë si një referencë e arsyeshme për 
identifikimin e efekteve të ofertës së kredive.

Si tregues i politikës monetare, është përdorur ndryshimi i normës 
bazë të interesit dhe ai i repove njëjavore nga Banka e Shqipërisë. Tre 
karakteristikat bankare, madhësia (S), likuiditeti (Lq) dhe kapitalizimi 
(Ca) kanë për qëllim të testojnë praninë e efekteve distribucionale 
midis bankave. Ato janë matur si më poshtë:

ku Ait tregon asetet totale, Lit tregon asetet likuide (cash, hua 
ndërbankare dhe obligacione) dhe Cit përfaqëson kapitalin dhe 
rezervat e bankës i në kohën t. Prandaj, në ekuacionet e mësipërme 
madhësia shprehet si logaritmi i aseteve totale, likuiditeti matet si 
raporti i aseteve likuide ndaj aseteve totale, ndërsa kapitalizimi jepet 
nga raporti i kapitalit dhe rezervave ndaj aseteve totale (shih shtojcën 
1 për një përshkrim më të detajuar të të dhënave).

4.2 Rezultatet

Në këtë model, ekzistenca e kanalit të kredisë bankare mund të 
gjykohet duke u bazuar në shenjën dhe rëndësinë e koeficientëve 
të bashkëveprimit që masin ndikimin e ndryshimeve të politikës 
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monetare mbi kreditë bankare në lidhje me madhësinë, me likuiditetin 
dhe me kapitalizimin e bankave. Me shtrëngimin e politikës monetare, 
bankat më të vogla, më pak likuide dhe më pak të kapitalizuara 
normalisht duhet të hasin më shumë vështirësi në gjetjen e fondeve 
të jashtme. Si rrjedhim, ato duhet të pakësojnë kreditë e tyre më 
shumë se bankat më të mëdha, më likuide dhe të kapitalizuara më 
mirë. Duke patur parasysh impaktin negativ të rritjes së normave 
të interesit mbi kreditë bankare, kjo nënkupton se koeficientët e 
bashkëveprimit ndërmjet politikës monetare dhe karakteristikave 
bankare duhet të jenë pozitivë dhe të rëndësishëm.

Siç përmendet më lart, ne kemi përdorur tre karakteristika 
bankare: madhësinë, likuiditetin dhe kapitalizimin. Duke qenë se 
këto karakteristika nuk janë të pavarura nga njëra-tjetra, ato janë 
përfshirë të ndara. Fillimisht modeli është matur duke përfshirë katër 
hapa të variablave makroekonomikë. Megjithatë, kjo dha rezultate të 
pakënaqshme. Në të vërtetë, ne ndeshëm me një problem të madh 
të multikolinearitetit. Për këtë arsye, vendosëm të mbajmë vetëm 
dy hapa të variablave makroekonomikë. Në matjen e modeleve për 
kredinë, është përjashtuar Banka Raiffeisen (ish- Banka e Kursimeve) 
për shkak të kufizimeve në aktivitetin kredidhënës të saj gjatë 
periudhës së shqyrtuar, e cila mund të ndikojë rezultatet.

Matjet, të cilat janë referuar si modelet 1 deri në 3, synojnë të 
kontrollojnë bankat që reagojnë ndryshe ndaj vendimeve të politikës 
monetare siç matet nga bashkëveprimi i normës bazë të interesit 
me karakteristikat bankare. Rezultatet tregojnë se thuajse të gjithë 
koeficientët e matur, duke përfshirë edhe shumën e koeficientëve 
të bashkëveprimit dhe koeficientin e treguesit të politikës monetare 
janë të parëndësishëm. Në modelin 3, shuma e koeficientëve të 
bashkëveprimit ndërmjet kapitalit dhe normës bazë të interesit është 
e rëndësishme, por me shenjë negative. Kjo do të thotë se bankat 
më pak të kapitalizuara ndikohen më pak nga qëndrimi i politikës 
monetare krahasuar me bankat e tjera tepër të kapitalizuara. 

Në një tjetër grup regresionesh nga 4 tek 6, norma bazë e interesit 
u zëvendësua me normën e repove. Rezultatet e marra nga këto 
modele janë shumë të ngjashme me ato të modeleve 1 deri në 3. 
Përsëri, vetëm bashkëveprimet ndërmjet kapitalit dhe pozitës së 
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politikës monetare dolën si të rëndësishme, por me shenjë negative.
Këto rezultate fillestare nënkuptojnë se ka shumë pak evidencë që të 
mbështesë empirikisht ekzistencën e kanalit të kreditit në Shqipëri. 
Me fjalë të tjera, mbetet të pranohet supozimi se elasticitetet e 
ofertës së kredisë në lidhje me qëndrimin e politikës monetare janë 
homogjene midis bankave dhe shumë afër zeros.

Duke përsëritur të njëjtin ushtrim por kësaj rradhe me depozitat 
në vend të kredive, në modelet 7 deri në 12, as shuma e termave të 
bashkëveprimit as shuma e treguesit të politikës monetare nuk duken 
të jenë të rëndësishme. Për të parë nëse këto rezultate janë të forta 
ne hoqëm termin e bashkëveprimit dhe karakteristikat bankare, duke 
supozuar se ndikimi i politikës monetare mbi depozitat bankare është 
i pavarur nga karakteristikat e bankave. Rezultatet (modelet 13-14) 
tregojnë se shumat e koeficientëve të pozitës së politikës monetare 
janë të parëndësishme. Kjo na bind më shumë se për periudhën e 
shqyrtuar nuk ka asnjë mundësi të ekzistencës së kanalit të kredisë 
bankare, përderisa shtrëngimi i politikës monetare nuk çon në asnjë 
kontraktim të depozitave bankare, gjë që është edhe kushti paraprak 
i ekzistencës së kanalit të kredisë (Kashyap dhe Stein, 1994).
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SHTOJCË 1: PËRSHKRIMI I TË DHËNAVE

Të dhënat janë marrë nga bilancet e konsoliduara të statistikave 
të bankave individuale në Bankën e Shqipërisë. Të gjitha seritë 
janë tremujore dhe jo të desezonalizuara. Depozitat përfshijnë 
depozitat me afat dhe pa afat në Lekë Shqiptare dhe përjashtojnë 
depozitat në valutë. Kreditë janë ato ndaj sektorit privat jobankar 
dhe përfshijnë vetëm kreditë bankare në lekë; kreditë e këqija janë 
lënë jashtë; gjithashtu, Banka e Kursimeve (sot Banka Raiffeisen) 
është përjashtuar nga modelet 1 deri në 6 (shih shtojcën 2), sepse 
aktiviteti i saj kreditues nuk lejohej gjatë periudhës së shqyrtuar. 
Likuiditeti është llogaritur duke pjesëtuar asetet likuide ndaj totalit; 
sipas përkufizimit të Bankës së Shqipërisë, asetet likuide janë të 
barabarta me shumën e rezervave, marrëveshjeve të riblerjes, aseteve 
të huaja, obligacioneve të qeverisë dhe bonove të thesarit. Madhësia e 
një banke është matur me logaritmin e bilancit total, ky variabël është 
qendërzuar në lidhje me mesataren e çdo periudhe. Kapitalizimi është 
përkufizuar si shuma e kapitalit, rezervave të përgjithshme, fitimit të 
mbajtur dhe e rivlerësimit të rezervave në llogarinë kapitale.
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SHTOJCË 2: REZULTATET
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ABSTRAKT 

Në këtë studim kemi kryer modelimin dhe parashikimin e kursit të 
këmbimit lek/usd nëpërmjet modeleve strukturore dhe jostrukturore. 
Me anë të këtyre modeleve kemi vlerësuar parashikimin e kursit lek/
usd për muajin dhjetor 2004.

1. HYRJE

Shpesh individët dhe bizneset për arsye të ndryshme përballen 
me pyetjen:  Cili do të jetë niveli i kursit të këmbimit pas një dite, 
një jave, një muaji apo edhe një viti? Në rastin e një banke qendrore 
parashikimi i kursit të këmbimit lidhet me objektivat që ka kjo bankë. 
Që nga viti 1992 Shqipëria zbaton një regjim fleksibël të kurseve 
të këmbimit dhe Banka e Shqipërisë nuk është përgjegjëse për 
mbajtjen e kursit të këmbimit. Gjithësesi, për Bankën e Shqipërisë 
njohja e prirjes dhe jo e nivelit të saktë të kursit të këmbimit për 
vitin në vazhdim është e rëndësishme në funksion të objektivit të 
saj kryesor, të ruajtjes së stabilitetit të çmimeve. Në mënyrë që të 
parashikojmë kursin e këmbimit, së pari ne duhet të përcaktojmë 
se ç’lloj informacioni apo modelesh duhet të përdorim për një 
parashikim të mirë.  

PARASHIKIMI I KURSIT TЁ KЁMBIMIT 
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Paraprakisht është e domosdoshme të japim një përshkrim 
të shkurtër teorik të mënyrës së vendosjes së ekuilibrit në tregun 
valutor si dhe të mënyrës së reagimit të tregut ndaj çdo informacioni 
të ri. Vlera e kursit të këmbimit në vetvete përfaqëson një vlerë 
ekuilibri midis kërkesës dhe ofertës për valutë, në kuadrin e një 
informacioni të dhënë, i cili është i njëvlefshëm dhe pa kosto për të 
gjithë operatorët e tregut. Kuptohet që ky informacion përfshin jo 
vetëm të kaluarën por edhe pritshmëritë për të ardhmen. Përcaktimin 
e kursit të këmbimit mund ta shprehim edhe nëpërmjet ekuacionit 
të mëposhtëm:

  St = E [S(t + 1)│Φt]     (1)

Ku:
St – është vlera e kursit të këmbimit në kohën “t”,
S(t + 1) – është  vlera e pritshme e kursit të këmbmit në kohën 
“t+1”,
Φt – bashkësia e informacionit që është e vlefshme në kohën “t”.

Formula e mësipërme qëndron vetëm nëse vlera e kursit të 
këmbimit përcaktohet në një treg eficient valutor, i cili në vetvete ka 
disa parakushte për të ekzistuar si:

 
1- një numër i madh agjentësh që analizojnë kursin e këmbimit 

njëkohësisht dhe pavarësisht nga njëri-tjetri;
2- informacioni i ri që vjen në treg dhe që lidhet me kursin e 

këmbimit vjen në mënyrë rastësore;
3- agjentët e tregut duke qenë në konkurrencë me njëri-tjetrin 

përpiqen të rregullojnë shumë shpejt nivelin e kursit të 
këmbimit mbi bazën e informacionit të ri që mbërrin në treg.

Në këto kushte, ne presim që ndryshimet në nivelin e kursit të 
këmbimit të jenë të pavarura nga sjellja e tij në të kaluarën, dhe si 
rrjedhim të paparashikueshme. Rregullimi i këtyre ndryshimeve është 
i lidhur pozitivisht me numrin e agjentëve të tregut që janë aktivë në 
të, jo vetëm me veprime por edhe me analiza.

Kuptohet që niveli i eficiencës së tregut nuk është një për të gjithë, 
ai është i ndryshëm për vende të ndryshme. Në këtë kuadër, praktika 
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botërore ka bërë një ndarje të eficiencës në tre grupe të mëdha, që 
i shërbejnë më mirë analizave të ndryshme, të cilat kanë për objekt 
parashikimin vlerës së një aseti. Ndryshimi midis këtyre grupimeve 
qëndron në mënyrën e reagimit të tregut ndaj informacionit të ri që 
mbërrin në të. Më konkretisht këto grupime janë:

1- Forma e dobët e tregut eficient nënkupton që vlera e një 
aseti reflekton plotësisht të gjithë informacionin e tregut. Me 
informacion tregu do të kuptojmë informacionin që vjen nga 
e kaluara si dhe lidhjet që janë gjetur mbi bazën e tyre.

2- Forma gjysmë e fortë e tregut eficient nënkupton që vlera 
e asetit rregullohet  shumë shpejt me hedhjen në treg të të 
gjithë informacionit publik. Informacioni publik përfshin si 
informacionin e tregut edhe atë jashtë tij. 

3- Forma e fortë e tregut eficient  nënkupton që vlera e një 
aseti reflekton plotësisht të gjithë informacionin që vjen 
njëkohësisht dhe pa kosto, nga burime publike dhe private.

Pas këtij përshkrimi të shkurtër teorik të mënyrës së përcaktimit 
të kursit të këmbimit dhe të mënyrës së reagimit të tregut ndaj 
informacionit të ri që mbërrin në të, le të përqëndrohemi tek objekti 
kryesor i materialit që është parashikimi i kursit të këmbimit.

2. PËRSE NEVOJITET PARASHIKIMI DHE MËNYRAT E 
NDRYSHME TË PËRDORURA1

Parashikimi i kursit të këmbimit kryhet kryesisht nga bizneset 
e ndryshme për disa arsye, si mbrojtja ndaj rrezikut të këmbimit, 
vendime për financime dhe investime afatshkurtra, përllogaritja 
e fitimeve nga degët e tyre ndërkombëtare etj.. Kursi i këmbimit 
parashikohet dhe nga bankat qendrore në funksion të parashikimit 
të inflacionit dhe faktorëve të tjerë makroekonomikë, të cilët 
ndikohen nga kursi i këmbimit. Duke pasur parasysh që parashikimi 
i kryer nga bizneset ka qëllime përfitimi edhe investimi i tyre për 
të kryer parashikime sa më të mira është i madh, dhe modelet e 
përdorura prej tyre janë më të mirat e mundshme. Dallohen katër 
metoda parashikimi:  strukturore, teknike, të bazuara në treg dhe të 
përziera. 
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1) Parashikimet strukturore bazohen në lidhjen midis faktorëve 
ekonomikë si inflacioni, rritja e PBB-së etj.. dhe kursit të këmbimit. 
Pjesë e rëndësishme e këtij parashikimi është parashikimi paraprak i 
faktorëve të tjerë, që sjell jo pak pasiguri në besueshmërinë e rezultateve. 
Si rrjedhim, përdoret analiza me skenare në mënyrë që të merren 
parasysh edhe luhatjet në parashikimet e faktorëve të tjerë. Kjo mënyrë 
do të gjente përdorim të kufizuar në Shqipëri sepse disa nga faktorët 
ekonomikë janë të vlerësuar dhe jo të matur dhe kanë frekuencë të ulët, 
ndaj si rrjedhim parashikimi i tyre dhe nëpërmjet tyre vështirësohet.

2) Parashikimi teknik (jostrukturor) shfrytëzon të dhënat 
historike mbi kursin e këmbimit për të parashikuar ç’do të ndodhë në të 
ardhmen, nëpërmjet modeleve ARIMA. Ky lloj parashikimi përdoret 
kryesisht nga spekulues të tregut që mundohen të mbyllin pozicionet 
e tyre ditore me fitim. Në një treg eficient ato funksionojnë për një 
periudhë të caktuar kohe, deri sa tregu ta përfshijë informacionin 
në çmim dhe të mos ketë më përfitime nga tregtimi bazuar në këtë 
informacion. Marrja e rezultateve të mira për një periudhë, bazuar në 
një model jostrukturor nuk do të thotë që kjo do të ndodhë dhe në 
të ardhmen. 

3) Parashikimi i bazuar në treg përdor vlerën momentale të 
tregut të një monedhe dhe vlerën e forward mbi këtë monedhë. Duke 
qenë se në Shqipëri nuk kryhet tregtimi i forwards, kjo mënyrë nuk 
është e përdorshme. 

4) Meqenëse asnjë nga teknikat e parashikimit nuk ka qenë 
superiore ndaj të tjerave atëherë preferohet që të përdoret një 
kombinim i tyre, për të arritur në një përfundim më të saktë për vlerat 
e ardhme të një valute. Në përgjithësi, rezultatet e marra nga secila 
mënyrë parashikimi bashkohen nëpërmjet llogaritjes së mesatares 
aritmetike të ponderuar sipas besueshmërisë së parashikimit.

3. A ËSHTË TREGU I KURSIT TË KËMBIMIT EFICIENT?

Një treg eficient do të thotë që çdo informacion i tregut në çdo 
moment është i reflektuar në çmim. Në formë ekuacioni kjo mund 
të shprehet:
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St = εSt - 1   ε>0    (2)
st = st-1 + ut   E[ut]=0    (3)

ku:
s - është vlera logaritmike e kursit të këmbimit;
u - është vlera logaritmike e lëvizjeve të rastësishme ε, të shkaktuara 

nga hyrja e informacionit të ri Φt. Vlera mesatare e pritur e lëvizjeve 
ut është 0.

Ekuacionet 2 dhe 3 na tregojnë se vlera më e mirë e pritshme 
e kursit të këmbimit sot është kursi i këmbimit dje. Modeli i 
përshkruar nëpërmjet ekuacionit (3) është modeli i lëvizjeve të 
rastësishme (random walk).  Hipoteza e lëvizjes së rastësishme të 
një variabli përbën njëkohësisht dhe eficiencën e tregut. Kjo do 
të thotë që mbetjet e modelimit të ekuacionit (3) duhet të jenë të 
paparashikueshme. Modelet jostrukturore ARIMA kanë si variabël 
të varur ut, ndaj në rast se këto modele shpjegojnë dhe parashikojnë 
mirë kursin e këmbimit do të thotë që jo i gjithë informacioni në 
dispozicion të tregtuesve, është përfshirë në kursin e këmbimit siç e 
kërkon eficienca.

4. A ËSHTË KURSI I KËMBIMIT STACIONAR?

Nelson dhe Plosser (1982) qenë akademikët e parë që vërejtën 
se pothuajse të gjithë variablat ekonomikë janë jostacionarë dhe 
përshkruhen nga procese lëvizjesh të rastësishme. Përveç kësaj, ata 
vërejtën se shumë seri ekonomike në diferencë të parë kanë mesatare 
konstante ndërkohë që variancat vazhdojnë të kenë prirje kohore. 
Kjo do të thotë që varianca shkon drejt infinitit me kalimin e kohës 
dhe në rast se kjo prirje nuk korrigjohet, çon në probleme të theksuara 
në modelim dhe parashikim.

 
Një nga karakteristikat e variablave që përshkruhen nga procese 

stacionare është se ato shfaqin prirjen që të kthehen drejt mesatares, 
domethënë shfaqin prirjen për t’u kthyer drejt vlerës së tyre të 
pritshme pasi i janë larguar asaj përkohësisht. E kundërta ndodh 
nëse variabli është jostacionar. Literatura e 40 viteve të fundit mbi 
këtë temë, ka arritur në përfundimin se kurset e këmbimit nominal 
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dhe real janë jostacionarë dhe përshkruhen nga procese lëvizjesh të 
rastësishme. Rrjedhimi kryesor i këtij përfundimi është mungesa e 
prirjes për t’iu afruar një niveli afatgjatë ekuilibri nominal. 

Në mënyrë që të analizohet parashikueshmëria e kursit të këmbimit 
është e rëndësishme të kontrollojmë nëse kursi i këmbimit është 
stacionar ose jo. Dy janë mënyrat kryesore që janë përdorur për të 
testuar hipotezën e stacionaritetit për kursin e këmbimit: testimet 
për ekzistencën e një rrënje njësi (unit root) dhe modelimi i thjeshtë 
me anë të proceseve ARMA. Më poshtë do të shtjellojmë secilën 
prej këtyre mënyrave dhe rezultatet e përftuara për rastin e kursit të 
këmbimit në Shqipëri. 

4.1 Testimet për rrënjë njësi

Duke filluar që nga vitet 1980 testimet nëpërmjet testit të Dickey-
Fuller ADF (1979, 1981) janë përdorur për të vërtetuar ekzistencën 
e rrënjëve njësi në një seri të dhënash. Një nga problemet e testimit 
nëpërmjet mënyrës së ADF është fakti që testimi është i njëanshëm 
drejt nxjerrjes së përfundimit se një seri ka rrënjë njësi, domethënë 
është jostacionare. Për të shmangur një pjesë të njëanshmërisë së 
rezultateve nevojitet një seri e gjatë të dhënash dhe që seria të mos 
ketë shkëputje strukturore. Si rrjedhim, për të përforcuar rezultatet 
përdoret dhe një test i ndërtuar nga Philipp dhe Perron. 

Nga rezultatet e paraqitura në tabelën 1, vërehet që kurset e 
këmbimit ditore dhe mujore sipas të dyja testeve janë jostacionare, 
sepse statistikat e testeve janë më të vogla se sa vlerat kritike me nivel 
besueshmërie 1 për qind, që do të thotë se nuk mund ta refuzojmë 
hipotezën që seria ka rrënjë njësi. 
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4.2 Modelet autoregresive

Një mënyrë tjetër për të provuar hipotezën e lëvizjeve të 
rastësishme dhe të mungesës së stacionaritetit, është modelimi i 
ecurisë së një variabli me anë të një modeli autoregresiv. Në rast se 
koeficienti i faktorit autoregresiv është rreth 1-shit atëherë variabli 
përshkruhet nga një proces lëvizjeje të rastësishme.

Nga rezultatet e përftuara nga modelimi i secilës variabël ditore dhe 
mujore, vërejmë se koeficienti i faktorit autoregresiv është pothuajse 
1 në të gjitha rastet (shihni tabelën 2). Për më tepër, autokorrelacioni 
midis mbetjeve të secilit ekuacion shfaq një rënie shumë të ngadaltë 
dhe i vetmi autokorrelacion i pjesshëm, i rëndësishëm statistikisht 
është ai midis mbetjeve të para, që janë shfaqje tipike të serive 
me rrënjë njësi. Rezultatet e këtyre testeve na dëshmojnë që kursi 
nominal i këmbimit, si i dollarit dhe i euros, është jostacionar.

5. ANALIZA DHE PARASHIKIMI I KURSIT TË KËMBIMIT

Për shkak të mungesës së stacionaritetit, duhet të modelojmë 
dhe të parashikojmë vetëm diferencën e parë të kursit të këmbimit, 
që përdoret për parashikime afatshkurtra. Kthimi i variablave në 
diferencë të parë mënjanon problemin e stacionaritetit dhe na lejon të 
identifikojmë elementet shpjeguese dhe përcaktuese të një variabli.

Për të kryer parashikimin e kursit të këmbimit për vitin 2004, do 
të përdorim një kombinim të rezultateve të marra nga modelimi 
strukturor dhe jostrukturor. Fakti që vlera e kursit për ditën e sotme 
ka si vlerë të pritshme të djeshmen dhe varet nga çfarë ka ndodhur 
dje, bën që kursi i këmbimit të jetë i paparashikueshëm nga modelet 
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jostrukturore. Për modelet strukturore lind nevoja të përdoren 
variabla ekonomikë shpjegues, të cilët duhet të jenë jostacionarë, dhe 
të ndërtohet një model i korrigjimit të gabimit në rast se këta variabla 
janë të kointegruar. Analiza e variablave të përdorur dëshmon që 
ata janë jostacionarë I(1), megjithatë nuk vërehet lidhje kointegruese 
midis tyre.

Ne jemi të interesuar për të parashikuar kursin e këmbimit për 
një periudhë relativisht të gjatë dhe jo për qëllime përfitimi, ndaj 
kjo na lejon të bëjmë mesatarizime të cilat nuk e ulin nivelin e 
besueshmërisë së parashikimit. Si rrjedhim e shohim të arsyeshme 
të përdorim kursin mesatar mujor për të kryer modelimet, që do të 
na japin prirjen kryesore të lëvizjeve të kursit të këmbimit gjatë vitit 
2004. Në rast se do të përdorej ndonjë ditë e veçantë e muajit atëherë 
mund të rrezikonim të përfshinim dhe elemente, të cilat i përkasin 
vetëm një dite dhe jo gjithë muajit, efekt të cilin e shmang përdorimi 
i mesatareve mujore. Për të kryer analizën strukturore, seritë e të 
dhënave të përdorura u rregulluan sezonalisht.

5.1  Modelimi strukturor

Pranohet gjerësisht se modelet makroekonomike të kursit të 
këmbimit kanë një performancë të dobët të përcaktimit të kursit të 
këmbimit. Zakonisht, modele makroekonomike të kursit të këmbimit 
me një koeficient përcaktueshmërie më të lartë se 10 për qind, hasen 
rrallë (Evans, Lyons 2001). Gjithashtu, Flood dhe Rose (1995) dalin 
në përfundimin që faktorët kryesorë që shpjegojnë luhatshmërinë e 
kursit të këmbimit nuk janë faktorë makroekonomikë. 

Në fakt, teoria ekonomike sugjeron një sërë faktorësh që ndikojnë 
kursin e këmbimit. Megjithatë, analiza empirike në rastin e Shqipërisë 
mbështet shumë pak prej këtyre faktorëve. Në përpjekje për të 
shpjeguar sjelljen e kursit të këmbimit në Shqipëri, janë marrë në 
konsideratë këta faktorë:

• baza monetare;
• importi, eksporti, bilanci tregtar;
• mjetet valutore neto të sistemit bankar; 
• transfertat private;
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• yield-i i bonove të thesarit me maturim 12-mujor, diferenca 
e yield-eve të bonove të thesarit në lekë dhe në usd2 për 
maturitetin 12 - mujor; 

• niveli i përgjithshëm i çmimeve (CPI).

Fillimisht, për të shpjeguar sjelljen aktuale të kursit të këmbimit 
është menduar të merret si faktor shpjegues edhe kursi i pritshëm 
i këmbimit. Marrja në konsideratë e kursit të pritshëm të këmbimit 
bëhet mbi supozimin se agjentët ekonomikë kanë pritje racionale, si 
është shprehur në ekuacionin (1), dhe analiza nëpërmjet këtij modeli 
është paraqitur në boksin 1. Megjithatë, përdorimi i pritjeve për 
kursin e këmbimit sjell disa vështirësi në analizën ekonometrike. 

Mospërfshirja e pritjeve për kursin e këmbimit thjeshton modelin 
në përdorimin e metodës së katrorëve më të vegjël (LS). Përdorimi i 
kësaj metode identifikon si faktorë të rëndësishëm (shihni tabelën 3): 
vlerën e kaluar të kursit i këmbimit, USD(-1), diferencën e interesave 
lekë-valutë, Intdiff(-1) dhe bazën monetare MB(-1). Në këtë rast, ka 
rezultuar e rëndësishme diferenca e normave të interesit lek-valutë, 
ku një rritje e kësaj diference sjell mbiçmimin e lekut kundrejt dollarit 
amerikan. 
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Boks.1 Shpjeguesit e kursit të këmbimit.

Supozojmë që kursi i këmbimit shprehet me ekuacionin e mëposhtëm:

                          (B1)

ku:
Xt - variabla shpjegues të kursit të këmbimit, 
E[st+1│Φt] – pritjet për kursin e këmbimit në periudhën t+1 dhe et 

– termi i gabimit.

Në rast se përdorim ekuacionin E[st+1/Φt] = st+1 + ut +1 , mund ta 
rishkruajmë ekuacionin (B1) në formën:

st=∑ βiXt  + βi+1* (st+1 + ut +1) +et                             
st=∑ βiXt  + βi+1 *st+1 + (βi+1 *ut +1 +et )                   (B2)

por variabli  st+1  është i lidhur me termin e gabimit  ut +1 sepse

     ut +1  =  E[st+1│Φt] - st+1 

dhe kjo shkel një nga supozimet e Gauss-Markov, për lidhjen mes 
variablave shpjegues dhe termave të gabimit, E[ei│X]=0. Shkelja e këtij 
supozimi do të thotë që vlerësimet e marra nga ekuacioni janë të zhvendosura 
dhe të parregullta. 

Në raste të tilla për të vlerësuar ekuacionin përdoren instrumente variable. 
Kjo nënkupton gjetjen e variablave që janë njëherësh (1) të lidhur me variablin 
shpjegues dhe (2) të palidhur me termin e gabimit. Modelimi i këtij ekuacioni  
bëhet nëpërmjet metodës së katrorëve më të vegjël me dy nivele (Two-stage least 
squares, TSLS). Në tabelën B1 paraqesim rezultatet e modelimit me anë të 
metodës TSLS, ku si instrumente variabël janë përdorur disa nga variablat 
shpjegues (ekzogjenë) që mendohet të ndikojnë E[st+1│Φt]. 
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Vlerat e kaluara dhe të pritura të kursit kanë rezultuar si faktorë të 
rëndësishëm në shpjegimin e sjelljes së kursit lek/usd. Si faktorë të tjerë që 
rezultojnë të rëndësishëm janë  baza monetare (MB(-1))dhe niveli i transfertave 
private (REM(-2)).

Përcaktimi i lëvizjes së kursit të këmbimit nga ecuria e tij në periudha të 
mëpërparme është tashmë një fakt i mbështetur nga shumë studime (Mançellari, 
Mytkolli, Kola (1999)), ashtu si dhe nga kjo analizë. Gjithashtu, dhe pritjet 
për sjelljen e kursit të këmbimit rezultojnë të rëndësishme në ecurinë e kursit të 
këmbimit të lekut me usd-në. Sipas ekuacionit të mësipërm, kursi i këmbimit 
lek/usd ndikohet negativisht nga niveli i transfertave private që hyjnë në 
Shqipëri me dy muaj vonesë. Në fakt, ardhja e transfertave nga emigrantët 
është parë si nxitëse e presioneve për mbiçmim të lekut në të njëjtën periudhë, 
por ndoshta kjo lidhet me pritjet e publikut. Për shembull, ata e dinë që në 
periudhën e verës leku shfaq prirje për t’u mbiçmuar dhe vlera e valutës që ata 
zotërojnë do të bjerë. Për këtë arsye (ndërtuar mbi përvojën e tyre të kaluar), 
ata pozicionohen në shitje të valutës në momentin që gjykojnë se vlera e saj 
është pranë niveleve maksimale të stinës. 

Rritja e bazës monetare ndikon në kahun e nënçmimit të lekut me usd. 
Në fakt vihet re një përgjigje me vonesë (një muaj) e këtij kursi këmbimi ndaj 
rritjes së bazës monetare. Rritja e parasë në qarkullim, si një përbërës me peshë 
në bazën monetare, rrit ofertën për valutën vendase duke bërë që kjo valutë të 
nënçmohet. 
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Megjithëse faktorët e mësipërm ishin të vetmit që rezultuan të rëndësishëm 
statistikisht, besojmë se nuk janë të vetmit që shpjegojnë sjelljen e kursit të 
këmbimit. Pra, ecuria e kurseve të këmbimit në Shqipëri nuk është funksion 
vetëm i ndryshimeve në disa tregues kryesorë ekonomikë. Janë një sërë faktorësh 
të tjerë që kanë të bëjnë me strukturat e tregut valutor, faktorë politikë e 
psikologjikë që ndikojnë në sjelljen e kurseve të këmbimit. 

Modeli i mësipërm nuk mund të përdoret si model parashikimi i kursit të 
këmbimit, për shkak të përfshirjes së kursit të pritshëm si faktor shpjegues.

5.1.1 Parashikimi 

Për të parashikuar kursin mesatar mujor të këmbimit të lekut 
kundrejt dollarit për vitin 2004, përdorim modelin e katrorëve më të 
vegjël të paraqitur në tabelën 3. Vlerat për bazën monetare gjatë vitit 
2004 janë marrë sipas parashikimeve të Programit Monetar 2004, 
ndërsa diferenca e normave të interesit lekë dhe valutë është supozuar 
konstante gjatë gjithë muajve të vitit. Rezultatet e përftuara nga 
parashikimi, paraqitur në tabelën 4 dhe në grafikun 2, do të tregojnë 
se leku do të vlerësohet kundrejt dollarit amerikan, në krahasim me 
mesataren e dhjetorit 2003, 108.34. 

5.2  Modelimi  jostrukturor

Variabli i përftuar pas kthimit në diferencë të parë (dx=log(xt/
x(t-1)), që është mbetja ut në ekuacionin (3), është stacionar, 
ka shpërndarje normale dhe mund t’i nënshtrohet procesit të 
modelimit. Në rast se tregu është eficient atëherë ky modelim duhet 
të shpjegojë shumë pak nga luhatjet e kursit të këmbimit. Në mënyrë 
që të shmangim efektet negative në modelim të prirjes kohore të 
variancës, për modelimin e kursit të këmbimit lek/usd zgjodhëm 
përdorimin e modelit GARCH3. Nëpërmjet testeve të Chow-t për pika 
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thyerjeje strukturore në 
parametrat e modeleve, 
vlerësojmë se kriza e vitit 
1997 është përcaktuese 
në shkaktimin e një 
thyerjeje strukturore 
dhe si rrjedhim, duhet 
përjashtuar krejtësisht 
nga modelimi. 

Modeli i përzgjedhur, 
me R2 të korrektuar më 
të lartë dhe kriteret më 
të mira të përzgjedhjes 
Akaike dhe Schwartz 
është paraqitur në 
tabelën 5. Faktorët 
kryesorë, që ndikojnë 
në kursin e këmbimit, të identifikuar janë: kursi i këmbimit me 
një periudhë vonesë, faktorët sezonalë të përfaqësuar nga muajt e 
ndryshëm ku kemi sezonalitet statistikisht të rëndësishëm, dhe kursi 
i këmbimit usd/euro dhe usd/euro me një kohë vonesë.

Rëndësia statistike në modelim e kursit të këmbimit me një 
periudhë vonesë dëshmon, se jo i gjithë informacioni i disponueshëm 
për tregtuesit para një periudhe është përfshirë në kursin e këmbimit. 
Dhe ekzistenca e faktorëve sezonalë për muajt janar, qershor, 
shtator dhe tetor, tregon se tregu nuk është eficient. Përfshirja 
dhe rëndësia statistike e kursit të këmbimit usd/euro konfirmon 
rëndësinë që ka tregu i jashtëm në përcaktimin e kursit të këmbimit 
në vend. Koeficienti i kursit të këmbimit usd/euro është negativ, 
që do të thotë që zhvlerësimi i dollarit amerikan kundrejt euros në 
tregun ndërkombëtar çon në zhvlerësimin e tij edhe kundrejt lekut. 
Koeficienti negativ pranë kursit usd/euro me një kohë vonesë tregon 
se tregu mbireagon ndaj ndryshimeve në tregun ndërkombëtar dhe e 
korrekton këtë reagim pas një periudhe. 

Modeli i përdorur shfaq ecuri të mirë brenda grupit të të dhënave 
të përdorura, dhe i kalon të gjitha testimet për autokorrelacion 
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dhe heteroskedasticitet. Për më tepër , siç vërehet nga grafikun 24, 
përftojmë rezultate të mira në parashikim. Kufijtë minimalë dhe 
maksimalë janë të përcaktuar nga gabimi standard me 95 për qind 

besueshmëri. 

Këto modele, me 
parametra të vlerësuar 
për periudhën deri 
në mars 20045, janë 
përdorur për të bërë 
parashikimin për pjesën 
e mbetur të vitit 2004, 
duke marrë si bazë 
kursin e këmbimit në 
mars 2004. Problematik 
për parashikimin do 
të jetë fakti që kursi 
kros (usd/eur) është 
një nga përcaktuesit 
e kursit të këmbimit, 
sepse në mënyrë që 
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të parashikojmë kursin vendas, fillimisht duhet të kemi kursin e 
parashikuar të krosit. Është menduar që për këtë arsye të bëhet 
parashikimi me skenarë, në varësi të kursit të krosit, vlerat minimale 
dhe maksimale të parashikuara të të cilit janë marrë nga parashikimet 
e bankave të investimeve ndërkombëtare.

5.2.1 Parashikimi

Sipas modeleve të përdorura përftojmë rezultatet e paraqitura 
në tabelën 6. Si më parë, kufijtë janë përcaktuar duke përdorur 
invervalin me 95 për qind besueshmëri të aplikuar, ndaj parashikimit 
të përftuar kur përdorim kursin kros mesatar të pritur (1.29). Vlerat 
minimale dhe maksimale përfaqësojnë vlerat e përftuara duke 
përdorur respektivisht kursin kros maksimal (1.4) dhe minimal (1.15) 
në fund të vitit. Ecuria e kursit lek/usd gjatë pjesës së mbetur të 
vitit 2004 është paraqitur në grafikun 3, ndërsa vlerat e parashikuara 
të kurseve të këmbimit në dhjetor 2004 janë paraqitur në tabelën 
6. Parashikohet një vlerësim i lekut shqiptar deri në fund të vitit 
kundrejt të dyja valutave të huaja kryesore. 

5.2.2 Ecuria e parashikimit

Deri në fund të vitit 
shumë nga treguesit 
që u morën parasysh 
në parashikimin e 
kursit të këmbimit 
ndryshuan sjellje 
nga ajo e supozuara. 
Faktikisht, rritja e 
bazës monetare deri 
në fund të vitit ishte 
më e vogël se ajo e 
supozuar në programin 
monetar. Ecuria 
e bazës monetare 
sipas supozimit 
nënkuptonte një lek 
më të nënçmuar, 
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ndërsa ecuria faktike ka mbështetur një lek të mbiçmuar. Diferenca 
e normave të interesit ishte supozuar konstante, duke u nisur që nga 
muaji maj ndërsa faktikisht diferenca erdhi në ulje. Normat e interesit 

në lekë vazhduan 
trendin ulës edhe gjatë 
pjesës së dytë të vitit 
2004, të ndikuara nga 
politika monetare e 
Bankës së Shqipërisë. 

Nga ana tjetër, 
normat e interesit 
në dollarë kanë 
ardhur në rritje, duke 
ngushtuar dhe më 
shumë diferencën mes 
normave të interesit 
në lekë dhe në dollarë. 
Kjo ecuri e normave 
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të interesit ka mbështetur nënçmimin e lekut. Në fund të vitit 2004 
vlera e krosit euro/usd rezultoi 1.39 euro/usd.

7. PËRFUNDIME

Nga analizat e paraqitura deri tani ne vërejmë se kursi i këmbimit 
është një variabël jostacionar, që nuk ka prirje për t’iu afruar një 
niveli mesatar në afat të shkurtër. Mungesa e stacionaritetit është 
një provë në mbështetje të hipotezës së eficiencës së tregut të 
kursit të këmbimit. Megjithatë, ecuria e mirë si në modelim dhe në 
parashikim të modelit jostrukturor, dhe faktorët e përdorur, na bëjnë 
të mendojmë se tregu i kursit të këmbimit nuk është eficient.

Kemi kryer modelimin dhe parashikimin e kursit të këmbimit 
lek/usd nëpërmjet modeleve strukturore dhe jostrukturore. Modeli 
strukturor paraqet se si do të ishte kursi i këmbimit në qoftë se do të 
varej vetëm nga faktorë ekonomikë. Meqenëse performanca e këtij 
modeli është e ulët (R2 është shumë e ulët, domethënë nuk arrin të 
shpjegojë një pjesë të mirë të luhatshmërisë së kursit të këmbimit) 
ai nuk është i besueshëm në parashikim. Modeli jostrukturor, në 
kundërshtim me eficiencën dhe hipotezën e lëvizjeve të rastësishme, 
shpjegon pothuajse 60 për qind të luhatshmërisë së kursit të këmbimit 
dhe ka një ecuri të mirë në parashikimin e kursit të këmbimit për 
vitin 2003. Ky shpjegim i mirë nga modeli jostrukturor mund të vijë 
si rezultat i kombinimit të rastësisë dhe stabilitetit të ekonomisë dhe 
kursit të këmbimit gjatë viteve të fundit.

Sipas të dyja modeleve parashikojmë një vlerësim të lekut kundrejt 
dollarit amerikan deri në fund të vitit 2004. Në mënyrë që të rrisim 
besueshmërinë e parashikimit bëhet kombinimi i parashikimit 
sipas dy modeleve të ndryshme, duke përdorur peshat 60 për qind 
parashikimi jostrukturor dhe 40 për qind parashikimi strukturor. 
Parashikimit jostrukturor i është dhënë peshë më e madhe pasi ai ka 
R2 më të lartë.  Parashikimi ynë, sipas të gjithë skenarëve, është që 
leku shqiptar do të vlerësohet kundrejt dollarit amerikan deri në fund 
të vitit 2004. Këtë e vërtetoi dhe ecuria faktike e kursit të këmbimit 
të lek/usd për periudhën deri në fund të vitit. 
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ABSTRAKT

Ky material tenton të hedhë dritë mbi anën teorike të efektivitetit 
të kanaleve të transmisionit në Shqipëri. Një analizë e detajuar e 
kanalit të kursit të këmbimit tentohet në rastin e Shqipërisë, duke u 
fokusuar në paritetin e normës së interesit (pariteti i mbuluar) midis 
ekonomive të Shqipërisë dhe të SHBA-së (monedhave lek dhe usd).

HYRJE

Objektivi i politikës monetare të Bankës së Shqipërisë është arritja 
dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve. Në rolin e bankës qendrore, 
Banka e Shqipërisë ka adoptuar regjimin e shënjestrimit monetar, si 
një kornizë të realizimit të politikave dhe masave që synojnë objektivin 
përfundimtar të stabilitetit të çmimeve. Nën këtë regjim, supozohet se 
niveli i çmimeve në ekonomi është i lidhur ngushtë me sasinë e ofertës 
monetare. 

Ky parim nënkupton se shpejtësia e parasë në ekonomi është 
konstante dhe se ndryshimet në ofertën monetare transmetohen në 
ndryshime me të njëjtin kah të nivelit të përgjithshëm të çmimeve, 
kur ekonomia operon në nivelin optimal të prodhimit.

KANALET E TRANSMISIONIT MONETAR:
PARITETI I NORMËS SË INTERESIT

Bledar Hoda*
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Megjithëse banka qendrore nuk ka kontroll direkt mbi ofertën 
monetare, ajo mund të ushtrojë ndikimin e vet nëpërmjet bazës 
monetare (paraja rezervë), e cila përbëhet nga asetet e bilancit të 
vetë bankës qendrore. Në periudhën afatshkurtër dhe atë afatmesme 
multiplikatori i parasë ose raporti i ofertës monetare ndaj parasë rezervë, 
pritet të mbetet konstant dhe, rrjedhimisht, ndryshimet në asetet e 
bankës qendrore përcillen në ndryshime në ofertën monetare. Paraja 
rezervë kontrollohet lehtësisht nëpërmjet instrumenteve të politikës 
monetare që një bankë qendrore ka në paketën e saj rregullatore.

Gjithsesi, në periudhën afatgjatë multiplikatori i parasë nuk është 
konstant, pasi ndikohet nga shumë faktorë si besueshmëria në 
sistemin financiar, qëndrueshmëria makroekonomike, inflacioni dhe 
normat e interesit, të cilat në periudhën afatgjatë priren të luhaten. 
Kjo e fundit ndikohet, midis të tjerave, nga instrumenti indirekt i 
bankës qendrore- norma bazë- me efekte afatgjata në aktivitetin 
ekonomik dhe në nivelin e çmimeve, nëpërmjet kanaleve të ndryshme 
të mekanizmit të transmisionit. Gjithsesi, paketa e instrumenteve në 
dispozicion përmban elemente të tjera, si OMO, lehtësitë mbështetëse 
dhe rezerva e detyruar, që mundësojnë ndikimin në normat e interesit 
të tregut dhe në zbatimin e politikës monetare në tërësi.

1. MEKANIZMI I TRANSMISIONIT

Jo të gjitha kanalet e transmisionit janë plotësisht funksionale në 
rastin e Shqipërisë, ndonëse efektet e tyre rriten me konsolidimin e 
sistemit financiar dhe të atij bankar. Kanalet kryesore janë kanali i 
normës së interesit, kanali i kredisë dhe kanali i kursit të këmbimit.

1.1. Kanali i normës së interesit

Banka qendrore zotëron të drejtën ekskluzive të përcaktimit të 
një norme specifike interesi në tregjet e parasë, nga fakti që është 
siguruesja monopol e parasë me fuqi të lartë, e cila njihet edhe me 
emrin “baza monetare” ose “paraja rezervë”. Procedura operacionale 
e Bankës së Shqipërisë është e ngjashme me atë të shumë bankave të 
tjera qendrore, ndonëse detajet institucionale mund të kenë ndryshime 
të vogla. Thelbi është se banka qendrore zgjedh çmimin me të cilin 
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do t’u huajë “para me fuqi të lartë” institucioneve financiare të sektorit 
privat. Në Shqipëri, banka qendrore huan kryesisht nëpërmjet 
blerjeve me të drejta të plota dhe marrëveshjeve të riblerjes (repo) 
me maturitete njëjavore dhe njëmujore. Kjo normë e repos është 
norma zyrtare e përdorur si instrumenti indirekt kryesor.

Efekti sasior i një ndryshimi të normës bazë tek normat e interesit 
të tregut dhe në tregjet financiare, varet nga aftësia e tregjeve për të 
parashikuar ndryshimet në politikën monetare dhe nga ndikimi që 
ky ndryshim ka në pritshmëritë e politikës në të ardhmen. Disa nga 
efektet mund të ndodhin kur pritshmëritë e tregut mbi ndryshimet në 
politikën dhe vetë kursi i politikës, përputhen me pritshmëritë dhe jo 
thjesht kur norma zyrtare e interesit ndryshon. Duke qenë se tregjet 
financiare në Shqipëri nuk janë zhvilluar plotësisht, pritshmëritë nuk 
kanë evoluar ende si një koncept kryesor në vendimmarrjen rreth 
qëndrimit të politikës monetare të bankës qendrore. 

Në përgjithësi, bankat përshtatin relativisht shpejt normat 
e interesit në anën e detyrimeve të bilancit të tyre. Një ndryshim 
i normës bazë transmetohet menjëherë tek normat afatshkurtra 
të interesit në tregjet e parasë, në instrumentet e tregut të parasë 
me maturitete të ndryshme dhe norma të tjera afatshkurtra në 
tregun ndërbankar. Gjithashtu, bankat duhet të përshtatin normat 
e huadhënies, zakonisht në të njëjtën masë të ndryshimit të kursit 
të politikës. Në fakt, spread-i i normave të interesit midis zërave 
të detyrimeve dhe huave të bankave tregtare është shumë i lartë, 
krahasuar me atë të vendeve të tjera në tranzicion. Arsyeja mund 
të qëndrojë pas faktorëve të ndryshëm, si perceptimi i një rreziku të 
lartë vendi (country risk) nga bankat dhe mungesa e konkurrencës në 
tregun e huave nga banka me peshën më të madhe të aseteve1.

1.2. Kanali i kredisë

Kanali i kredisë mund të mos konsiderohet si një alternativë ndaj 
mekanizmit tradicional të transmisionit monetar. Ai është një set 
faktorësh që amplifikon dhe nxit efektet e normës së interesit. Kanali 
i kredisë nuk është në të vërtetë një kanal i pavarur ose paralel. Në 
të kaluarën ka patur vetëm një efekt marxhinal në ritmin e aktivitetit 
ekonomik2.
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Një prim financiar, që është diferenca midis kostos së sigurimit 
të fondeve dhe kostos oportune të fondeve të brendshme (fitimi 
i mbetur), fiton rëndësi në rastin e kanalit të kredisë. Madhësia e 
një primi të jashtëm financiar, reflekton dobësitë në kanalin e 
kredisë, të cilat lidhen direkt me diferencën midis kthimit të pritur 
nga huadhënësit dhe kostos që përballin huamarrësit e mundshëm. 
Politika monetare, e cila dikton normën bazë të interesit, priret të 
ndikojë primin e jashtëm financiar në të njëjtin drejtim. Kështu, 
efekti direkt i politikës monetare në normat e interesit përcillet 
dhe shumëfishohet nga ndryshimet në primin financiar, nëpërmjet 
ndryshimeve në koston e detyrimeve të bankave, dhe jo nëpërmjet 
ndryshimeve në normat e kthimit të mjeteve të bankave.

1.3. Kanali i kursit të këmbimit

Ky kanal shqyrton lidhjen midis flukseve neto të kapitalit privat 
dhe politikës monetare pas liberalizimit në kushtet e një ekonomie 
të hapur (në Shqipëri banka qendrore ka kontrolle mbi flukset dalëse 
të kapitalit). Ky kanal i transmisionit të politikës monetare përfshin 
normat e interesit në një regjim me kurs të luhatshëm këmbimi. 
Teorikisht, kur normat reale të interesit në ekonominë vendase 
rriten, mund të pritet një mbiçmim i monedhës së asaj ekonomie. 
(Një rrugë e mundshme është atraktiviteti i depozitave në monedhën 
vendase kundrejt depozitave në monedhë të huaj.) Vlera e rritur e 
parasë vendase i bën mallrat e prodhuar në vend më të shtrenjtë se 
mallrat e importuar dhe mund të çojë në ulje të eksporteve neto dhe 
të output-it agregat. Gjithsesi, banka qendrore ruan pavarësinë e saj 
dhe mund të marrë vendime në favor të reduktimit të luhatshmërisë 
së PBB-së reale dhe të inflacionit, ndonëse kursi i këmbimit është i 
luhatshëm.

 
Teorikisht, ndryshimet e normës së interesit të imponuara nga 

ndryshimet në politikë (monetare) ndikojnë kursin e këmbimit. 
Duke qenë se kursi i këmbimit është çmimi relativ i parasë vendase 
ndaj asaj të huaj, ai varet nga zhvillimet në kushtet monetare të të 
dyja ekonomive. Ndikimi i saktë i një ndryshimi të normës bazë te 
kursi i këmbimit është i paqartë, në rastin më të mirë, pasi varet 
nga pritshmëritë rreth normave të interesit dhe inflacionit në të dyja 
ekonomitë, të cilat në vetvete varen nga kursi i politikës monetare. 
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Gjithsesi, çdo gjë tjetër e njëjtë, një rritje e papritur e normës bazë 
të interesit do të çonte, me shumë mundësi, në një mbiçmim të 
menjëhershëm të monedhës përkatëse në treg, dhe e anasjellta kur 
norma e interesit ulet. 

Mbiçmimi i kursit të këmbimit vijon nga fakti që normat më të 
larta të interesit në monedhën vendase se normat e interesave të 
mjeteve në monedhë të huaj, i bëjnë mjetet në monedhë vendase më 
tërheqëse3. Kursi i këmbimit duhet të lëvizë në një nivel ku investitorët 
presin një nënçmim të mjaftueshëm për t’i bërë ata indiferentë ndaj 
mbajtjes së mjeteve në monedhën vendase ose atë të huaj. Në këtë 
pikë, diferencimi i interesave në çdo 1 pikë të maturimit të mjeteve, 
do të jetë afërsisht i barabartë me normën e pritur të ndryshimit 
të kursit të këmbimit për të njëjtin horizont kohor. Ndryshimet në 
kursin e këmbimit çojnë në ndryshime në çmimet relative të mallrave 
e shërbimeve vendase dhe të atyre të huaja, të paktën përkohësisht, 
ndonëse disa prej këtyre ndryshimeve mund të duan kohë për të 
dhënë efektin e tyre në ekonominë vendase, madje akoma më shumë 
kohë për të ndikuar sjelljen konsumatore.

2. REGJIMI I KURSIT TË LUHATSHËM: PARITETI I 
NORMËS SË INTERESIT

Banka qendrore në Shqipëri ka zbatuar një politikë monetare të 
fokusuar në normën e inflacionit dhe pritshmëritë për të. Megjithëse 
regjimi zyrtar ka qenë ai i shënjestrimit monetar, politika e zbatuar në 
praktikë ka tentuar t’i largohet këtij rregulli të regjimeve të politikës 
monetare. Praktika e ndryshimit të normës bazë të interesit, kur 
shqetësimet rreth parashikimeve të inflacionit bëjnë të nevojshme 
marrjen e masave, me synim ndikimin tek normat e interesit të tregut, 
të mjeteve dhe detyrimeve të sektorit bankar, është e zakonshme. 
Nëse përdorimi i këtij instrumenti – ndryshimi i normës bazë – ka 
dhënë efektin e vet nëpërmjet një kanali të transmisionit apo një 
tjetri, jo reciprokisht të përjashtueshëm, është me interes për të 
kuptuar rolin e normës së interesit edhe të kursit të këmbimit.

Shqipëria zbaton kontrolle mbi lëvizjet e kapitalit (flukset dalëse). 
Kjo pengon hyrjet e kapitalit në përgjigje të diferencimeve të normave 
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të interesit midis Shqipërisë dhe çdo vendi tjetër. Nga këndvështrimi 
teorik, për sa kohë kontrollet mbi lëvizjet dalëse të kapitalit janë 
në fuqi, diferencat midis normës së interesit në monedhën vendase 
dhe asaj në monedha të huaja (eur ose usd), nuk priren të ndikojnë 
në kursin e këmbimit të monedhës vendase ndaj (dy) monedhave 
të huaja. Kjo nënkupton që “mënyra e atraktivitetit të aktiveve4” 
për përcaktimin e kursit të këmbimit të mos funksionojë. Përderisa 
Shqipëria gëzon atributet e një ekonomie të hapur, atëherë teorikisht 
“mënyra e raporteve monetare5” duhet të bëjë një punë më të 
mirë për të shpjeguar ndryshimet në vlerën relative të monedhës 
vendase.

Megjithëse në periudhën afatshkurtër pariteti i normave të 
interesit mund të mos qëndrojë, si në rastin e ekonomive të tjera ku 
tregu i kapitaleve është i liberalizuar, në periudhën afatgjatë diferenca 
e normave të interesit duhet të ndikojë në përcaktimin e kursit të 
këmbimit me monedhën përkatëse. Ky material ka fokusin e vet tek 
“metoda e atraktivitetit të aseteve”, ndonëse prek idenë e “metodës 
së paritetit të fuqisë blerëse”.

2.1. Përpunimi i të dhënave dhe vëshgime

Normat e interesit të përdorura janë normat e bonove të thesarit 
amerikan dhe normat e bonove të thesarit të emetuara nga Ministria 
e Financave, për një periudhë kohore prej rreth 10 vjetësh. Maturiteti 
i normave të interesit është dymbëdhjetëmujor, gjashtëmujor 
dhe tremujor. Normat njëmujore të interesit të bonove të thesarit 
nuk janë të disponueshme. Kursi i këmbimit të lekut ndaj dollarit 
amerikan është mesatarja mujore e kursit të publikuar nga Banka e 
Shqipërisë.

2.1.1. Metoda e atraktivitetit të aseteve (Pariteti i Normës së Interesit)

Në fazën e parë, një seri e diferencës së vlerës log të normës së 
interesit (log(1+r)) është gjeneruar për çdo maturitet 3-, 6- dhe 12-
mujor, si dhe për vlerën log të kursit të këmbimit lek/usd.

log (1+r) – log (1+r*)  [ = ] log NER



119

ku,

r - norma nominale e interesit të bonove të thesarit të Ministrisë 
së Financave për çdo maturitet 3-, 6- dhe 12-mujor,

r* - norma nominale e interesit të bonove të thesarit amerikane 
për çdo maturitet 3-, 6- dhe 12-mujor,

NExR është kursi nominal i këmbimit (lek/usd), i cili është konvertuar 
në një index NER me bazë 1 në dhjetor 2001. Pra,

NER = NExRt / NExRdhjetor 2001

Grafiku 1, në aneks, paraqet grafikët e dy serive për periudhën 
1995-2004/9. Për të illustruar duhet nënvizuar se gjatë periudhës 
1995-2002, përdorimi i normës bazë si instrument në Shqipëri, më 
së shumti, ka synuar kontrollin e inflacionit me origjinë zhvillimet në 
ekonominë e brendshme. Efekti i fenomeneve “shock” me origjinë 
nga jashtë, ka qenë i kufizuar në ekonominë shqiptare. Pas vitit 
2003, politika e normës së interesit ka reaguar ndjeshëm edhe ndaj 
fenomeneve “shock” me origjinë nga tregjet ndërkombëtare, efekti i 
të cilave ka ardhur në rritje me hapjen e ekonomisë në vite.

Në fazën e dytë, një tregues i përafërt për serinë e kursit real 
të këmbimit lek/usd (RER), është përdorur duke skontuar kursin 
nominal të këmbimit (NExR) me raportin e indeksit të IÇK-së në 
Shqipëri ndaj atij në SHBA, të të njëjtit muaj. Indekset e IÇK-së 
për të dyja vendet janë përshtatur për të njëjtin vit bazë, i cili është 
muaji dhjetor 2001. Gjithashtu, seritë e normave reale të interesit 
për të dyja vendet, janë gjeneruar duke skontuar normat nominale 
të interesit përkatësisht me normat vjetore të ndryshimit të IÇK-ve 
respektive (njësinë plus inflacionin). Janë gjeneruar dy seri në formën 
e logaritmeve, një për RER dhe një për diferencën e normave reale 
të interesit.

log (1+R) – log (1+R*)  [ = ] log RER

ku,
R = (1+r)/ (CPIt/CPIt-1)

 alb – 1
R* = (1+r*)/ (CPIt/CPIt-1)

 US– 1
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RExR = NExR x (CPIUS
t /CPIalb

t)

RExR është konvertuar në një indeks RER me bazë njësinë në 
muajin dhjetor 2001.

RER = RExRt / RExRdhjetor 2001

Grafiku 2 tregon si tregues i përafërt i RER ka ndryshuar me 
rritjen e diferencës së normave reale të interesit.

Një e metë në këtë fazë mund të qëndrojë në serinë e RER, e cila 
përdor nivelet e indekseve të IÇK-ve dhe jo normat e ndryshimeve 
vjetore të tyre, të cilat ndonëse janë përshtatur me të njëjtin vit bazë, 
nuk paraqesin oportunitetet për arbitrazh nëpërmjet diferencës së 
tyre. SHBA nuk është partneri kryesor i Shqipërisë në tregti.

Në fazën e tretë, është gjeneruar një tjetër tregues i përafërt i 
RER duke skontuar NER (i derivuar në fazën e parë) me raportin 
e “njësi plus inflacion” (raporti CPIt/CPIt - 1 vit) të të dyja vendeve. Në 
këtë mënyrë, eleminohen diferencat në nivelet e dy indekseve të 
IÇK-ve, që nuk janë subjekt arbitrazhi për arsye të ndryshme (kosto 
transaksioni, gabime në përllogaritjet e IÇK-ve, përbërës të ndryshëm 
të shportave të IÇK-ve etj.). Në të njëjtën kohë, seritë e normave të 
interesit real të pritshëm (RIR) janë gjeneruar duke skontuar normat 
nominale të interesit me inflacionin e një periudhe në avancë (njësinë 
plus normën e inflacionit). Në mungesë të një serie më të mirë, inflacioni 
i një periudhe në avancë është përdorur si tregues i përafërt për 
normën e pritur të inflacionit (një supozim mëse optimist). Seritë 
me vlerat log të RER dhe të diferencës së normës reale të interesit 
të pritur (RIR e shënuar thjesht R) janë paraqitur për krahasim. (Për 
RER e 12, 6 dhe 3 muajve të fundit mungojnë vlerat respektive 
të serive, pasi nuk ka tregues të përafërt për inflacionin e pritur të 
periudhave përkatëse në avancë.)

log (1+R) – log (1+R*)  [ = ] log RER
ku,
R = (1+r)/ (CPIt+1 /CPIt)

 alb – 1  
R* = (1+r*) / (CPIt+1 /CPIt)

 US– 1
RExR = NExR x (CPIUS

t /CPIUS
t-1) /(CPIalb

t / CPIalb
t-1)
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RExR është kursi real i këmbimit, i cili është konvertuar në një 
indeks RER me bazë 1 në muajin dhjetor 2001. Pra:

RER = RExRt / RexRdhjetor 2001

** periudha t+1, në rastin e përllogaritjes së normës reale të interesit, i 
referohet normës vjetore të inflacionit 12-, 6- dhe 3-muaj pas periudhës t.

Në grafikun 3 të aneksit, vërehet një korrelacion i qartë midis 
normës reale të interesit të pritur (“forward” ose “expected”) dhe 
kursit real të këmbimit RER. Në të tre grafikët G-3/a-b-c, 
vërehen divergjencat midis dy treguesve RIR dhe RER në vitin 
2003 dhe në fillim të vitit 2004, me treguesin RIR tremujor që jep 
një pikturë më të qartë duke qenë se i mungojnë vetëm tre vlerat 
e fundit.

Në dy vitet e fundit që mbulon studimi, Banka e Shqipërisë ka 
ndjekur një politikë monetare lehtësuese me synim akomodimin 
e kërkesës në rritje për para dhe zbutjen e luhatjeve me tendencë 
mbiçmuese të monedhës vendase, në funksion të objektivit 
përfundimtar të inflacionit. Gjatë viteve 2003 dhe 2004 (9 muajt e 
parë), politika monetare e bankës qendrore ka patur kah zbutës, duke 
ulur normën bazë të interesit, përkatësisht me 2.0 pikë përqindjeje 
dhe 1.0 pikë përqindjeje, në dy periudhat e përmendura. Në fund të 
tremujorit të tretë të vitit 2004, norma bazë e interesit ishte 5.50 për 
qind.

Një shpjegim i mundshëm i tendencave mbiçmuese të monedhës 
vendase (RER) është ecuria e kursit të monedhës usd në tregjet 
ndërkombëtare, i cili mbart barrën e borxhit në rritje të ekonomisë 
amerikane, si rezultat i deficiteve të vazhdueshme të llogarisë korente. 
Ky provon efektin shkak-pasojë të këtij fenomeni.

2.1.2. Mënyra e raporteve monetare (Pariteti i Fuqisë Blerëse)

Në këtë rast janë gjeneruar dy seri kryesore. Njëra përbëhet nga 
vlerat logaritmike të kursit të këmbimit lek/usd  (NER). Tjetra është 
një seri e një treguesi të përafërt (përafrim) të ndryshimit të çmimeve 
që rezultojnë nga presionet monetare.
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Së pari, vlerat e PBB-së, me çmime konstante dhe me çmime 
korente për SHBA si dhe të PBB-së nominale e reale për Shqipërinë, 
dhe tre agregatët M1, M2, M3 të parasë janë siguruar për të dyja 
vendet6. Vlerat nominale të PBB-së janë përdorur për të derivuar një 
tregues të shpejtësisë së parasë për çdo agregat. Vlerat logaritmike 
të çdo treguesi - ofertës monetare, PBB-së me çmime konstante 
(PBB-së reale në rastin e Shqipërisë) dhe shpejtësisë së parasë - janë 
përshtatur në një funksion.

{m-(y-v) }-{m*-(y*-v*)} [ = ] log NER
ku,
m  =  është vlera logaritmike e agregatit monetar në tre rastet a,b,c përkatësisht 

për M3, M2, M1,
y = vlera logaritmike e PBB-së reale, 
v = vlera logaritmike e shpejtësisë për çdo agregat,
*  = shenjë treguese që variabli i përket SHBA 

NExR është kursi nominal i këmbimit, i cili është konvertuar në një 
indeks me bazë 1 në muajin dhjetor 2001. Pra:

NER = NExRt / NExRdhjetor 2001

{m-(y-v)};   {m*-(y*-v*)} janë raportet e ofertës monetare ndaj 
kërkesës për para  përkatësisht për Shqipërinë dhe për SHBA, (“m” 
dhe “y-v” janë përkatësisht tregues të ofertës monetare dhe të kërkesës 
për para). Diferencat midis vlerave logaritmike paraqesin raporte.

Vlera logaritmike e agregatit M përkatës, shpreh format e ndryshme 
të ofertës monetare, ndërkohë që vlera logaritmike e shpejtësisë së 
parasë zbritet nga logPBB reale, për të derivuar një përllogaritje të 
ndryshimeve në kërkesat për balanca reale monetare. Pariteti i Fuqisë 
Blerëse (PPP) nuk qëndron madje edhe për dy tregje të integruara 
intensivisht, si rezultat i pengesave të shumta. Në formën e thjeshtë 
të PPP, kursi real i këmbimit midis monedhave të dy vendeve në 
fjalë supozohet njësi, siç duhet të jetë në teori. Në qoftë se ky kusht 
nuk plotësohet, PPP në formën e tij të thjeshtë nuk funksionon. 
Rrjedhimisht, një përafrim për kursin real të këmbimit (RER) duhet 
t’i shtohet diferencës midis raporteve “ofertë monetare - kërkesë për 
para” të të dyja vendeve, në mënyrë që PPP të funksionojë.
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{ Ms/Md alb }/  { Ms/Md us } + log RER      [ = ]     log NER

RExR është kursi real i këmbimit, i cili është konvertuar në një indeks 
me bazë 1 në muajin dhjetor 2001. Pra:

RER = RExRt / RExRdhjetor 2001

Në këtë rast kursi real i këmbimit, RER, është derivuar duke 
skontuar NER me raportin midis “njësi plus inflacion” të të dyja 
vendeve. 

Përdorimi i agregatëve të ndryshëm nuk jep rezultate shumë të 
ndryshme. Grafiku 4 në aneks, tregon lidhjen në formë korrelacioni 
midis diferencës së ndryshimit të çmimeve dhe vlerës logaritmike të 
NER. Hapësira midis dy grafikëve mund të jetë rezultat i diferencave 
midis IÇK-së dhe deflatorit të PBB-së.

Një e metë e kësaj metode mund të jetë se për llogaritjen e RER, 
janë përdorur të njëjtat indekse të IÇK-së që duhet të rezultojnë 
nga raporti i ofertës monetare ndaj kërkesës për para të vendeve 
përkatëse. Kjo jep një korrelacion pothuajse perfekt midis dy serive 
përfundimtare. Nëpërmjet kësaj metode mundet vetëm të shtohen 
praktikat mbështetëse të pohimit se diferencat midis kursit nominal 
dhe atij real të këmbimit janë pasoja të zhvillimeve monetare relative 
në dy vendet përkatëse.

Mbiçmimi i lekut në dy vitet e fundit është shoqëruar me 
lehtësim të politikës monetare nga banka qendrore. Kjo ka qenë në 
përputhje me politikën e saj, pasi inflacioni në të njëjtën periudhë ka 
qenë i relativisht i qëndrueshëm, ndërkohë që politika e Bankës së 
Shqipërisë ka qenë e kujdesshme në sigurimin e balancave monetare 
të mjaftueshme, pa krijuar presione për të ndryshuar tendencat e 
kursit real të këmbimit.

3. KONKLUZIONE DHE IMPLIKIME

Të dyja mënyrat së bashku mund të ndihmojnë në qartësimin e 
sjelljes së treguesve të trajtuar në këtë material.



124

• Kursi real i këmbimit është i lidhur ngushtë me diferencën e 
normave të interesave të të dyja monedhave nën studim në 
periudhën afatgjatë. Megjithatë, përcaktimi i efektit shkak-
pasojë dhe masa e reagimit në terma empirikë, nuk është i 
qartë në këtë material.

• Parashikimi i normave të interesave të pritur dhe inflacionit 
të pritur, mund të ndihmojë në parashikimin e kursit real të 
këmbimit për sa kohë, tregues të ndryshëm makroekonomikë 
nuk pësojnë ndryshime themelore të paparashikuara (borxhi, 
deficiti i llogarisë korente etj.).

• Diferenca e raportit të ofertës monetare (MS) ndaj kërkesës 
për para (MD) të të dyja vendeve, shpjegon ndryshimet 
midis kursit real dhe atij nominal, duke rritur dobishmërinë e 
përdorimit të kursit të këmbimit si kanal transmisioni.



125

ANEKS



126



127



128



129

REFERENCA

Adolfson, M. (September, 2001). “Monetary Policy with Incomplete 
Exchange Rate Pass-Through” Sveriges Riksbank Working Paper Series, No. 
127.  

Hordahl, P., Tristani, O. and Vstin, D. (2004). “A joint Econometric 
Model of Macroeconomic and Term Structure Dynamics” Working Paper Series 
No. 405.

Johnston, B.R. and Sun, Y. (August, 1997). “Some Evidence on Exchange 
Rate Determination in Major Industrial Countries” IMF Working Paper, 
WP/97/98.

Leitemo, K., Roisland, O. and Torvik, R. (2002). “Time Inconsistency 
and the Exchange Rate Channel of Monetary Policy” Scandinavian Journal of 
Economics 104(3), 391-397. 

Lothian, J.R. and McCarthy, C.H. (1998). “Real Exchange-Rate 
Behaviour under Fixed and Floating Exchange Rate Regimes” Published 
Paper, Fordham University.

www.bankofalbania.org



130

SHËNIME

* Bledar Hoda: Specialist, Departamenti i Politikës Monetare.
Falenderoj, në mënyrë të veçantë, z. Erich Spitaeller për këshillat 

dhe konsultimet e tij gjatë përgatitjes së këtij materiali të parë.
1 Deri në fillim të vitit 2004, banka më e madhe me mbi 50 për 

qind të aseteve të sistemit bankar nuk ka qenë e pranishme në tregun 
e huadhënies si rezultat i kufizimeve nga autoritetet mbikëqyrëse. 

2 Raporti i kredisë stok ndaj PBB-së luhatet në rreth 8 për qind.
3 Rreth 1/3 e depozitave totale të sistemit bankar mbahen në 

monedha të huaja, kryesisht usd dhe euro.
4 “Mënyra e atraktivitetit të aktiveve” supozon se kursi i këmbimit 

do të shkojë në favor të monedhës, e cila ofron asete me kthimin 
relativisht më të lartë, nëpërmjet paritetit të normës së interesit (asset 
approach).

5 “Mënyra e raporteve monetare” supozon se kursi i këmbimit 
shkon në favor të monedhës që siguron normën më të ulët të 
inflacionit në vendin e vet, nëpërmjet  paritetit të fuqisë blerëse 
(monetary approach).

6 Në rastin e Shqipërisë, M1 përfshin paranë jashtë bankave 
dhe depozitat pa afat (në lekë); M2 përfshin M1 plus depozitat me 
afat (në lekë), ndërsa M3 i shton M2-shit depozitat në monedhë të 
huaj. Agregati M1 në SHBA përfshin edhe çeqet e udhëtarëve; M2 
është pothuajse i njëjtë ndërsa M3 përfshin M2 plus “RPS” me afat, 
euro-dollarët dhe disa depozita institucionale me gradë të ngjashme 
likuiditeti.
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HYRJE 

Parashikimi i likuiditetit të sistemit bankar është një nga elementet 
kryesore në administrimin e likuiditetit nga banka qendrore. Qëllimi 
i këtij materiali është parashikimi i likuiditetit të sistemit bankar, 
duke ndërtuar një model apo një formë parashikimi për të gjithë 
faktorët që ndikojnë likuiditetin e sistemit. Me termin “likuiditet” do 
të kuptohet niveli i rezervave të bankave të nivelit të dytë në Bankën 
e Shqipërisë. Niveli i rezervave nuk nënkupton thjesht rezervat e 
tepërta, por është një përmbledhje e investimeve në repo (përfshirë të 
gjitha maturimet), në depozitë njëditore dhe në rezerva të tepërta.

Qëllimi kryesor i prodhimit të një parashikimi për likuiditetin e 
sistemit bankar është sigurimi i informacionit bazë për operacionet 
monetare që kryhen për të krijuar kushte të qëndrueshme të likuiditetit 
në treg, të cilat ndihmojnë më tej në rritjen e efektivitetit të politikës 
monetare. Në këto kushte, parashikimi i likuiditetit të sistemit bankar 
kryen dy funksione kryesore: konsolidon informacionin për pritjet e 
gjendjes së likuiditetit dhe ndihmon bankën qendrore në mënjanimin 
e luhatshmërisë së madhe të likuiditetit.

Horizonti i parashikimit të likuiditetit duhet të jetë të paktën i 
barabartë me periudhën e mbajtjes së rezervës së detyruar, por 
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intervali më i domosdoshëm është koha midis dy ndërhyrjeve të 
njëpasnjëshme në tregun e parasë. Meqenëse instrumenti kryesor 
i Bankës së Shqipërisë është marrëveshja e riblerjes me maturim 
njëjavor, përpjekja për ndërtimin e një sistemi parashikimi u bë 
fillimisht për periudhën njëjavore. Rrjedhimisht, të gjitha të dhënat e 
përdorura kanë periodicitet javor, të enjte me të enjte, që përkon dhe 
me periudhën e ndërhyrjeve në tregun e parasë. 

Me përkufizim, ndryshimi në rezervat e tepërta të bankave me 
bankën qendrore reflekton ndryshimet në mjetet valutore neto 
(∆MVN), në pozicionin neto të qeverisë (∆PNQ), në cash-in (∆C), 
në operacionet e bankës qendrore (∆OBQ) dhe në “të tjera” neto 
(∆TN). Konkretisht1:

∆R = ∆MVN +  ∆PNQ + ∆C + ∆OBQ + ∆TN

Faktorë autonomë të likuiditetit quhen faktorët, efekti i të cilëve 
është përtej kontrollit të plotë të bankës qendrore. Në këtë kategori 
hyjnë: (i) mjetet valutore neto, (ii) pozicioni neto i qeverisë, (iii) 
lëvizjet e cash-it; dhe (iv) “të tjera” neto.

Siç duket dhe nga të dhënat në tabelën 1, pozicioni neto i qeverisë 
është faktori me volatilitet më të madh, që shpjegon dhe pjesën më 
të madhe në luhatshmërinë e rezervave të tepërta të bankave.2

Për përgatitjen e parashikimit të likuditetit të sistemit bankar 
duhen prodhuar parashikime për të gjithë faktorët e likuditetit, me 
përjashtim të ndërhyrjeve të bankës qendrore. Në pjesën e materialit 
që vijon është paraqitur një alternativë parashikimi për secilin nga 
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këta komponentë, ndërsa në mbyllje janë parashtruar disa propozime 
për përmirësimin e mëtejshëm të këtij parashikimi.

1.1 Mjetet valutore neto

Në këtë zë përfshihen ndërhyrjet valutore aktive/pasive në 
sistemin bankar dhe ndërhyjet për llogari të qeverisë3. Ndërhyrjet 
valutore në sistemin bankar shkaktojnë ndryshime në likuiditetin e 
bankave të nivelit të dytë, sepse këto ndërhyrje bëhen përkundrejt 
monedhës vendase. Meqënëse politika valutore që ndiqet nga Banka 
e Shqipërisë është regjimi i kursit të lirë, ndërhyrjet valutore duhet të 
jenë të rralla. Efekti i tyre në afatin e shkurtër dihet me saktësi, sepse 
pastrimi i llogarive për veprimet valutore bëhet në kohën t+2. 

Në rast se banka qendrore ndërhyn në treg me frekuencë ditore, 
atëhere parashikimi i efektit të ndërhyrjeve valutore pasive apo aktive 
është i panevojshëm. 

Ndërsa, në rast të ndërhyrjeve me instrumente me frekuencë javore, 
sikundër është dhe rasti i Bankës së Shqipërisë, parashikimi i efektit 
të veprimeve valutore fiton rëndësi, sepse megjithëse ndërhyrjet 
bëhen me iniciativë të Bankës së Shqipërisë, shumat përcaktohen 
nga bankat e nivelit të dytë. Parashikimi javor i efektit në likuiditet 
të ndërhyrjeve valutore me bankat e nivelit të dytë, mund të bazohet 
mbi  gjykimin e specialistëve, që ndjekin lëvizjet e kursit të këmbimit. 
Megjithatë, vlerësimi ose parashikimi për efektin e veprimeve 
valutore nuk duhet shndërruar në një objektiv për t’u realizuar. Ai 
duhet konsideruar thjesht si vlerësim në kuadër të parashikimit të 
ndryshimeve që mund të pësojë likuiditeti i sisitemit. 

Parashikimi i këtyre efekteve për një afat më të gjatë, bëhet më 
i vështirë. Megjithatë, për këto afate mbeten për t’u mbajtur në 
konsideratë kufijtë e vendosur nga politika monetare për ndryshimet 
vjetore të mjeteve valutore neto.

1.2 Pozicioni neto i qeverisë

Siç vihet re dhe në tabelën 1, “pozicioni neto i qeverisë” është 
faktori me ndryshueshmëri më të madhe, që shpjegon dhe pjesën më 
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të madhe në lëvizjen e rezervave të bankave të nivelit të dytë. Lëvizja 
e fondeve në llogarinë e qeverisë prek likuiditetin e sistemit bankar 
nëpërmjet zërave të mëposhtëm;

• Të ardhurat dhe shpenzimet buxhetore.
• Maturimi dhe emetimi i bonove të thesarit.
• Transferta për/nga llogaria e qeverisë.

1.2.1 Të ardhurat dhe shpenzimet buxhetore

Të ardhurat dhe shpenzimet buxhetore janë zërat më problematikë 
për parashikimin e likuiditetit të sistemit bankar. Megjithëse Ministria 
e Financave dërgon pranë Bankës së Shqipërisë pasqyrën fiskale, e 
cila përmban parashikimin e të ardhurave dhe shpenzimeve sipas 
zërave përkatës për çdo javë kalendarike, këta dy zëra mbeten 
përsëri problematikë.

Problemi vjen nga dy drejtime:

1. parashikimet e 
Minsitrisë së Financave 
për të ardhurat dhe 
shpenzimet nuk janë 
shumë të sakta, sepse 
ato  zakonisht nuk 
përditësohen sipas 
gjendjes së realizimit të 
tyre;

2. ekziston kohëvonesa 
midis kalimeve të fondeve 
nga subjektet në llogarinë 
e qeverisë dhe nga llogaria 
e qeverisë në subjektet.

Lëvizjet e fondeve 
për llogari të qeverisë 
normalisht duhet të 
kryhen sipas skemës së 
mëposhtme:
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Themi normalisht sepse, teorikisht kalimet e fondeve në fazat 1 dhe 
3  duhet të bëhen brenda ditës së punës. Ajo çka ndodh në të vërtetë 
është që detyrimet e subjekteve kundrejt shtetit, të përmbushura në 
një moment të caktuar (veprimet kryhen në llogaritë përkatëse të 
buxhetit në bankat tregtare), nuk transferohen menjëherë në llogarinë 
e konsoliduar të qeverisë pranë Bankës së Shqipërisë. Me rregullat në 
fuqi, janë bankat ato që e iniciojnë këtë veprim dhe për rrjedhojë, 
nuk është në kontroll të Bankës së Shqipërisë.

Gjithashtu, shpenzimet e kryera për llogari të qeverisë në bankat 
tregtare, kryesisht nga Banka e Kursimeve (domethënë pagesat e 
cash-it),  rimbursohen nga qeveria një ditë më vonë. Pra, kohëvonesat 
që ndodhin në fazat 1 dhe 3 shkaktojnë çrregullime në likuiditetin e 
sistemit bankar dhe deformojnë parashikimin për ecurinë e tij.

Në përpjekje për të gjetur një lloj zgjidhjeje për problemin e parë 
(pasaktësia e informacionit nga Ministria e Financave), mendojmë se 
modelimi i serive të të dhënave të disponuara nga Banka e Shqipërisë, 
mund të ofronte një alternativë informacioni që mund të shërbente 
si burimi kryesor i të dhënave për parashikimin  e pozicionit neto 
të qeverisë ose si të dhëna krahasuese me parashikimin e bërë nga 
qeveria. Zgjedhja midis dy alternativave të parashikimit (modeli 
i ndërtuar apo planifikimi i Ministrisë së Financave) do të varet 
nga cilësia dhe nga efektiviteti i rezultateve të marra nga modeli i 
ndërtuar.

Modelimi i serisë kohore të “të ardhurave dhe shpenzimeve të qeverisë”

Të dhënat e disponueshme në Bankën e Shqipërisë bazohen mbi 
hyrjet dhe daljet aktuale dhe kalimin e tyre në llogarinë e qeverisë. Këto 
mund të jenë të ndryshme (nga pikëpamja sasiore) nga regjistrimet që 
mbahen në llogaritë publike të Ministrisë së Financave për pagesat 
apo për të ardhurat e bëra për llogari të qeverisë. Shkak për këto 
ndryshime, siç u përmend dhe më sipër është koha e raportimit. 
Banka e Shqipërisë monitoron lëvizjet në kohën kur ato urdhërohen 
për ekzekutim nga bankat e nivelit të dytë. 

Të dhënat e disponuara nga Banka e Shqipërisë mund të jenë 
kombinim i tre lloje variantesh:
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• të dhëna neto që presupozon marrjen në konsideratë të 
deficitit/suficitit buxhetor (të ardhura – shpenzime);

• të dhëna mbi të ardhurat dhe shpenzimet të trajtuara si të 
veçanta;

• të dhëna mbi zëra të veçantë përbërës të serive përkatëse, të 
cilat konsiderohen si të pasigurta për të marrë një informacion 
të saktë.

Nga alternativat e sipërpërmendura, rasti i parë është eliminuar për 
shkak se siç do të argumentohet dhe më poshtë, seria e të ardhurave 
dhe seria e shpenzimeve shfaqin sezonalitet të ndryshëm dhe trajtimi 
e modelimi i serisë së përbashkët do ta ulte cilësinë e rezultateve. Për 
më tepër, zëri i shpenzimeve ka shumë pak faktorë të pasigurt, të cilat 
s’kanë pse të modelohen duke u përfshirë në deficit. Ndërsa testimi 
dhe përfundimi se cili nga dy variantet e tjera është më i miri, do të 
mbështetet jo vetëm mbi përparësinë në cilësi të njerit apo të tjetrit 
variant, por dhe mbi sa e justifikon zgjedhjen kostoja e shfrytëzimit 
të modelit më cilësor.

1.2.1A Të ardhurat e qeverisë

Të ardhurat e qeverisë përmbledhin disa zëra: TVSH, taksë mbi 
fitimin, akciza, tatimet për biznesin, taksë doganore, tatim mbi të 
ardhurat personale, të ardhurat nga qeverisja vendore, taksa të tjera 
të veçanta (si për shembull, taksa e rrugës Durrës-Kukës), pjesë e 
fitimit të Bankës së Shqipërisë dhe të ardhura të tjera sipas tabelës 
në aneksin I.

Me qëllim parashikimin e likuiditetit, do të ishte me interes 
shqyrtimi vetëm i të ardhurave që kalojnë nëpërmjet sistemit bankar. 
Zëri i të ardhurave nga fitimi i Bankës së Shqipërisë apo financimet 
do të liheshin jashtë këtij studimi në rast se këto fonde prekin vetëm 
llogarinë e qeverisë. 

Megjithëse do të ishte më e përshtatshme ndarja e të ardhurave 
sipas të gjithë zërave, të dhënat e disponueshme nuk e ofrojnë këtë 
mundësi. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë bazohen mbi evidencat e 
sjella nga bankat e nivelit të dytë mbi arkëtimet e kryera pranë këtyre 
bankave. Detajimi i këtyre evidencave bëhet në katër zëra kryesorë:
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Të dhënat për këta 
zëra, mbi të cilat janë 
ndërtuar modelet, janë 
me periodicitet javor, 
me shtrirje korrik 
2000 – tetor 2003. 
Për testimin e cilësisë 
së parashikimit janë 
lënë jashtë përfshirjes 
në model të dhënat e 
tetorit të vitit 2003. 

Seritë kohore 
përkatëse u diferencuan 
në nivel të parë meqënëse 
ishin jostacionare, ndërsa 
modelimi i tyre u bazua 
në metodën ARMA 
(Autoregressive Moving Average)4  konkretisht në teknikën e  Box-
Jenkins (1976)5 si dhe në përfshirjen e variablave dummy për të kapur 
ndikimin e faktorëve sezonalë.

Një model më i mirë nuk do të kufizohej vetëm në sjelljen historike 
të serive përkatëse, por do të ishte një model strukturor. Për shembull, 
konsiderojmë serinë e doganave. Të ardhurat e doganave varen 
drejtpërdrejt nga ecuria e importeve, të cilat janë të varura nga zhvillimet 
ekonomike, nga konsumi i brendshëm, nga ecuria e kursit të këmbimit, 
nga inflacioni në vendet partnere etj..Detajimi kaq i ndërlikuar i modelit 
nuk është subjekt i këtij studimi, sepse momentalisht nuk ekzistojnë të 
dhënat sipas ndarjes dhe frekuencës së domosdoshme.

Paraqitja grafike e serive përkatëse (me të dhëna javore), nxjerr një 
dukuri të përsëritur të rritjes së të ardhurave të qeverisë në muajin 
dhjetor, që lidhet me realizimin e buxhetit të parashikuar. Kjo dukuri 
vihet re qartësisht në serinë e të ardhurave jotatimore dhe në të 
ardhurat doganore dhe ndonëse pak e fshehur, edhe në serinë e të 
ardhurave nga tatime e taksa. Ndërsa, meqënëse TVSH paguhet në 
datën 15 të çdo muaji, efekti i muajit dhjetor nuk vihet re në mënyrë 
të veçantë në këtë zë. 
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Rezultatet përfundimtare të modelimit të serive janë paraqitur në 
tabelën 2. Themi përfundimtare pasi për të dalë në modelet përkatëse, 
janë bërë shumë “prova”, dhe përzgjedhja është bërë duke shmangur 
“tej-parametrarizimit”6 dhe duke u bazuar mbi aftësinë dhe cilësinë 
parashikuese të modeleve.

Rezultatet në tabelë tregojnë një cikël gjashtëmujor të tatimeve dhe 
cikël vjetor të të ardhurave jotatimore. Ndërsa të ardhurat doganore 
dhe të ardhurat nga TVSH-ja nuk paraqesin asnjë cikël të përsëritur. 
Ndonëse koeficienti i determinacionit (R2) për disa nga modelet 
është i ulët, kriteret e vlerësimit të parashikimit janë relativisht të 
pranueshme për të katër modelet e parashikimit.



139

Për të gjykuar nëse cilësia e parashikimit është e mirë, mjaftueshëm për 
të justifikuar koston (në kohë) e nxjerrjes së rezultateve, është ndërtuar 
edhe modeli me bazë të dhënat javore të serisë totale të arkëtimeve për 
qeverinë, i cili përmbledh të katër zërat e lartpërmendur. Eshtë marrë për 
bazë i njëjti numër vëzhgimesh për të testuar cilësinë e parashikimit.
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Seria e arkëtimeve shfaq sezonalitet të qartë si në fund ashtu 
edhe në mes të muajit. Fundi i muajit është i ndikuar nga cikli i të 
ardhurave doganore, të cilat kanë dhe peshën kryesore të të ardhurave 
të qeverisë, ndërsa efekti i mesit të muajit është kryesisht efekti i 
mbledhjes së të ardhurave nga TVSH. 

Rezultatet përkatëse janë paraqitur në tabelën 3:
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Modeli më i përshtatshëm sipas të gjitha kritereve është modeli i 
dytë, i cili përfshin efektet e dhjetorit,  e mesit të muajit dhe e fundit 
të muajit.

Për ta bërë sa më real krahasimin e parashikimit me anë të 
modeleve të ndërtuara, në tabelën e mëposhtme janë paraqitur 
vlerat e të ardhurave të qeverisë, të parashikuara për pesë javë sipas:  
modelit me të dhëna të ndara në katër zëra, modelit me të dhëna 
totale dhe parashikimit të bërë nga Ministria e Financave.

Vihet re që parashikimi sipas modeleve është më i mirë sesa 
parashikimi i Ministrisë së Financave. Gjithashtu, vihet re që 
diferenca midis parashikimit sipas modelit me të dhëna të ndara me 
të ardhurat aktuale është më e vogël se sa diferenca e parashikimit 
sipas modelit me të ardhura totale. Rrjedhimisht, parashikimi i të 
ardhurave të qeverisë sipas komponentëve të disponueshëm është 
më i saktë se në rastin e parashikimit të të ardhurave totale.

1.2.1B Shpenzimet e qeverisë

Shpenzimet e qeverisë ndahen në shpenzime kapitale dhe në 
shpenzime korente. Te shpenzimet korente përfshihen shpenzimet 
e pagave, të shpërblimeve, pagesat e interesit etj.. Planifikimi për 
këto shpenzime bëhet që në fillim të vitit dhe normalisht qeveria 
ka të gjithë informacionin e mundshëm lidhur me vëllimin dhe me 
ditëpagesën e këtyre shpenzimeve. Në këto kushte, një informacion 
i saktë dhe i rregullt nga Ministria e Financave për shpenzimet e 
qeverisë që kalojnë nga sistemi bankar, do të ishte shumë i vlefshëm 
për parashikimin e likuiditetit të sistemit.
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Pasaktësia e deritanishme e këtij informacioni, bëri të detyruar 
përpjekjen për modelimin e serisë së shpenzimeve korente, duke 
mos përfshirë shpenzimet e interesave, të cilët janë të përllogaritur 
saktësisht si dhe dihet ekzaktësisht data e shlyerjes së tyre.

Shpenzimet buxhetore kanë natyrë sezonale meqënëse planifikimi 
i tyre bëhet në bazë të ecurisë së tyre një vit më parë. Rrjedhimisht, 
përfshirja e faktorit sezonal është e domosdoshme në modelimin 
e serisë kohore të shpenzimeve7. Gjithashtu, siç vihet re dhe nga 
rezultatet e paraqitura në tabelën 5, shpenzimet kanë një rritje 
sezonale në fillim të muajit dhe në mes të muajit (që përkon me 
shpenzimet e pagave) dhe në muajin dhjetor, që është dhe muaji i 
fundit i realizimit të buxhetit.
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Në modelimin e serisë së shpenzimeve buxhetore u përfshi edhe 
efekti i zgjedhjeve parlamentare dhe atyre lokale, meqënëse në të tilla 
periudha është vënë re një rritje e shpenzimeve buxhetore ose më 
mirë, mund të thuhet një zhvendosje e shpenzimeve të planifikuara 
gjatë vitit për në periudhën parazgjedhore. Megjithatë, ky faktor nuk 
u provua të ketë rëndësi statistikore.

Krahasimi i vlerave të parashikuara i paraqitur në tabelën e 
mëposhtme, nuk nxjerr një përfundim të qartë se cili nga parashikimet 
është më i saktë, sipas modelit apo sipas planifikimit të Ministrisë së 
Financave.

Për parashikimin e likuiditetit të sistemit, ka rëndësi efekti neto 
i veprimeve buxhetore të qeverisë që kalojnë nëpërmjet sistemit 
bankar, pra diferenca midis shpenzimeve dhe të ardhurave të qeverisë. 
Nga ky këndvështrim (sipas të dhënave në tabelë), parashikimi sipas 
modeleve të ndërtuara (i shpërbërë në katër zëra) është më afër 
efektit real sesa planifikimi i Ministrisë së Financave, duke dhënë 
evidencë që përpjekja është e vlefshme.
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Megjithatë, mund të thuhet se ky parashikim do të përmirësohej 
akoma më shumë, në rast se do të ishte i nevojshëm vetëm parashikimi 
ekonometrik i të ardhurave të qeverisë, ndërsa shpenzimet do të 
informoheshin saktësisht nga Ministria e Financave.

1.2.1 Maturimi dhe emetimi i bonove të thesarit

Në bazë të planbuxhetit të miratuar për vitin, Ministria e Financave 
shpall  kërkesën e saj për financim, nëpërmjet emetimit të bonove 
të thesarit dhe obligacioneve dyvjeçare. Kalendari për emetimin e 
bonove të thesarit publikohet nga Ministria e Financave një herë në 
katër muaj, megjithatë periudha e gjatë e përcaktimit të kalendarit 
lejon mundësinë e korrigjimit. Ndërsa për sa i përket obligacioneve, 
shuma e emetuar shpallet javën e organizimit të ankandit të 
obligacioneve.

Kjo shtrirje kohore e njoftimit të emetimeve të letrave me vlerë të 
qeverisë, mund të sjellë problem në parashikimin mujor të likuiditetit, 
problem i cili eleminohet në rastin e parashikimit javor, kur të dhënat 
dalin të sakta. 

Për efekt parashikimi të likuiditetit, veprimet me letrat me vlerë 
të qeverisë konsiderohen në vlerë neto. Emetimi në vlerë nominale 
për sistemin bankar skontohet (kthehet në çmim blerjeje) në bazë të 
yield-it të ankandit më të fundit, ndërsa maturimi (në vlerë nominale) 
për sistemin bankar është i ditur saktësisht.  

Maturimi i letrave me vlerë që zotëron sistemi bankar.
Emetimi (i letrave me vlerë) në vlerë të skontuar për sistemin bankar.

Efekti neto i veprimeve të letrave me vlerë të qeverisë.

Megjithë përafrimin e madh, përsëri vlera e emetimit nuk është 
asnjëherë e saktë meqënëse yield-i nuk është asnjëherë i barabartë 
me yield-in në ankandin e kaluar. Për rrjedhojë, dhe efekti neto i 
veprimeve është i pasaktë, por gjithësesi shmangiet nuk kanë qenë të 
konsiderueshme.8 
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1.2.2 Transferta për/nga llogaria e qeverisë

Transfertat për/nga llogaria e qeverisë janë klasifikuar “të ardhurat 
ose grante nga institucionet” dhe “të ardhurat nga tatimet për bonot 
e thesarit”. Ministria e Financave ka mundësi të japë informacion 
për “të ardhurat ose grantet nga institucionet”. Kjo ministri dërgon 
informacion shkresor për transfertat e fondeve nga/për llogaritë 
e institucioneve, të cilat mund të jenë në lekë ose të përfshijnë 
këmbimet valutore. Në rastin e fundit, si të gjitha veprimet e tjera 
valutore, këto transferta ekzekutohen në periudhën t+2. Me interes 
për parashikimin e likuiditetit janë vetëm veprimet që kalojnë 
nëpërmjet sistemit bankar. 

Përsa i përket të ardhurave nga tatimet për bonot e thesarit ato 
dihen paraprakisht përpara zhvillimit të ankandit dhe efekti i tyre 
dihet saktësisht, të paktën në periudhën javore. 

1.3 LËVIZJET E CASH-IT

Lëvizjet e cash-it janë faktori i tretë autonom. Ato përshkruhen 
si të gjitha hyrjet dhe daljet e kartëmonedhave për ose nga banka 
qendrore, gjë e cila realizohet duke debituar ose duke kredituar 
llogaritë e bankave të nivelit të dytë pranë Bankës së Shqipërisë. 
Banka qendrore ka të drejtën ekskluzive për emetimin e monedhave 
dhe të kartëmonedhave por niveli i përdorimit varet nga përdoruesit. 
Rrjedhimisht, ky faktor nuk mund të kontrollohet direkt nga 
banka qendrore në periudhën afatshkurtër. Një rritje e kërkesës 
për monedhën vendase rrit paranë në qarkullim, ndërsa ulja sjell 
zvogëlimin e parasë në qarkullim.

Studimet9 e bëra kanë treguar se ndryshimet afatshkurtra të 
parasë në qarkullim varen kryesisht nga faktorë sezonalë si për 
shembull, ditët e pagave, fundjavat, pushimet ose ngjarje të tjera të 
jashtëzakonshme. Ndërsa ndryshimet afatgjata të parasë në qarkullim 
janë të përcaktuara nga faktorë si PPB, konsumi dhe kostoja 
oportune, interesi, inflacioni dhe kursi i këmbimit.10  Nga vëzhgimet 
e bëra është vënë re që faktorët që mund të ndikojnë sjelljen e parasë 
në qarkullim janë kryesisht të karakterit sezonal dhe më konkretisht: 
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lëvizjet e cash-it për llogari të buxhetit të shtetit dhe lëvizjet e cash-it 
për festa dhe pushime. 

Modeli 111 i paraqitur në tabelë, është modeli aktual i parashikimit 
të cash-it, i përdorur që në muajin prill të vitit 2003. Modeli është 
ndërtuar mbi metodën ARMA dhe kriterin Boks-Jenkins. Gjithashtu, 
në model janë përfshirë dhe variablat dummy  për të kapur efektin 
e festave të dhjetorit, efektin e pagave dhe efektin e tërheqjes së 
depozitave të marsit të vitit 2003. Meqënëse sistemi financiar në 
Shqipëri është i karakterizuar nga një qarkullim i madh i cash-it jashtë 
bankave, hyrjet dhe daljet e cash-it janë të ndjeshme ndaj normës 
së interesit. Për rrjedhojë, në model është përfshirë dhe norma e 
ponderuar e interesit të depozitave në sistemin bankar.

Duke iu referuar problemit të përmendur në paragrafin 1.2.1 të 
diferencës në kohë të kalimit të fondeve nga llogaria e qeverisë në 
sistemin bankar dhe anasjelltas, u mendua që në model të përfshihen 
dhe lëvizjet e fondeve buxhetore. Përdorimi i testit Granger Causality, 
konfirmoi ndikimin e lëvizjeve buxhetore në lëvizjet e cash-it. 
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Në modelet e ndërtuara vihet re një sezonalitet vjetor i serisë 
së cash-it. Gjithashtu, faktorë si festat e dhjetorit, pushimet e verës 
dhe pagimi i pagave rezultojnë statistikisht të rëndësishëm. Ndërsa 
ndikimi i normës së interesit vihet re të ketë një zhvendosje kohore 
prej 8 javësh.

Nga rezultatet e paraqitura në tabelë konstatohet përmirësim i 
kritereve të parashikimit në modelin e dytë. 

Megjithatë, duhet theksuar se në model janë pëfshirë të dhënat 
aktuale të buxhetit. Për parashikimin e cash-it në kohën (t+1) do të 
përfshihen të dhënat e parashikuara të buxhetit në periudhën (t+1). 
Kjo mund ta ulë cilësinë e parashikimit dhe zgjedhja se cili model do 
të përdoret do të bëhet pas një periudhe testimi.

1.4 Të tjera neto

Zëri “të tjera neto” përfshin lëvizjet e fondeve për ose nga sistemi 
bankar për në kategoritë e mëposhtme:

1. Rezerva e detyruar.
2. Agjencia e Sigurimit të Depozitave.
3. Administrative.

1.1.1 Veprimet për rezervën e detyruar

Rregullorja për mbajtjen e rezervës së detyruar, e miratuar nga 
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, përcakton një periudhë 
njëmujore për mbajtjen e rezervës së detyruar. Brenda kësaj periudhe, 
bankat kanë të drejtë të përdorin 20 për qind të vlerës së rezervës 
së detyruar, me kusht që mesatarja mujore e gjendjes së llogarisë 
rezervë të mos jetë nën nivelin e rezervës së detyruar.

Mbajtja e rezervës së detyruar, është e rëndësishme për parashikimin 
e likuiditetit të sistemit bankar në dy aspekte:

a- efekti i ndryshimit të nivelit të rezervës së detyruar;
b- efekti i përdorimit të 20 përqindshit të lejueshëm të rezervës 

së detyruar.
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a- Efekti i ndryshimit të nivelit të rezervës së detyruar 
materializohet një herë në muaj dhe konkretisht në datën 24 të çdo 
muaji (ose ditën e parë të punës kur kjo datë bie pushim). Likuiditeti 
i sistemit ndikohet nga ndryshimi (pakësues/shtues) i rezervës së 
detyruar dhe nga remunerimi i rezervës së detyruar të një muaji më 
parë. 

Efekti i remunerimit mund të llogaritet saktësisht meqënëse si 
vlera ashtu dhe përqindja e remunerimit janë të njohura paraprakisht. 
Ndërsa, për sa i përket ndryshimit të rezervës së detyruar, ai mund të 
parashikohet lehtësisht për periudha ditore ose javore. Përmendim 
dhe periudhën javore, meqënëse bankat e nivelit të dytë janë të 
detyruara të raportojnë deri në katër ditë përpara kalimit të rezervës, 
kështu që efekti i rezervës së detyruar mund të llogaritet.

Vështirësia që mund të haset qëndron në parashikimin me afat 
njëmujor. Ky parashikim bazohet në ecurinë e pritur për depozitat 
në sistemin bankar. Saktësia e këtij parashikimi rritet me të dhënat e 
përafërta të marra nga bankat e sistemit në mbyllje të çdo muaji.12

b- Efekti i përdorimit të 20 përqindisht të lejueshëm të rezervës 
së detyruar është i vështirë për t’u parashikuar ekzaktësisht, sepse 
ky përdorim është në iniciativë të bankave të nivelit të dytë. Ajo 
çka dihet saktësisht është niveli total i lejuar për përdorim, ndërsa 
koha e përdorimit si dhe niveli ditor i përdorimit janë elemente të 
përcaktuara nga bankat e sistemit. 

Duke iu referuar serisë kohore të shfrytëzimit të 20 përqindshit 
të rezervës së detyruar vihet re një sistematikë përdorimi në javën e 
parë dhe të tretë të periudhës njëmujore të mbajtjes së rezervës së 
detyruar. Kjo përkon me nevojën për likuiditet, si rrjedhojë e kalimit 
të fondeve të arkëtuara për llogari të qeverisë ose/dhe e kalimit të 
pagesave cash po për llogari të qeverisë.

 E shprehur në gjuhë statistikore, sistematika aktuale e përdorimit, 
ka mesatare prej 403 milionë lekësh me devijim standard ± 222 milionë 
lekë13. Duke u bazuar në këto statistika mund të parashikohet niveli i 
përdorimit të rezervës së detyruar. Ky parashikim saktësohet në javën 
e fundit të periudhës së mbajtjes së rezervës së detyruar meqënëse 
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mund të përllogariten si hapësira e përdorimit ashtu dhe likuiditeti 
i nevojshëm për të përmbushur detyrimin. Parashikimi i përdorimit 
të 20 përqindshit të lejueshëm të rezervës së detyruar fiton rëndësi 
të madhe, në rastet kur ndërhyrja në treg bëhet me marrëveshjet e 
riblerjes me maturim njëjavor me shumë të shpallur. Në rastet kur 
ndërhyrja bëhet me marrëveshje riblerjeje me çmim fiks e shumë të 
papërcaktuar, parashikohet niveli total i likuiditetit të lirë që mund të 
investohet në Bankën e Shqipërisë. Në rastin  e fundit njohja ekzakte 
e nivelit të përdorimit nuk është shumë e rëndësishme, sepse ajo 
çka mund të ndodhë është thjesht një zhvendosje e investimit të 
likuiditetit midis instrumenteve (repo dhe/ose depozita njëditore) 
dhe rezevave të tepërta (në të dyja drejtimet), por niveli total i 
likuiditetit mbetet njësoj. 

 
1.1.1 Transfertat për Agjencinë e Sigurimit të Depozitave 

Veprimet për Agjencinë e Sigurimit të Depozitave mund të 
ndikojnë nivelin e likuiditetit të sistemit bankar kur:

• bankat e nivelit të dytë paguajnë kontributin fillestar që ndodh 
me fillimin e aktivitetit të bankave;

• bankat paguajnë primin vjetor çdo tremujor, brenda dy javëve 
të para të muajve përkatës;

• ASD kryen veprime valutore me bankat e sistemit.

Nga tre kategoritë e veprimeve të lartpërmendura, efekt material më 
të madh ka pagimi i primit vjetor çdo tremujor. Primi vjetor bazohet 
mbi mesataren e depozitave të regjistruara nga kjo agjenci një vit më 
parë, dhe për rrjedhojë efekti mund të përcaktohet ekzaktësisht me 
ndihmën e informacionit të dhënë nga kjo agjenci. Edhe në mungesë 
të informacionit, ky efekt mund parashikohet duke u bazuar mbi 
primet e paguara në tremujorët e kaluar. Ndërsa për veprimet e tjera, 
parashikim i saktë mund të arrihet duke u bazuar në informacionin e 
dhënë nga kjo agjenci.  

1.1.2 Veprimet administrative

Zëri “veprimet administrative” përfshin veprimet administrative 
të Bankës së Shqipërisë, fondet e të cilave prekin llogaritë e bankave 
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të nivelit të dytë. Gjithashtu, te ky zë klasifikohen dhe të gjitha 
veprimet  e tjera që prekin llogaritë e bankave të sistemit, të cilat nuk 
mund të klasifikohen në asnjë nga zërat e sipërpërmendur dhe janë 
të natyrës së jashtëzakonshme ose kanë parregullsi ndodhjeje.  Ky zë 
është shumë i vështirë për t’u parashikuar në periudhën javore apo 
mujore për vetë natyrën e parregullt të tij. Por, përparësia e këtij zëri 
është se ka efekt material të neglizhueshëm në likuiditetin e sistemit 
bankar.

KONKLUZIONE

Parashikimi i likuiditetit të sistemit bankar së bashku me 
informacionin për situatën në tregun ndërbankar, formojnë bazat për 
marrjen e vendimit për operacionet e tregut të hapur. Në shërbim të 
këtij qëllimi u ndërtua një model parashikimi për të gjithë faktorët 
që ndikojnë likuiditetin e sistemit bankar. Me qëllim përmirësimin 
dhe mirëfunksionimin e sistemit të parashikimit të likuiditetit, 
propozojmë ndryshimet e mëposhtme:

1. Siç u vu re dhe nga diskutimi i mësipërm, pozicioni 
neto i qeverisë ishte zëri më problematik me luhatshmëri më të 
madhe. Përpjekja që u bë në lidhje me zvogëlimin e “suprizës” që 
shkaktohet nga ky faktor, u përqëndrua vetëm në drejtimin teknik të 
parashikimit me të dhënat e disponueshme. Përmirësimi i modeleve 
do të vijë duke përshtatur modelet e krijuara me ndryshimet e 
mundshme strukturore dhe ekonometrike. Por, nga ana tjetër duhet 
pasur parasysh se ndërtimi i këtyre modeleve ishte hapi i parë në 
drejtim të parashikimit të ndikimit të likuiditetit të qeverisë. Në 
vazhdimësi mund të ndërtohen modele me gjithëpërfshirjen e 
variablave makroekonomikë, që ndikojnë nivelin e të ardhurave 
dhe shpenzimeve të qeverisë, modele që do të jenë të vlefshme për 
Ministrinë e Financave dhe për Bankën e Shqipërisë.

Problemi teknik i modeleve ishte njëra anë. Ana tjetër ishte 
kohëvonesa në kalimin e fondeve nga/për në llogari të qeverisë 
ose anasjelltas për/nga llogaria e bankave të nivelit të dytë. Zgjidhja 
e këtij problemi duhet të bëhet në bashkëpunim me Ministrinë e 
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Financave dhe do të jetë objekt i një studimi tjetër, produkt i të cilit 
do të jetë përmirësimi dhe zbatimi i marrëveshjes me Ministrinë 
e Financave. Së pari, për dhënien në kohë të të dhënave të sakta 
për shpenzimet buxhetore të cilat dihen paraprakisht. Së dyti, për 
eleminimin e kohëvonesave në kalimin e fondeve ose në rast se kjo 
është e pamundur, për vendosjen e uniformizimit të kohëvonesës 
për të gjitha bankat. Kjo e fundit do t’i shërbente jo vetëm Bankës së 
Shqipërisë por dhe vetë Ministrisë së Financave, për administrimin 
e likuiditetit të saj.

2. Në material u paraqitën modele për parashikime javore, 
meqënëse instrumeti kryesor i tregut është marrëveshja e riblerjes 
me maturim njëjavor. Megjithatë, në funksion të mirëadministrimit 
të likuiditetit në sistemin bankar, parashikimi i likuiditetit duhet të 
shtrihet në periudha më afatgjata, duke filluar së pari me periudhën 
mujore. Parashikimet afatgjata për ecurinë e likuiditetit të sistemit, 
japin informacionin e duhur për marrjen e vendimeve për ndërhyrje 
me instrumente afatgjata, në funksion të uljes së volatilitetit të 
likuiditetit në sistemin bankar. 

3. Përmirësimi i parashikimit të likuiditetit të sistemit bankar, do 
të vinte nga institucionalizimi i dhënies së informacionit për lëvizjet e 
pritura të fondeve nga bankat e nivelit të dytë. Ky përmirësim shihet 
në disa aspekte:

• Nxitja e bankave për të bërë planifikime do të sillte 
mirëadministrimin e likuiditetit të tyre. 

• Njohja me planifikimet e bankave do të sillte përshtatjen e 
parashikimeve të bankës qendrore me informacionin e ri. Si 
shembull mund të sillet parashikimi i të ardhurave të qeverisë 
ose i nevojës për kartëmonedha. 

4. Publikimi i parashikimit të Bankës së Shqipërisë 
mund të kontribuojë në krijimin e kushteve të qëndrueshme 
për  likuiditetin e sistemit. Në rast se ndërhyrjet kryhen me 
marrëveshje me shumë të përcaktuar, publikimi i njoftimit për 
ankand kryen dhe funksionin e publikimit të parashikimit, gjë që 
nuk është e mundur në rastin e ndërhyrjeve me marrëveshje me 
shumë të papërcaktuar.
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Publikimi i parashikimit të likuiditetit i shërben administrimit të 
likuiditetit të sistemit bankar, në rastet kur gabimet dhe devijimet në 
parashikim janë të vogla dhe statistikisht të parëndësishme. Në rast 
të kundërt, ato krijojnë çorientim të tregut. Përderisa parashikimi i 
likuiditetit të sistemit është në fazën fillestare, publikimi i tij mund 
të lihet në një fazë të dytë, kur të krijohet bindja për saktësinë e 
tij. Megjithatë, publikimi i parashikimit mujor mund të fillojë me 
publikimin e parashikimit për pozicionin neto të qeverisë. Duke 
pasur këtë parashikim, bankat kanë mundësi të vlerësojnë kërkesën 
e qeverisë për fonde dhe të marrin vendime për investimet e tyre në 
tregun primar dhe në instrumentet e Bankës së Shqipërisë, gjë që 
duke iu referuar eksperiencës së fundit, provon të jetë e nevojshme 
për rritjen e efektivitetit të ndërhyrjeve të Bankës së Shqipërisë.
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SHËNIME

* Denalda Duro: Specialiste, Departamenti i Operacioneve 
Monetare.

1 Ndryshimet mund të jenë pozitive ose negative.
2 Dekompozimi i luhatshmërisë është bërë mbi bazën e të dhënave 

javore të vitit 2003.
3 Të sqaruar në sektorët 1.2.3
4 Përshtatja në shqip MRAR (Mesatare Rrëshqitëse Autoregresive). 

Kjo metodë përdor të dhënat e shkuara dhe ato korente të variablit 
të varur për të nxjerrë parashikime afatshkurtra të këtij variabli. 
Pjesa autoregresive e metodës shpreh variablin e varur si funksion i 
vlerave të shkuara. Procesi i mesatares rrëshqitëse shpreh variablin si 
funksion i vlerave të shkuara të termit të gabimit.

5 Metodologjia Box-Jenkins bazohet mbi gjykimin e rezultateve 
të autokorrelacionit dhe të autokorrelacionit të pjesshëm të serive 
kohore.

6 Duke shtuar numrin e koeficientëve është e sigurt që rritet R2 , 
por nga ana tjetër ulen shkallët e lirisë. Sipas metodës Box-Jenkins 
modelet me numër të reduktuar variablash, prodhojnë parashikime 
më të mira se sa modelet e tej-parametrarizuar.

7 Seria e shpenzimeve është diferencuar në nivel të parë për të 
arritur stacionaritetin. Për të ndërtuar modelin është marrë seria me 
periodicitet javor, korrik 2000- tetor 2003.

8 Mesatarja e gabimeve = 26 milionë lekë.
9 European Central Bank, Working Paper No.142, “Modeling 

the Daily Banknotes in Circulation in the Context of the Liquidity 
Management of the European Central Bank” (may 2002).

10 International Monetary Fund, (August 2000), “Liquidity 
Forecasting”.

11 Të dhënat e modelit janë me bazë javore për periudhën korrik 
2000-tetor 2003. Seria e cash-it është stacionare, prandaj nuk lind 
nevoja për diferencim. Po ashtu dhe seria e të dhënave buxhetore.

12 Kjo praktikë faktikisht ka dhënë rezultat duke pasur gabim të 
vogël në parashikimin e ndryshimit të nivelit të rezervës së detyruar.

13 Statistikat i referohen përdorimit të 5 për qind të lejueshëm të 
rezervës së detyruar. Këto statistika do të rikompozohen me hyrjen 
në fuqi të vendimit të mobilizimit të 20 për qind të rezervës së 
detyruar.  
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“Në një shoqëri demokratike, shkalla e lartë e transparencës dhe e 
përgjegjshmërisë në realizimin e politikës monetare forcon ligjshmërinë e bankës 
qendrore dhe konsolidon mbështetjen publike për mandatin e stabilitetit të 
çmimeve. Për më tepër, transparenca imponon disiplinë tek politikëbërësit dhe 
është një mënyrë për të siguruar të kuptuarit në masë të strategjisë së politikës 
monetare. Kjo mund të rrisë kredibilitetin, dhe si rrjedhojë efektivitetin e politikës 
monetare, duke lehtësuar kështu përpjekjet e bankës qendrore për të arritur 
objektivin e përcaktuar në ligj.” (Issing, 2001, f 13.) 

1. HYRJE

Dekadën e fundit është vënë re një prirje e bankave qendrore për 
të qenë gjithnjë e më shumë të hapura ndaj publikut përsa i përket 
punës dhe procesit të vendimmarrjes. Transparenca është bërë një 
çështje e rëndësishme e bankingut qendror dhe rëndësia e saj për 
politikën monetare është një temë e trajtuar gjerësisht në literaturën 
akademike të bankave qendrore. Ajo merr më shumë rëndësi sidomos 
në implementimin e regjimit të shënjestrimit të inflacionit. Gjerësisht 
pranohet se transparenca është e rëndësishme për politikën monetare 
në dy drejtime kryesore: rritjen e përgjegjshmërisë dhe rritjen e 
efektivitetit të politikës monetare. Por, duhet patur gjithmonë kujdes 
që transparenca të mos kthehet në qëllim në vetvete. Ajo është dhe 

TRANSPARENCA E BANKËS SË 
SHQIPËRISË

Sofika Note*
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duhet të mbetet një mjet për të përmbushur objektivin përfundimtar 
të politikës monetare. 

Banka e Shqipërisë e ka vlerësuar rëndësinë e transparencës për 
politikën monetare dhe i ka vënë theks punës për rritjen e nivelit 
të saj, sidomos vitet e fundit. Hapja me publikun duhet të shkojë 
paralelisht me rritjen e të kuptuarit nga ana e tij, të politikës monetare 
dhe çështjeve të lidhura me të. Nga ana tjetër, të kuptuarit dhe 
përfshirja e publikut në çështje të tilla vijnë gradualisht me zhvillimin 
ekonomik të vendit. Në këtë material është përpjekur të jepet një 
vlerësim për nivelin e transparencës së Bankës së Shqipërisë sot, 
duke e krahasuar atë me bankat e tjera qendrore dhe me nivelin e 
transparencës së vetë Bankës së Shqipërisë, përpara vitit 1997. Kjo 
bëhet e mundur me anë të një indeksi transparence, të ngjashëm nga 
natyra me indekset e pavarësisë. Vlerësimet për Bankën e Shqipërisë 
janë për vitin 2004 dhe për periudhën përpara vitit 1997. Krahasimi 
i këtyre dy periudhave është parë i nevojshëm për shkak se pas vitit 
1997 janë marrë masa të mëdha për rritjen e transparencës. Vlerat e 
indeksit të transparencës për vitin 2004 dhe për periudhën përpara 
vitit 1997 janë përkatësisht 8.5 dhe përafërsisht 2, nga 15 gjithsej. 
Këta numra tregojnë një pëmirësim të konsiderueshëm krahasuar 
me periudhën përpara vitit 1997 dhe një nivel relativisht të mirë 
transparence, krahasuar me bankat e tjera qendrore.

 
Materiali është organizuar në mënyrë të tillë: në seksionin e dytë 

trajtohet rëndësia e transparencës për bankën qendrore. Në seksionin e 
tretë jepet përkufizimi i transparencës. Në seksionin e katërt paraqitet 
llogaritja e indeksit të transparencës për Bankën e Shqipërisë. Seksioni i 
pestë trajton të kuptuarit e publikut në Shqipëri, si përmasë e rëndësishme 
e transparencës, si dhe rolin e ndërmjetësve në tejçimin e informacionit 
nga Banka e Shqipërisë. Së fundi, seksioni i gjashtë konkludon.

2. RËNDËSIA E TRANSPARENCËS 

Ekonomistët mbështesin gjerësisht mendimin se transparenca 
është e rëndësishme për një bankë qendrore për dy arsye: rritjen e 
përgjegjshmërisë së saj lidhur me pavarësinë dhe rritjen e efektivitetit 
të politikës monetare.
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2.1 Transparenca dhe përgjegjshmëria

Transparenca është një element i cili ndihmon në rritjen e 
përgjegjshmërisë në kushtet kur niveli i pavarësisë në hartimin 
e politikës monetare është i lartë. Duke pasur parasysh prirjen e 
politikanëve për të përdorur politikën monetare për interesat e tyre 
afatshkurtër, politika monetare i besohet një banke qendrore të 
pavarur. Dekadat e fundit po bëhet gjithmonë e më e qartë, që bankat 
qendrore kanë nevojë për një shkallë të konsiderueshme pavarësie për 
të kryer detyrën e tyre në mënyrë sa më efektive. Nga ana tjetër, kjo 
pavarësi duhet të shoqërohet me përgjegjshmëri kundrejt shoqërisë 
ose të paktën, kundrejt përfaqësuesve të zgjedhur të saj. Për të 
siguruar përgjegjshmërinë e një banke qendrore të pavarur krijohen 
marrëveshje të veçanta. Megjithatë, cilatdo qofshin marrëveshjet për 
një pëgjegjshmëri demokratike të bankës qendrore, efekti i tyre është 
i kufizuar pa transparencën sepse informacioni që lidhet me sjelljen e 
bankës qendrore është i rëndësishëm për të gjykuar mbi punën e saj 
(Eijffinger, Hoeberichts, 2000). Transparenca ndihmon që publiku 
të kuptojë se çfarë bën banka qendrore dhe pse, duke i dhënë kështu 
mundësinë atij të vlerësojë performancën e saj. Kështu, një bankë 
qendrore duhet të raportojë në intervale periodike për performancën 
e kaluar dhe për planet e politikës monetare në të ardhmen. Për vetë 
rolin e saj në rritjen e përgjegjshmërisë, transparenca nuk duhet 
lënë në zgjedhjen e bankës qendrore. Është e nevojshme që ligji 
të përcaktojë procedura të caktuara për shpjegimin e veprimeve të 
politikës monetare nga ana e bankës qendrore.

 
2.2 Transparenca, besueshmëria dhe efektiviteti i politikës 

monetare 

Nevoja për transparencë nuk lind vetëm nga kërkesa për 
përgjegjshmëri ndaj një banke të pavarur. Ajo, nëpërmjet përmirësimit 
të besueshmërisë, rrit efektivitetin e politikës monetare (Issing, 
2001). 

Përsa i përket lidhjes midis besueshmërisë, transparencës dhe 
efektivitetit të politikës monetare, ekonomistët kanë opinione të 
ndryshme. Nga një vrojtim i Blinder (1999), një pjesë e ekonomistëve 
e drejtuesve të bankave qendrore mbështesin idenë se besueshmëria 
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e bankës qendrore krijohet nga një histori e suksesshme e  arritjes së 
objektivit kryesor dhe transparenca nuk është kusht i nevojshëm për 
krijimin e besueshmërisë. Për disa të tjerë, transparenca luan një rol 
më të rëndësishëm në krijimin dhe sidomos në ruajtjen dhe forcimin 
e mëtejshëm të besueshmërisë së bankës qendrore. Megjithatë, 
shumica e studiuesve dhe ekspertëve të fushës së ekonomiksit dhe të 
bankingut qendror mbështesin mendimin se transparenca, në kushtet 
e një niveli të lartë kredibiliteti, ndihmon në rritjen efektivitetit të 
politikës monetare. 

Transparenca siguron mbështetjen e gjerë të publikut për arritjen 
e objektivit kryesor, duke e shndërruar atë në një aleat të bankës 
qendrore. Në këtë mënyrë, ajo ndikon në sjelljen e publikut lidhur me 
pagat dhe çmimet, duke lehtësuar arritjen e objektivit përfundimtar 
të politikës monetare. 

Rëndësia e transparencës dhe besueshmëria justifikohen edhe nga 
teoria e pritjeve racionale. Duke marrë parasysh pritjet racionale, 
një bankë plotësisht e besueshme mund të ndjekë një politikë 
disinflacioniste pa patur kosto të padëshirueshme në papunësi (Taylor, 
1983; Ball, 1991). Transparenca pakëson asimetritë e informacionit 
mbi gjendjen e ekonomisë dhe perspektivën e vendimeve të politikës 
monetare mes bankës qendrore dhe sektorit privat, duke ndihmuar 
kështu në rritjen e parashikueshmërisë. Shumica e bankave qendrore 
kontrollojnë normat afatshkurtra të interesit, por, ashtu siç tregojnë 
faktet teorike dhe empirike, janë normat afatgjata të interesit ato që 
kanë më shumë rëndësi në ekonomi. Normat afatgjata, ndër të tjera, 
reflektojnë edhe pritjet për interesin afatshkurtër në të ardhmen, si 
dhe primin e pasigurisë. Nëse autoriteti monetar është më i qartë 
lidhur me atë se çfarë po bën sot dhe çfarë parashikon të bëjë në të 
ardhmen, atëherë pjesëmarrësit e tregut mund të përmirësojnë pritjet 
e tyre për interesat në të ardhmen. Për këtë, banka qendrore nuk ka 
nevojë të përcaktojë domosdoshmërisht lëvizjet e saj të ardhshme. 
Ajo mjafton të identifikojë dhe të bëjë publikë faktorët dhe kushtet 
që mund të ndikojnë politikën monetare në të ardhmen. Gjithashtu, 
mirëinformimi për politikën monetare mund të ulë edhe primin 
e pasigurisë në normat e interesit. Si rrjedhojë, pas publikimit të 
informacionit, lëvizjet e tregut i paraprijnë dhe janë konsistente me 
veprimet që do të ndërmarrë banka qendrore në vijim (Freedman, 
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2002). Në këtë mënyrë, transparenca ndihmon në afrimin e normave 
afatgjata të interesit drejt normës së synuar nga hartuesit e politikës 
monetare. 

3. PËRKUFIZIMI I TRANSPARENCËS

Transparenca është një koncept i gjerë dhe jo i lehtë për t’u 
përkufizuar. Shumë autorë japin përcaktime të ndryshme të 
transparencës, megjithatë në literaturën mbi politikën e bankave 
qendrore mund të dallohen dy të tilla. Geraats (2000) e përkufizon 
transparencën e bankës qendrore si shkallën e dhënies së informacionit 
mbi procesin e politikës monetare. Publiku duhet të zotërojë të 
njëjtin informacion që përdor edhe banka qendrore për realizimin e 
politikës monetare. Sipas këtij përcaktimi, sa më shumë informacion 
të japë një bankë qendrore, aq më shumë transparente është ajo. Ky 
përkufizim i transparencës mund të konsiderohet si shumë i gjerë dhe 
çdokush që i futet më thellë çështjes së transparencës, mund të kuptojë 
se vetëm të japësh informacion dhe të jesh i hapur me publikun nuk 
është transparencë ose nuk sjell efektet e dëshiruara për bankën.  

Winkler (2000), shkon më tej në përcaktimin e transparencës. Ai 
e përkufizon atë si “shkalla e të kuptuarit të procesit të politikës monetare 
dhe vendimeve të saj nga publiku”. Pra, sipas Winkler, vetëm dhënia 
e informacionit nuk është transparencë. Ajo arrihet atëherë kur 
publiku e kupton informacionin e dhënë nga banka qendrore. Në 
këtë drejtim, Winkler e plotëson konceptin e transparencës duke 
shtuar edhe nevojën për përgatitjen dhe përçimin e informacionit 
duke përdorur mjete dhe mënyra të ndryshme të dhënies së tij, si dhe 
formulimin e mesazhit sipas nevojave të audiencave të ndryshme. 
Pikërisht në këtë aspekt, Winkler përfshin edhe veprimtaritë e bankës 
qendrore për të nxitur edukimin e publikut. 

Winkler dallon 3 aspekte të transparencës: vërtetësinë e informacionit 
të dhënë, qartësinë e tij dhe të kuptuarit e njëjtë të informacionit nga publiku 
dhe nga banka qendrore. 

Vërtetësia e informacionit nënkupton që informacioni i dhënë nga 
banka qendrore për publikun duhet të jetë i njëjtë me informacionin 
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që qarkullon brenda vetë bankës qendrore, pa ndryshime apo cungime 
të qëllimshme të tij. Ky aspekt i transparencës sipas Winkler, është 
deri-diku i njëjtë me përkufizimin e transparencës nga Geraats.

Që informacioni të jetë i qartë do të thotë që ai të thjeshtohet, të 
strukturohet dhe t’i komunikohet publikut në mënyrë të tillë që të 
mos lihet vend për keqinterpretime. Qartësia e informacionit bëhet 
sidomos e rëndësishme kur informacioni iu paraqitet audiencave të 
ndryshme.  

Të kuptuarit e njëjtë të informacionit nënkupton që informacioni i 
dhënë nga banka qendrore, në mënyrë që të jetë efektiv, duhet të 
kuptohet dhe interpretohet nga publiku ashtu siç kuptohet dhe 
interpretohet nga vetë banka qendrore. Kjo kërkon një shkallë të 
caktuar të formimit të publikut, e cila mund të vijë si rrjedhojë e vetë 
interesimit të tij ose si rezultat i veprimtarisë së vetë bankës për të 
nxitur këtë edukim.

Skema e paraqitur në figurën 1 tregon rrugën e informacionit që del 
nga banka qendrore për te publiku, në çdo hap të procesit të hartimit 
dhe të zbatimit të politikës monetare, si dhe efektet e tij në krijimin 
e pritjeve të publikut dhe për rrjedhojë, në rezultatin përfundimtar të 
politikës monetare. 

Shigjetat me vija të ndërprera përfaqësojnë informacionin që merr 
publiku nga banka qendrore, i cili, në mënyrë që të kemi të bëjmë 
me transparencë, duhet t’i ketë të tre aspektet: vërtetësi, qartësi dhe 
të kuptuarit e njëjtë. Shigjetat me pika tregojnë krijimin e pritjeve 
të publikut dhe ndikimin e tyre në arritjen e rezultatit të politikës 
monetare.  Në mënyrë që pritjet e publikut të jenë sa më racionale, ai 
duhet të marrë informacion nga të gjitha hallkat e procesit të politikës 
monetare. Kështu, publiku duhet të dijë se cilët janë objektivat e 
bankës qendrore, cila është strategjia e politikës monetare për të 
arritur këta objektiva, si dhe si e pse merren vendimet mbi veprimet e 
bankës. Publiku duhet të ketë mundësi të zotërojë edhe informacionin 
bazë mbi të cilin banka qendrore mbështet vendimin e saj. Kalimi 
i një pjese të konsiderueshme të të gjithë informacionit nga banka 
qendrore tek publiku, realizohet nga ndërmjetësit, kryesisht media. Si 
rrjedhojë, edhe ato kanë ndikimin e tyre, ndonjëherë edhe të madh, 
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në formimin e pritjeve të publikut. Rezultati përfundimtar është 
rezultant i veprimeve të bankës qendrore dhe i pritjeve të publikut. 

4. LLOGARITJA E INDEKSIT TË TRANSPARENCËS 

Transparenca e bankës qendrore është një koncept cilësor. Ta 
matësh atë nga ana sasiore nuk është e lehtë. Ekonomistë të ndryshëm 
janë përpjekur ta masin transparencën nëpërmjet indekseve, llogaritja 
e të cilave bazohet në ngritjen e disa pyetjeve dhe në vlerësimin e 
përgjigjeve përkatëse me pikë. Ndër autorët e këtyre indekseve mund 
të përmendim: Eijffinger, De Haan, Amtenbrink (1999), Gros & Bini-
Smaghi (2001), Eijffinger & Geraats (2003), De Haan & Amtenbrink 
(2003). Pyetësorët për llogaritjen e secilit indeks përqendrohen 
kryesisht në aspekte të njëjta të dhënies së informacionit, si: 
përcaktimi i qartë i objektivave dhe prioritetit të tyre, publikimi 
i strategjisë së politikës monetare dhe vendimeve të saj, dhënia e 
shpjegimeve për çdo veprim/vendim dhe publikimi i parashikimeve, 
publikimi i votave të atribuara. Për të matur transparencën e Bankës 
së Shqipërisë është zgjedhur indeksi i krijuar nga Eijffinger dhe 
Geraats (2003), pasi është më i plotë dhe më gjithëpërfshirës, duke e 
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trajtuar transparencën në më shumë aspekte, ndërkohë që autorët e 
tjerë përqendrohen në aspekte apo grupaspekte të veçanta.

4.1 Metodologjia e llogaritjes së indeksit

Në llogaritjen e indeksit të transparencës, Eijffinger dhe Geraats 
(2003) e konsiderojnë transparencën si “shtrirja e dhënies së informacionit 
nga banka qendrore, i cili ka të bëjë me procesin e hartimit të zbatimit të 
politikës monetare”. Autorët identifikojnë disa lloje të transparencës, 
ku secili i përket një hallke të caktuar të procesit të realizimit të 
politikës monetare. Si rrjedhojë, ata përcaktojnë më parë fazat e 
ndryshme të procesit të marrjes së vendimit në politikën monetare 
dhe më pas llojin e transparencës që i përket secilës prej tyre. Nga 
ky këndvështrim, autorët identifikojnë 5 lloje të transparencës: 
transparencën politike (të objektivit), transparencën e të dhënave 
dhe modeleve, transparencën proceduriale (të marrjes së vendimeve), 
transparencën e veprimeve dhe transparencën operacionale. Një 
përparësi e rëndësishme e indeksit mund të konsiderohet pikërisht 
dallimi mes llojeve të ndryshme të transparencës që ai bën, duke bërë 
të mundur analiza të mëtejshme mbi rolin që luan ajo në procesin e 
marrjes së vendimeve të politikës monetare. 

1. Transparenca politike (e objektivit) ka të bëjë me qartësinë 
e objektivave të politikës monetare. Ajo përmban përkufizimin 
e qartë të objektivit të politikës monetare, duke përfshirë dhënien 
e përparësisë në rast se ka disa objektiva që krijojnë konflikt me 
njëri-tjetrin, si dhe përcaktimin sasior të objektivit përfundimtar. 
Transparenca politike nxitet nga marrëveshjet institucionale, si 
pavarësia e bankës qendrore, marrëveshjet (kontratat) e bankës 
qendrore dhe mekanizmi i anashkalimit të veprimeve të bankës 
qendrore, sepse ato minimizojnë influencën apo presionet politike të 
tepruara në arritjen e objektivit/objektivave të politikës monetare.

2. Transparenca e të dhënave ekonomike dhe modeleve lidhet 
me dhënien e informacionit ekonomik që përdoret në hartimin 
dhe në zbatimin e politikës monetare. Ajo përfshin transparencë 
në lidhje me të dhënat ekonomike që shfrytëzon banka qendrore, 
modelet që ajo përdor për të ndërtuar parashikimet ekonomike apo 
për të vlerësuar ndikimin e vendimeve të saj, dhe parashikimet e 
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brendshme në të cilat ajo mbështetet. Këto të fundit janë veçanërisht 
të rëndësishme, duke qenë se veprimet e politikës monetare dihet se 
i japin efektet vetëm pas një periudhe jo të shkurtër kohe. Kështu, 
veprimet e bankës qendrore kanë të ngjarë të reflektojnë zhvillimet e 
pritura.

3. Transparenca proceduriale (e vendimmarrjes) ka të bëjë 
me mënyrën se si merren vendimet e politikës monetare. Kjo 
transparencë arrihet nëpërmjet publikimeve të strategjisë së politikës 
monetare1, të protokollit dhe të votave emërore të mbledhjeve të 
Këshillit Mbikëqyrës.

4. Transparenca e veprimeve nënkupton shpejtësinë e shpalljes 
së vendimeve të politikës monetare. Përveç kësaj, ajo përfshin edhe 
shpjegimin e vendimit dhe prirjen e politikës monetare apo veprimet 
e mundshme që mund të ndërmerren në të ardhmen. 

5. Transparenca operacionale lidhet me implementimin e 
politikave të veprimeve të bankës qendrore. Ajo përfshin vlerësimin 
e arritjes së objektivave operacionalë të politikës monetare, dhënien 
e informacionit mbi çrregullimet makroekonomike (të papritura) që 
ndikojnë në mekanizmin e transmisionit të politikës monetare, si dhe 
vlerësimin e rezultateve të politikës monetare në këndvështrimin e 
objektivave të saj makroekonomikë.

Pesë llojet e mësipërme të transparencës mund të evidentohen 
edhe në skemën e paraqitur në figurën 1, në seksionin e dytë. Secilës 
shigjetë me vija të ndërprera që përfaqëson kalim informacioni nga 
banka qendrore te publiku, në çdo hallkë të procesit të politikës 
monetare, i është vendosur një numër që përkon me një nga llojet e 
transparencës, të përshkruara më lart.

4.2 Llogaritja e indeksit të transparencës për Bankën e Shqipërisë

Indeksi i transparencës Eijffinger dhe Geraats llogaritet duke 
mbledhur pikët e vëna sipas përgjigjeve të disa pyetjeve që ngrihen 
mbi llojin, cilësinë dhe sasinë e informacionit që publikohet. Për 
secilin nga pesë aspektet e transparencës të shtjelluar më sipër, 
ngrihen nga tre pyetje. Në varësi të përgjigjeve, vendosen 0 ose 1 
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pikë. Në disa raste ka edhe vlerësim të ndërmjetëm, prej 0.5 pikësh. 
Për ndërtimin e indeksit në rastin e Bankës së Shqipërisë, u mor edhe 
mendimi i disa specialistëve të Bankës së Shqipërisë. Indeksi është 
llogaritur për vitin 2004 dhe për periudhën përpara vitit 1997. Më 
poshtë vijon vlerësimi i Bankës së Shqipërisë për vitin 2004 sipas 
kritereve të këtij indeksi, së bashku me shpjegimin përkatës. 

1.a A ka formulim formal të objektivit (objektivave) të politikës monetare, 
me një përcaktim të qartë përparësie në rast se ka shumë objektiva? – 1 pikë

Lidhur me këtë kriter Banka e Shqipërisë është vlerësuar me 1 pikë, 
pasi si objektivat, ashtu edhe përparësia e tyre janë të parashikuar 
qartë në ligjin nr. 8269, neni 3, pika 1.2  

1.b   A shprehet objektivi kryesor nga ana sasiore? – 1 pikë
Banka e Shqipërisë që nga viti 1999 ka shprehur kufijtë sasiorë të 

objektivit përfundimtar të politikës monetare, dhe e ka publikuar atë, 
fillimisht në raportet vjetore. Kohët e fundit, shprehja e objektivit të 
stabilitetit të çmimeve në terma sasiorë është promovuar gjithnjë e 
më shumë. Objektivi përfundimtar është përcaktuar nga ana sasiore 
në “Planin e zhvillimit afatmesëm të Bankës së Shqipërisë 2003-
2005”, si dhe në dokumentin e politikës monetare që përpilohet 
në fillim të çdo viti dhe që jep kuadrin e përgjithshëm të politikës 
monetare për vitin në vazhdim. Duke menduar se efekti i publikimit 
të objektivit përfundimtar në terma sasiorë është i njëjtë, pavarësisht 
se nuk ka përgjegjësi ligjore për arritjen sasiore të tij, mendojmë që 
për këtë kriter të jepet vlerësimi 1 pikë.

1.c  A ka marrëveshje institucionale të qarta ose kontrata mes autoritetit 
monetar dhe qeverisë lidhur me pavarësinë e bankës qendrore? – 1 pikë

Banka e Shqipërisë gëzon pavarësi ligjore të lartë. (Cani, Baleta, 
2002). Gjithashtu, megjithëse mendohet që pavarësia reale mund të 
jetë më e ulët se ajo ligjore, nuk ka patur raste të kompromentimit të 
saj nga politika fiskale. Si rrjedhojë, mendohet që vlerësimi i Bankës 
së Shqipërisë në lidhje me këtë kriter të jetë i plotë, pra 1 pikë.3

2.a A publikohen të dhënat ekonomike të rëndësishme për politikën 
monetare? Merren në konsideratë 5 variabla: oferta monetare, inflacioni, PBB, 
norma e papunësisë dhe përdorimi i kapaciteteve, për të cilat seria kohore duhet 
të publikohet jo më rrallë se çdo 3 muaj. – 1 pikë
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Përsa i përket këtij kriteri, vetëm për tre nga pesë treguesit e 
mësipërm mund të gjenden të dhëna me frekuencë të paktën tremujore. 
Kështu, për ofertën monetare dhe inflacionin jepen të dhëna mujore, 
të publikuara në faqen e internetit të Bankës së Shqipërisë (inflacioni 
publikohet edhe në faqen e internetit të INSTAT). Gjithashtu, të 
dhënat për papunësinë janë tremujore, dhe gjenden të publikuara 
si në faqen e internetit të Bankës së Shqipërisë ashtu edhe në atë 
të INSTAT. Arsyeja e mospublikimit të të dhënave të tjera ka të 
bëjë me faktin që këto të dhëna nuk disponohen. Si rrjedhojë, duke 
patur parasysh që vlerësimi i transparencës mbështetet në faktin nëse 
publikohet apo jo informacioni që disponohet, Banka e Shqipërisë 
vlerësohet me 1 pikë.

2.b  A e raporton Banka e Shqipërisë modelin (modelet) formal 
makroekonomik që përdor për analizat për politikën e saj? – 0 pikë

Banka e Shqipërisë vlerësohet me 0 pikë për këtë kriter, pasi nuk 
publikohet  asnjë model makroekonomik.

2.c A e publikon rregullisht parashikimin e saj? – 0 pikë 
Parashikimi i inflacionit konsiderohet si informacion konfidencal 

dhe si të tillë, Banka e Shqipërisë nuk e publikon. Për rrjedhojë, 
vlerësimi lidhur me këtë kriter është 0 pikë. 

3.a A publikon Banka e Shqipërisë një rregull të qartë apo një strategji që 
përshkruan strukturën (kuadrin) e politikës monetare? – 1 pikë 

Vlerësimi i Bankës së Shqipërisë lidhur me këtë kriter është i 
plotë, pasi strategjia e politikës monetare bëhet publike, duke filluar 
nga objektivat përfundimtarë, të ndërmjetëm dhe operacionalë dhe 
si mund të arrihen ata, e deri tek instrumentet e politikës monetare.

3.b  A publikon Banka e Shqipërisë një raport të hollësishën të diskutimeve 
të organit vendimmarrës (apo të shpjegimeve, në rast të vendimmarrjes nga një 
person), brenda një periudhe kohe të arsyeshme? – 0 pikë

Lidhur me këtë kriter Banka e Shqipërisë vlerësohet me 0 pikë, 
pasi protokolli i diskutimeve lidhur me marrjen e vendimeve të 
politikës monetare aktualisht nuk publikohet. 

3.c A publikon Banka e Shqipërisë se si është arritur çdo vendim i organit 
vendimmarrës mbi nivelin e instrumentit apo objektivit kryesor operacional? (pyetja 
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lidhet me publikimin ose jo të votave dhe nëse po, a janë ato emërore ) – 0 pikë
Edhe për këtë kriter vlerësimi i Bankës së Shqipërisë është 0 

pikë, pasi votat në procesin e marrjes së një vendimi mbi nivelin e 
instrumentit apo objektivit kryesor operacional nuk publikohen.

4.a A publikohen menjëherë vendimet mbi rregullimet në instrumentet apo 
në objektivat kryesorë operacionalë? – 1 pikë

Vlerësimi për këtë kriter është i plotë, pra 1 pikë, sepse vendimet 
mbi ndryshimet e instrumentit të politikës monetare publikohen 
ditën e marrjes së vendimit.

4.b A ofron Banka e Shqipërisë shpjegim kur shpall vendimet e politikës 
monetare? – 0.5 pikë

Lidhur me këtë kriter është menduar që Banka e Shqipërisë të 
vlerësohet me 0.5 pikë. Shpallja e vendimeve të politikës monetare 
shoqërohet pothuajse gjithmonë me shpjegime apo vlerësime, por 
nuk mund të themi se shpjegimi është gjithmonë i plotë dhe i detajuar 
dhe nuk shoqërohet gjithmonë nga vlerësimi për të ardhmen.

4.c A publikon Banka e Shqipërisë një prirje/tendencë të qartë të politikës 
monetare pas çdo mbledhjeje apo një tendencë të qartë të mundshme të veprimeve 
të mëvonshme (të paktën çdo tre muaj)? – 0 pikë 

Përsa i përket këtij kriteri, Banka e Shqipërisë vlerësohet me 0 pikë. 
Kjo pasi, pavarësisht përmirësimeve të dukshme në këtë drejtim, 
dhënia e tendencës së politikës monetare nuk është e detyrueshme të 
bëhet në mënyrë periodike. 

5.a A vlerëson Banka e Shqipërisë rregullisht se deri në çfarë mase janë 
arritur objektivat e saj operacionalë? – 1 pikë

Objektivat operacionalë të politikës monetare aktualisht janë 
mjetet e brendshme neto të Bankës së Shqipërisë dhe rezervat 
ndërkombëtare neto të Bankës së Shqipërisë. Për këta objektiva 
vendosen kufij sasiorë dhe përmbushja e tyre vlerësohet në çdo 
dokument periodik të politikës monetare, duke filluar nga ai mujor, 
deklarata gjashtëmujore, e deri tek raporti vjetor. Si rrjedhojë, për 
këtë kriter Banka e Shqipërisë vlerësohet me 1 pikë.

 
5.b A jep Banka e Shqipërisë rregullisht informacion mbi çrregullimet (e 

papritura) makroekonomike që ndikojnë procesin e transmetimit të politikës 
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monetare? – 0.5 pikë
Informacioni mbi çrregullimet makroekonomike, të papritura 

apo jo, jepet të paktën një herë në tre muaj në raportet e politikës 
monetare.  Por, duke qenë se jo gjithmonë vlerësohet ndikimi i 
tyre në mekanizmin e transmetimit dhe mungojnë diskutimet mbi 
gabimet në parashikimin e këtyre çrregullimeve, Banka e Shqipërisë 
vlerësohet me 0.5 pikë për këtë kriter. 

5.c A jep rregullisht Banka e Shqipërisë vlerësim të rezultateve të politikës 
nga këndvështrimi i objektivave makroekonomikë? – 0.5 pikë

Vlerësimet e rezultateve të politikës monetare nga këndvështrimi 
i objektivave makroekonomikë të Bankës së Shqipërisë publikohen 
rregullisht, por nuk shpjegohet në mënyrë të matshme nga ana 
sasiore kontributi i politikës monetare në arritjen e tyre.

Në tabelën 1 paraqitet përmbledhja e vlerësimit të mësipërm, së 
bashku me indekset e transparencës për bankat të tjera qendrore, të 
llogaritur nga Eijffinger dhe  Geraats.

Siç shihet edhe nga tabela, vlera e indeksit të transparencës së 
Bankës së Shqipërisë është e krahasueshme me indeksin e bankave 
të tjera qendrore. Nëse e analizojmë transparencën sipas nëndarjeve 
të bëra  nga vetë autorët e indeskit, vëmë re se Banka e Shqipërisë 
vlerësohet mirë, përsa i përket nivelit të informacionit të dhënë mbi 
objektivat e politikës monetare (transparenca politike), mbi vendimet 
e marra dhe mbi veprimet e mundshme në të ardhmen (transparenca 
e veprimeve) dhe vlerësimin e objektivave përfundimtarë dhe 
operacionalë (transparenca operacionale). Ndërkohë, sasia e 
informacionit lidhur me të dhënat, modelet dhe parashikimet 
(transparenca e të dhënave) dhe me mënyrën e marrjes së vendimeve 
të politikës monetare (transparenca e vendimmarrjes) është në nivele 
më të ulëta, krahasuar me banka të tjera qendrore.

  
Përcaktimi nga ana sasiore i transparencës mundëson krahasimin 

mes bankave të ndryshme qendrore. Do të ishte me interes të 
krahasohej transparenca e Bankës së Shqipërisë me banka qendrore të 
vendeve që janë më afër nivelit të zhvillimit ekonomik të Shqipërisë, 
por aktualisht nuk disponohen indekse të transparencës së këtyre 
bankave. Megjithatë, duke patur parasysh synimin e Bankës së 
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Shqipërisë për t’iu përafruar modelit të bankave qendrore të vendeve 
të zhvilluara, sidomos Bankës Qendrore Evropiane, krahasimi në 
vazhdimësi i transparencës me këto banka është më i rëndësishëm.

4.3  Problemet e indeksit (kufizimet në metodologji)

Gjatë llogaritjes së indeksit të transparencës për Bankën e Shqipërisë 
dalin në pah jo vetëm kufizime metodologjike të përgjithshme (që 
vlejnë për të gjitha bankat qendrore), por edhe probleme specifike 
për rastin e Shqipërisë. Kështu, indeksi i Eijffinger dhe Geraats, ashtu 
si edhe indekse të tjera të ngjashme, vlerëson transparencën vetëm 
në drejtim të sasisë së informacionit të dhënë dhe shumë pak në 
drejtim të cilësisë/qartësisë së tij. Ai nuk merr parasysh të kuptuarit 
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e këtij informacioni nga publiku apo agjentët, që është një aspekt i 
rëndësishëm i transparencës (Winkler, 2000). Kështu, një vlerë e lartë 
e këtij indeksi nënkupton një dhënie të madhe informacioni, por kjo 
nuk do të thotë domosdoshmërisht se transparenca ka ndihmuar 
maksimalisht në rritjen e efektivitetit të politikës monetare apo në 
rritjen e përgjegjshmërisë së bankës qendrore. 

Një mangësi tjetër e këtij indeksi është edhe përfshirja e  aspekteve 
të transparencës, që aktualisht janë të debatueshme në rrethin e 
ekonomistëve dhe të bankierëve qendrorë dhe që kanë të bëjnë 
me publikimin e votave emërore apo të protokollit të mbledhjeve 
të njësisë që merr vendimet e politikës monetare. Kjo mund të 
pengojë anëtarët e organit vendimmarrës të kenë këndvështrime të 
ndryshme nga njëri-tjetri apo të ndryshojnë pozicionin e tyre, lidhur 
me vendime të rëndësishme të politikës. Nga ana tjetër, publikimi i 
diskutimeve dhe i votave emërore çon në rritjen e përgjegjshmërisë 
së vendimmarrësve. 5

Në vlerësimin e transparencës së Bankës së Shqipërisë, një nga 
arsyet e vlerës së ulët të indeksit në krahasim me disa banka të tjera 
qendrore është edhe mungesa e informacionit, që sipas kritereve 
të indeksit duhet të publikohet. Gjithashtu, që banka qendrore të 
publikojë një informacion të caktuar, ajo duhet të ketë një nivel të 
konsiderueshëm besueshmërie në vërtetësinë apo saktësinë e tij. 
Kështu për shembull, banka qendrore duhet të arrijë një saktësi të 
mirë të parashikimeve të saj përpara se të fillojë publikimin e tyre, në 
të kundërt mund të rrezikohej besueshmëria e saj. 

 
Një problem tjetër në matjen e transparencës me anë të këtij 

indeksi lind pasi ai merr parasysh edhe publikimin e informacioneve, 
që aktualisht mund të mos jenë të nevojshme për publikun shqiptar. 
Jo të gjitha informacionet që mund të japë një bankë qendrore 
kanë po të njëjtën rëndësi për publikun shqiptar si për publikun 
në vendet e tjera. Kjo për vetë nivelin e zhvillimit të sistemit 
financiar në Shqipëri dhe të përfshirjes së publikut në të. Vlerësimi i 
transparencës, bazuar vetëm në sasinë e informacionit të dhënë nga 
banka qendrore do të ishte i paplotë. Për rrjedhojë, lind e nevojshme 
që ky vlerësim të plotësohej edhe me vlerësimin mbi të kuptuarit e 
publikut.
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5. TË KUPTUARIT E PUBLIKUT DHE ROLI I 
NDËRMJETËSVE NË DHËNIEN E INFORMACIONIT 

Shkalla e të kuptuarit të publikut lidhur me politikën monetare 
dhe rolin e bankës qendrore në ekonominë e vendit është një çështje 
të cilës i është kushtuar vëmendje, për vetë rëndësinë që paraqet për 
politikën monetare në arritjen e objektivit kryesor, atë të stabilitetit 
të çmimeve. Niveli i të kuptuarit varet jo vetëm nga informacioni 
që i ofrohet publikut, por edhe nga nxitja që ai ka për t’i kushtuar 
vëmendje dhe për ta kuptuar këtë informacion. Për të analizuar 
shkallën e të kuptuarit të publikut, ai mund të grupohet në dy 
kategori bazë: bizneset dhe konsumatorët. Është e kuptueshme që 
këto dy grupe kanë nivele të ndryshme interesi mbi atë se çka ndodh 
me inflacionin, me kursin e këmbimit dhe me normat e interesit. 
Bizneset, si prodhues/tregtues, importues, si huamarrës dhe 
investues janë të interesuar për të tre treguesit, duke përbërë  kështu 
grupin më të interesuar mbi ekonominë e vendit në përgjithësi, dhe 
mbi veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë në veçanti. Nga ana tjetër, 
konsumatorët mund të jenë të interesuar kryesisht për inflacionin, i 
cili mat fuqinë e tyre blerëse. Çeliku dhe Nasto (2004) duke analizuar 
një anketim të ndërtuar për këtë qëllim, arrijnë në konkluzionin se 
është rritur njohja e publikut me treguesin e inflacionit, i cili renditet 
informacioni më me interes për konsumatorët shqiptarë. Megjithatë, 
nuk mund të themi se publiku shqiptar është i mirëinformuar mbi 
Bankën e Shqipërisë dhe punën e saj. Këtë e tregojnë edhe rezultatet e 
një vrojtimi të bërë në tetor 2003. Vetëm 52.5 për qind e të anketuarve 
e dinin saktë se çfarë është inflacioni, ndërkohë që përqindja e atyre 
që mendonin se inflacionin e mat dhe e publikon Banka e Shqipërisë 
(38.5 për qind) ishte pothuajse e njëjtë me përqindjen e atyre që 
mendonin se inflacionin e mat dhe e publikon INSTAT (41 për qind). 
Përqindja e të anketuarve që mendonin se inflacionin e kontrollon 
Banka e Shqipërisë ishte rreth 56 për qind, ndërkohë që 34 për qind 
mendonin se atë e kontrollon Ministria e Financave. 

Këto rezultate nuk vijnë si rrjedhojë e mungesës së informacionit, 
por e mungesës së interesit nga ana e publikut për të thithur këtë 
informacion. Nga ana tjetër, mungesa e interesit të publikut vjen nga 
mospërfshirja e tij në çështje që kanë të bëjnë me kursin e këmbimit, 
me normën e interesit etj.. Konsumatori shqiptar nuk është shumë 
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i lidhur me sistemin bankar. Depozitat në bankat e nivelit të dytë 
shihen më shumë si një mënyrë për të grumbulluar kursimet se sa 
si një mundësi fitimi, kështu që norma e interesit nuk është faktor 
kryesor në zgjedhjen e publikut për të. Kreditë konsumatore janë 
akoma në fillimet e tyre, ndërkohë që kreditë hipotekare, megjithëse 
në rritje, mbeten akoma zgjedhje e një pjese të vogël të popullsisë si 
rrjedhojë e të ardhurave të pamjaftueshme. Nga ana tjetër, efekti i 
të kuptuarit nga ana e publikut në politikën monetare transmetohet 
nëpërmjet pritjeve, të cilat aktualisht nuk mund të thuhet se 
reflektohen sa duhet. Ndoshta për momentin ato nuk janë aq të 
rëndësishme për mekanizmin e transmetimit më shumë se sa për 
rritjen e besueshmërisë të Bankës së Shqipërisë. 

 
Banka e Shqipërisë ka organizuar leksione dhe fushata sensibilizuese 

me qëllim rritjen e njohurive të publikut mbi të, detyrat e rolin e saj në 
ekonomi. Kjo është një gjë e mirë për sa kohë që nuk kthehet qëllim 
në vetvete. Përveç kësaj, këto nisma janë produktive nëse zgjidhet 
një grup i publikut të cilit ky informacion mund t’i vlejë në një të 
ardhme të afërt, përndryshe efekti i informacionit humbet. Nga ana 
tjetër, ajo pjesë e publikut, nëse e ka të nevojshme, interesohet vetë 
për të kuptuar bankën qendrore dhe veprimet e saj.

Një faktor tjetër i rëndësishëm që ndikon në të kuptuarit e 
publikut është edhe mënyra e tejçimit të informacionit të dhënë 
nga banka qendrore. Edhe nëse banka qendrore jep informacion 
të vërtetë dhe të shprehur qartë, ky informacion tek publiku mund 
të mos transmentohet saktë. Kjo ndodh për faktin se jo gjithmonë 
komunikimi i bankës qendrore me publikun është i drejtpërdrejtë. 
Madje, në më të shumtën e rasteve, informacioni i dhënë nga 
banka qendrore shkon tek publiku nëpërmjet ndërmjetësve. Kjo 
shton rreziqet e shtrembërimit të informacionit, duke dobësuar 
kështu efektet pozitive të transparencës. Nga ana tjetër, media 
luan jo vetëm rolin e ndërmjetësit të informacionit, por edhe atë të 
edukuesit dhe udhëheqësit të opinionit për publikun. Si rrjedhojë, 
është e rëndësishme të vlerësohet se si ndërmjetësit raportojnë për 
vendimet e bankës qendrore, sepse ata mund të mos reflektojnë saktë 
vendimet e marra nga banka qendrore dhe arsyetimin që qëndron 
pas tyre. Ndërmjetësi që luan rolin kryesor në procesin e tejçimit të 
informacionit tek publiku është pa dyshim media.
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Në shumicën e rasteve, reagimi i medias lidhur me Bankën e 
Shqipërisë është nxitur nga kjo e fundit. Artikujt ekonomikë lidhur 
me bankën qendrore vërehen kryesisht kur nga Banka e Shqipërisë 
jepen deklarata ose konferenca për shtyp. Në të tilla raste, gazetat 
publikojnë  informacionin e dhënë nga banka, duke iu përmbajtur 
me besnikëri materialit të shpërndarë nga zëdhënësi apo fjalimit të 
përfaqësuesit të bankës. Por, nuk mungojnë rastet kur në këta artikuj 
ka gabime logjike në shpjegimin e vendimeve të Këshillit Mbikëqyrës, 
madje mund të hasen edhe gabime të rëndomta shtypi, por që sjellin 
keqinformim të publikut.

Gabimet e mësipërme rrjedhin nga mungesa e një formimi më të 
plotë profesional në çështjet e bankingut qendror. Kjo është dhe një 
nga arsyet që Banka e Shqipërisë është angazhuar në organizimin e 
trajnimeve për gazetarët ekonomikë. Por, ajo që më shumë i mungon 
shtypit ekonomik janë analizat dhe komentet profesionale, të cilat 
megjithëse janë shtuar kohët e fundit, mbeten të rralla. 

Ndoshta për nivelin aktual të interesit të publikut cilësia e 
ndërmjetësimit nga media në komunikimin e bankës qendrore me 
publikun mund të mos jetë problem shumë i madh. Por, me rritjen 
e nxitjes së publikut për të kuptuar rolin dhe punën e Bankës së 
Shqipërisë, si dhe me zhvillimin e tregut financiar dhe rritjes së 
rëndësisë së pritjeve të publikut në mekanizmin e transmetimit 
të politikës monetare, roli i medias kthehet në një çështje shumë 
delikate.

6. KONKLUZIONE

Transparenca e bankës qendrore është një temë shumë e 
trajtuar dekadat e fundit. E konsideruar si element që ndikon 
veçanërisht në rritjen e përgjegjshmërisë dhe rritjen e efektivitetit 
të politikës monetare, transparencës i kushtohet shumë rëndësi, 
sidomos në kuadër të regjimit të shënjestrimit të inflacionit. Në 
këtë material u bë një përpjekje për të vlerësuar transparencën e 
Bankës së Shqipërisë duke përfshirë në konceptin e saj, jo thjesht 
dhënien e informacionit por edhe të kuptuarit nga publiku të këtij 
informacioni. 
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Aspekti i parë i transparencës, sasia e informacionit të dhënë nga 
Banka e Shqipërisë, u mat me anë të indeksit të transparencës Eijffinger 
dhe Geraats (2003). Vlerat e indeksit për Bankën e Shqipërisë të 
llogaritura për dy periudha të ndryshme, para vitit 1997, rreth 2 pikë 
dhe aktualisht, 8.5 pikë, tregojnë dukshëm rritjen e nivelit të saj vitet 
e fundit. Indeksi i transparencës prej 8.5 pikësh nga 15, nuk është 
shumë i ulët në krahasim me banka të tjera qendrore duke qenë se 
vlera mesatare e indeksit për bankat e tjera është 10.7 pikë. Ky indeks 
mund të ishte edhe më i lartë nëse një pjesë e informacionit, që sipas 
kritereve të indeksit duhet të publikohej nuk do të mungonte ose 
nuk do të cilësohej si konfidencial për Bankën e Shqipërisë. Për të 
patur një nivel indeksi më të lartë, përveç të tjerash, duhet një punë 
më e madhe në drejtim të sigurimit të një informacioni më të saktë, 
publikimi i të cilit do të kishte vërtet efekte pozitive. 

 
Të kuptuarit e publikut është një vlerësim, jo i lehtë, cilësor i 

transparencës. Niveli aktual i të kuptuarit të publikut shqiptar, 
pavarësisht se ka ardhur duke u rritur, mbetet i ulët, për vetë 
shkallën e zhvillimit të vendit tonë, sidomos të sistemit financiar. 
Interesimi i publikut për bankën qendrore dhe rolin e saj ka ardhur 
në rritje, kryesisht nga përfshirja e tij në këtë sistem. Nga ana tjetër, 
të kuptuarit e publikut është i rëndësishëm për formimin e pritjeve, 
të cilat pa patur se ku të reflektohen nuk e japin ende efektin e tyre 
në politikën monetare.
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ANEKS A: LLOGARITJA E INDEKSIT TË 
TRANSPARENCËS PËR BANKËN E SHQIPËRISË PËR 
PERIUDHËN PËRPARA VITIT 1997

1.a A ka patur formulim formal  të objektivit (objektivave) të politikës 
monetare, me një përcaktim të qartë përparësie në rast se ka patur shumë 
objektiva? – 0.5 pikë

Lidhur me këtë kriter Banka e Shqipërisë është vlerësuar me 0.5 
pikë, pasi në atë periudhë, megjithëse kishte përcaktim formal të 
objektivave të politikës monetare, nuk përcaktohej qartë përparësia 
e tyre. 

1.b   A shprehej objektivi kryesor nga ana sasiore? – 0 pikë
Për këtë kriter vlerësimi është 0 pikë, pasi përpara vitit 1997 

objektivi kryesor nuk publikohej i shprehur nga ana sasiore.  

1.c  A ka patur marrëveshje institucionale të qarta ose kontrata mes 
autoritetit monetar dhe qeverisë lidhur me pavarësinë e bankës qendrore? – 0.5 
pikë

Në periudhën përpara vitit 1997, ligji “Për Bankën e Shqipërisë” 
nuk i atribuonte asaj nivel të lartë pavarësie. Si rrjedhojë, për këtë 
kriter është menduar të vendosen 0.5 pikë. 

2.a A publikoheshin të dhënat ekonomike të rëndësishme për politikën 
monetare? Merren në konsideratë 5 variabla: oferta monetare, inflacioni, PBB, 
norma e papunësisë dhe përdorimi i kapaciteteve, për të cilat seria kohore duhet 
të jetë me një frekuencë jo më të madhe se 3 muaj. – 0 pikë

Përsa i përket këtij kriteri, Banka e Shqipërisë vlerësohet me 0 
pikë, pasi vetëm dy prej pesë variablave të mësipërm publikoheshin 
me frekuencë jo më të madhe se 3 muaj. 

2.b  A e raportonte Banka e Shqipërisë modelin (modelet) formal 
makroekonomik që përdorte për analizat për politikën e saj? – 0 pikë

Banka e Shqipërisë vlerësohet me 0 pikë për këtë kriter, pasi në atë 
periudhë nuk publikohej  asnjë model makroekonomik, madje një 
model i tillë mund edhe të mos ekzistonte.

2.c A e publikonte Banka e Shqipërisë rregullisht parashikimin e saj? 
– 0 pikë 
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Parashikimi i inflacionit nuk publikohej përpara vitit 1997, madje 
edhe sot konsiderohet si informacion konfidencal. Si rrjedhojë, 
vlerësimi lidhur me këtë kriter është 0 pikë. 

3.a A publikonte Banka e Shqipërisë një rregull të qartë apo një strategji 
që përshkruante strukturën (kuadrin) e politikës monetare? – 0 pikë 

Përpara vitit 1997 nuk publikohej strategjia e qartë e politikës 
monetare. Si rrjedhojë, vlerësimi për atë periudhë është 0 pikë.

3.b  A publikonte Banka e Shqipërisë një raport të hollësishën të diskutimeve 
të organit vendimmarrës (apo të shpjegimeve, në rast të vendimmarrjes nga një 
person), brenda një periudhe kohe të arsyeshme? – 0 pikë

Lidhur me këtë kriter Banka e Shqipërisë vlerësohet me 0 pikë, 
pasi  protokolli i diskutimeve  lidhur me marrjen e vendimeve të 
politikës monetare nuk publikohej. 

3.c A publikonte Banka e Shqipërisë se si ishte arritur çdo vendim i organit 
vendimmarrës mbi nivelin e instrumentit apo objektivit kryesor operacional? (pyetja 
lidhet me publikimin ose jo të votave dhe nëse po, a janë ato emërore ) – 0 pikë

Edhe për këtë kriter vlerësimi i Bankës së Shqipërisë është 0 
pikë, pasi votat në procesin e marrjes së një vendimi mbi nivelin e 
instrumentit apo të objektivit kryesor operacional nuk publikoheshin 
në periudhën përpara vitit 1997.

4.a A publikoheshin menjëherë vendimet mbi rregullimet në instrumentet 
apo objektivat kryesorë operacionalë? – 0 pikë

Ndryshe nga sot, vendimet mbi ndryshimet e instrumentit të politikës 
monetare nuk publikoheshin ditën e marrjes së vendimit. Si rrjedhojë, 
vlerësimi për këtë kriter për periudhën përpara vitit 1997 është  1 pikë.

4.b A ofronte Banka e Shqipërisë shpjegim kur shpallte vendimet e 
politikës monetare? – 0 pikë

Banka e Shqipërisë nuk e shoqëronte marrjen e vendimit (në 
rast se e shpallte atë në publik) me shpjegime të arsyeve që çonin 
në marrjen e vendimit. Për këtë arsye vlerësimi për këtë kriter për 
periudhën përpara vitit 1997 është 0 pikë.

4.c A publikonte Banka e Shqipërisë një prirje/tendencë të qartë të 
politikës monetare pas çdo mbledhjeje apo një tendencë të qartë të mundshme të 
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veprimeve të mëvonshme (të paktën çdo tre muaj)? – 0 pikë 
Vlerësimi për këtë kriter për periudhën përpara vitit 1977 është 

0 pikë, pasi nuk bëhej publike asnjë tendencë apo prirje e qartë e 
politikës moentare. 

5.a A vlerësonte Banka e Shqipërisë rregullisht se deri në çfarë mase 
objektivat e saj operacionalë ishin arritur?– 0.5 pikë

Edhe pse mund të jepeshin shifra lidhur me arritjen e objektivave 
operacionalë të politikës monetare, mungonte shpjegimi i detajuar 
lidhur me këtë çështje.  Si rrjedhojë, për këtë kriter Banka e Shqipërisë, 
për periudhën përpara vitit 1997, vlerësohet me 0.5 pikë. 

5.b A jepte Banka e Shqipërisë rregullisht informacion mbi çrregullimet 
(e papritura) makroekonomike që ndikonin procesin e transmetimit të politikës 
monetare? – 0 pikë

Informacioni mbi çrregullimet makroekonomike, të papritura 
apo jo, aktualisht jepet të paktën një herë në tre muaj në raportet 
e politikës monetare.  Përpara vitit 1997 ky informacion ose ka 
munguar ose nuk ka qenë i shpeshtë. Për këtë arsye, vlerësimi për 
këtë kriter është  0 pikë. 

5.c A jepte rregullisht Banka e Shqipërisë vlerësim të rezultateve të 
politikës nga këndvështrimi i objektivave makroekonomikë? – 0.5 pikë

Lidhur me këtë kriter, Banka e Shqipërisë mund të vlerësohet 
me 0.5 pikë, pasi  shpjegimet nuk kanë qenë të qarta sa duhet, dhe 
përveç kësaj, mungonte edhe vlerësimi sasior i kontributit të politikës 
moentare në arritjen e objektivave makroekonomikë.
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SHËNIME

* Sofika Note: Specialiste, Departamenti i Kërkimeve.
Falenderojmë z. Erjon Luçi, z. Gramoz Kolasi, z. Erald Themeli, 

zj. Evelina Çeliku dhe z. Ylli Memisha për kontributin e vlefshëm në 
ndërtimin e indeksit të transparencës për  Bankën e Shqipërisë.

1 Me strategji të politikës monetare do të kuptohet kuadri i 
përgjithshëm i saj: objektivat përfundimtarë, të ndërmjetëm dhe 
operacionalë të politikës monetare dhe mënyra e arritjes së tyre, si 
dhe instrumentet e politikës monetare. 

2 Sipas ligjit “Për Bankën e Shqipërisë”, neni 3, pika 1,  objektivi i 
Bankës së Shqipërisë është arritja dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve. 
Objektivat e tjerë të saj kushtëzohen nga objektivi kryesor.

3 Ligji “Për Bankën e Shqipërisë”, neni, 1 pika 3.
4 Për bankat e tjera qendrore përveç Bankës së Shqipërisë, indeksi 

është llogaritur nga Eijffinger dhe Geraats në vitin 2002.
5 Blinder, etj. (2001) paraqet një diskutim më të hollësishëm lidhur 

me këtë çështje. 
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ABSTRAKT

Në këtë punim jam përqëndruar në shpjegimin e modeleve 
statistikore për parashikimin e inflacionit në Shqipëri. Pjesa e parë 
e punimit prezanton pengesat në rrugën e parashikimit të inflacionit 
dhe historinë e procesit të parashikimit. Veçoritë dhe rezultatet e 
vlerësimit të modeleve të thjeshta që aktualisht përdoren në Bankën 
e Shqipërisë, janë prezantuar së bashku me ecurinë e procesit të 
parashikimit. Shtimi i njohurive mbi dinamikën e inflacionit dhe 
ndryshimet strukturore në ekonominë shqiptare drejt një ekonomie 
tregu kanë lindur nevojën për ndërtimin e modeleve të reja.  

1. PËRSE DUHET PARASHIKUAR INFLACIONI? 

Mendimi i përgjithshëm shkencor thekson se ekziston një kohë e 
caktuar nga përcaktimi i një politike monetare deri në veprimin e saj 
në ekonominë e një vendi. Kjo do të thotë, se një politikë e caktuar, 
e cila i përgjigjet vetëm gjendjes aktuale të ekonomisë mund të 
humbë veprimin në një moment të caktuar të të ardhmes kur situata 
të paraqitej krejt ndryshe nga e sotmja, duke mos qenë më, në këtë 
mënyrë, një politikë stabilizuese. Për këtë arsye, është përgjithësisht 
e pranuar që politikat e bankave qendrore duhet të shikojnë nga 

PARASHIKIMI I INFLACIONIT NË 
SHQIPËRI

Gent Hashorva*
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e ardhmja e zhvillimeve, duke i bërë ato institucione udhëheqëse 
në fushën e parashikimeve të treguesve makroekonomikë. Rruga 
me të cilën aktualisht realizohen dhe përdoren parashikimet në 
bankat qendrore, ka ndryshuar rrënjësisht në këta dhjetëvjeçarët e 
fundit, duke pasqyruar ndryshimet si në teorinë ekonomike (dhe 
ekonometrike) ashtu edhe në regjimet e politikës monetare. 

Përsa i përket ndryshimeve në politikën monetare, gjatë viteve 
1990, një numër i madh vendesh qoftë në mënyrë formale apo 
joformale kanë adoptuar regjimin e ri të politikës monetare, të quajtur 
inflacioni i shënjestruar. Në këtë kuadër, inflacioni i shënjestruar 
është konsideruar se do të jetë strategjia më efikase për zhvillimin 
institucional të Bankës së Shqipërisë në të ardhmen. Në bazë të 
gjykimeve tradicionale, sipas të cilave mekanizmi i trasmisionit të 
politikës monetare i jep efektet e tij me disa kohë vonesë, parashikimi 
i inflacionit luan një rol të rëndësishëm në përcaktimin e politikës 
monetare. Argumenti i mbrojtësve të regjimit të inflacionit të 
shënjestruar në këtë pikë është se përderisa instrumenti kryesor i 
politikëbërësve monetarë, norma e interesit, ka ndikimin e vet tek 
norma e inflacionit shumë muaj më vonë, politikat duhet të drejtohen 
drejt shënjestrimit të parashikimit të inflacionit brenda një intervali 
të përshtatshëm. 

Parashikimi i inflacionit nuk është vetëm një çështje e rëndësishme 
në procesin e vendimmarrjes, por në të njëjtën kohë dhe një mjet 
thelbësor komunikimi. Politika monetare është bërë gjithnjë e më 
transparente këto dekadat e fundit. Politikëbërësit tashmë besojnë 
se komunikimi i hapur është i frytshëm për stabilitetin dhe për 
parashikimin e mënyrës së transmetimit të këtyre politikave në 
ekonominë shqiptare, duke qenë në të njëtën kohë thelbësor dhe për 
përgjegjshmërinë e një banke qendrore të pavarur. 

2. SI KA EVOLUAR PARASHIKIMI I INFLACIONIT NË 
KOHË?

Banka e Shqipërisë, përveç analizave të faktorëve të cilët ndikojnë 
normën e inflacionit në një periudhë afatshkurtër dhe afatmesme, bën 
dhe një parashikim të normës së inflacionit mbështetur në modele 
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të thjeshta statistikore. Në modele përdoren të dhënat e viteve të 
fundit, meqenëse ecuria e normës së inflacionit gjatë kësaj periudhe 
është e ndryshme nga ajo përpara vitit 1999, e mbështetur kjo dhe në 
testin statistikor të Chow.

Në fillim të këtij procesi, vëmendje iu kushtua ndërtimit të 
serive kohore ose siç njihen ndryshe dhe data-base,  si hapi i parë 
për studimin mbi baza shkencore të ecurisë së inflacionit. Por, 
mungesa e të dhënave të llogarive kombëtare apo të treguesve realë 
të ekonomisë, të dhëna që nuk mbulojnë një pjesë të mirë të sektorit 
privat apo të dhëna jo me skadencë të njëtrajtshme kohore dhe jo 
plotësisht të besueshme, përbënin dhe përbëjnë një problem të madh 
për procesin e parashikimit. 

Nga ana tjetër, gjatë 3-4 viteve të fundit janë bërë përpjekje të 
shumta në përmirësimin e të dhënave ekzistuese, duke çuar dhe në një 
zhvillim të rëndësishëm të parashikimit tonë. Ndryshime, gjatë kësaj 
kohe, janë bërë në strukturën e indeksit të çmimeve të konsumit (për 
shembull, ndryshimi në çmimin e qirasë së imputuar në tetor 2003), 
në ndërtimin e treguesve të rinj (për shembull, treguesi i çmimeve 
të artikujve bujqësorë), ndryshime të përshtatshme në llogaritjen  e 
kursit të këmbimit nominal efektiv, i cili përdoret si variabël përafrues 
për kursin nominal të këmbimit në modelet tona.

2.1 Katër mënyrat e parashikimit të inflacionit nga ana e Bankës 
së Shqipërisë deri në vitin 2005. 

Në një fazë të hershme të parashikimit, përdoreshin variabla 
të thjeshtë, që vareshin nga seria kohore e inflacionit (metoda e 
mesatares së ponderuar apo metoda e trendit). Metoda e parë, 
mesatarja e ponderuar, bazohet në mesataren e ponderuar kur ecuria 
e inflacionit analizohet gjatë historisë në vite. (Viteve të fundit iu 
është dhënë një peshë më e madhe në përcaktimin e normës së 
inflacionit.)

Në një metodë të dytë, metoda e trendit, variabli normë e interesit 
është shpjeguar me anë të variablit kohë. Kjo metodë mat trendin 
(ecurinë) pasi janë eliminuar nga seria kohore e normës së inflacionit, 
komponentja e gabimit dhe ajo sezonale. 



182

Ekuacioni është i formës:

INF= T+S+R

ku T është trendi linear, S është komponentja sezonale dhe R 
është komponentja e gabimit. 

Duke eliminuar komponenten sezonale lidhja shfaqet në këtë 
formë: 

INF*= T+R

ku INF* është komponentja sezonale e inflacionit të korrigjuar. 

Kjo metodë mund të përdoret “për të pastruar” sa më shumë 
të dhënat nga luhatjet e pakontrolluara (me metodën e sheshimit 
eksponencial). Ajo ofron mënjanimin më të madh të mundshëm të 
komponentes jo të rregullt, por nuk e mënjanon plotësisht atë. 

Përfundimisht, ekuacioni i përdorur për parashikimin është 
INF**= T, ku INF** është inflacioni i korrigjuar nga komponentja 
sezonale dhe ajo e gabimit. 

Ekuacioni INF**= b1+b2T, si lidhje lineare ose INF**= 
b1+b2T+ b3T2, si lidhje kuadratike ndërmjet normës së inflacionit 
dhe kohës është përdorur më pas për parashikim. 

Modeli pasqyron vetëm varësinë e normës së inflacionit nga 
variabli kohë, duke mos marrë në konsideratë faktorët e tjerë 
makroekonomikë dhe treguesit socialë, të cilët kanë një ndikim të 
padiskutueshëm tek norma e inflacionit. 

Kjo fazë u ndoq më pas nga ajo e ndërtimit dhe e përdorimit 
të modeleve të thjeshta statistikore, të cilat, siç e tregoi dhe koha, 
jo vetëm e ndihmuan Bankën e Shqipërisë të kuptojë dhe të 
analizojë në mënyrë analitike zhvillimet në normën e inflacionit 
(deri atëhere ishte punuar më shumë në drejtim të studimeve 
empirike), por  njëkohësisht të bëjë dhe parashikime afatshkurtra 
dhe afatmesme.
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Modeli i parë ekonometrik shpjegonte sjelljen e indeksit të çmimeve 
të konsumit, në varësi të indeksit të çmimeve të konsumit një muaj 
më parë, dhe nga ana e faktorëve të kërkesës, norma reale efektive e 
këmbimit (REER), e cila u ndryshua në normën nominale efektive të 
këmbimit (NEER)1, dhe agregatit monetar M1, që vepron nga kahu i 
ofertës. Të gjitha seritë janë të zhveshura nga komponentja sezonale. 
Modeli është si më poshtë:

MODELI 1

CPIt= 7.06+1.00CPIt-1 – 0.14NEERt-1 +0.00004M1t-3  

ose

П= 7.06-0.14NEERt-1 + 0.00004M1t-3

R2-ADJ. = 0.97, SE=3.98, Sample: 1994:01-2000:12 

Në këtë model t është koha, CPI është indeksi i çmimeve të 
konsumit, NEER është kursi nominal efektiv i këmbimit, M1 është 
agregati monetar, П= CPI –CPI(-1) është norma mujore e inflacionit. 

Megjithatë, problemi kryesor i këtij lloj ekuacioni është mungesa 
e mbështetjes teorike. Kjo gjë, bëhet gjithmonë e më e dukshme 
dhe mund të çojë në përfundime të gabuara për faktin se seritë 
kohore janë të shkurtra. Kjo, sepse  duke qenë se janë seri të cilat 
“vuajnë” nga shumë efekte të papritura, që ekonomia shqiptare ka 
ndeshur këto vite, ato kthehen në seri kohore me shumë ndërprerje. 
Vlerësimet janë përfituar me metodën e katrorëve më të vegjël. Duke 
qenë se variablat janë shprehur në nivele dhe seritë janë jostacionare, 
atëhere lind rreziku që lidhjet regresive të jenë jorealiste.  

Në këto kushte, është një fakt i njohur, që seritë kohore duhet të 
transformohen në seri stacionare, duke i bërë ato gati për analiza dhe 
parashikime. 

Studimi në vazhdim, i sjelljes së inflacionit në Bankën e Shqipërisë 
ka arritur në një fazë të re më të konsoliduar. Për të eliminuar 
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problemin e përmendur më sipër, janë përdorur ekuacione me seri 
kohore me më shumë stacionaritet si dhe modele të reja që i përkasin 
klasës së modeleve ARIMA. 

Nga ana tjetër, arsyeja e përdorimit të këtyre lloj modeleve është 
ajo se në rastin e vendeve me ekonomi në zhvillim, në dallim nga ato 
të vendeve të industrializuara ku faktorët realë luajnë rolin kryesor, 
faktorët nominalë luajnë një rol të rëndësishëm (Domaç, 2003). 
FMN (1996) tregon se output gap-i nuk luan një rol të rëndësishëm në 
shpjegimin e normës së inflacionit në vendet në zhvillim. Ndërkohë, 
ndryshimet në rritjen e parasë kanë shumë më tepër fuqi shpjeguese 
për inflacionin. Në veçanti, më pas, ndryshimet në kursin e këmbimit 
janë një faktor përcaktues për inflacionin në vendet me ekonomi 
tregu në zhvillim. 

MODELI 2

Modeli ekonometrik  2 është përcaktuar si më poshtë: 

INF12t = 0.84INF12t-1 - 0.27INF12t-2 + 0.29INF12t-1 
+0.02D12M1t-12 - 0.08D12NEERt-1

ku t është variabli kohë, INF12 është norma vjetore e inflacionit, 
D12M1 është rritja vjetore e agregatit M1, D12NEER është ndryshimi 
vjetor  i NEER-it.

R2-Adj. = 0.76, SE=0.01, Sample: 1998:01-2004:12

MODELI 3

D(CPI) AR(1)  AR(6)  MA(6)  SAR(12)

R2-Adj. = 0.73, SE=0.76, Sample: 1998:01-2004:12

Bazuar në këto ekuacione parashikohet norma e inflacionit me kufi 
deri në një vit. Më pas, vlera më e ulët dhe më e lartë e parashikimit të 
ekuacioneve përbën intervalin (jo intervale besimi) e parashikimit për 
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çdo muaj (më parë se viti 2002, bëhej një vlerësim pikësor i normës 
së inflacionit dhe metoda e intervalit rriti mundësinë për të gjetur 
vlerën reale).

 
2.2 Mbi ecurinë e parashikimit të inflacionit 

Afërsia e gjetjes së normës reale të inflacionit për periudhën janar 
2003- dhjetor 2004, është në masën 60-70 për qind. Ky përafrim 
mund të shikohet i ndarë në dy vite. Gjatë vitit 2003, në rastet kur 
vlera reale rezulton brenda intervalit të parashikimit, në 60 për qind 
të rasteve ajo ka qenë afër vlerës së sipërme të këtij intervali. Gjatë 
vitit 2004, 70 për qind e këtyre rasteve ka qenë afër vlerës së poshtme 
të intervalit të parashikimit. Në përgjithësi, norma e inflacionit gjatë 
vitit 2003 lëvizi afër kufirit të sipërm të intervalit objektiv të Bankës 
së Shqipërisë, ndërsa në vitin 2004 përreth atij të poshtmit. Grafiku 
i mëposhtëm pasqyron sjelljen e vlerës së parashikuar të inflacionit 
përballë vlerës reale, nga viti 2002 deri në vitin 2004.

Në lidhje me 
modelet e fundit, 
analiza tregon se 
modeli 2 parashikon 
më mirë se modeli 
ARIMA, në terma të 
minimizimit të gabimit. 
Parashikimi më i mirë 
i modeleve strukturore 
manifestohet në 
tabelën e mëposhtme 
nëpërmjet vlerave të 
dy koeficentëve të 
modelit.  
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Ajo që kemi ne parasysh në këtë moment, është fakti se në gjendjen 
aktuale këto modele nuk luajnë rolin e një “piloti automatik” për 
parashikimin e inflacionit. Ato nuk janë as më pak as më shumë se një 
element i rëndësishëm në procesin e hartimit të politikës monetare. 

3. ÇFARË MUND TË BËJMË NË TË ARDHMEN? 

Një mënyrë për të punuar në këtë drejtim mund të jetë analiza 
dhe mundësisht parashikimi, brenda grupeve të indeksit të çmimeve 
të konsumit, për të hedhur dritë në rolin e grupeve të veçanta në 
normën e përgjithshme të inflacionit. Më poshtë janë disa rezultate:

INF12At= -0.56+0.65INF12At-1 + 0.39INF12GRt-1 

R2-ADJ. = 0.81, SE=1.68, Sample: 1998:01-2004:12 

Në këtë model, t është variabli kohë, INF12A është norma vjetore 
e inflacionit e grupit “ushqime dhe pije joalkolike” brenda indeksit të 
çmimeve të konsumit të Shqipërisë, INF12GR është norma vjetore e 
inflacionit e grupit “ushqime dhe pije joalkolike” brenda indeksit të 
çmimeve të konsumit të Greqisë.

Një tjetër metodë e provuar më parë (Hledik, 2002), është përdorimi 
i një Granger-Engle ekuacioni të vetëm (testi i kointegrimit), i cili 
ofron një metodologji të ndryshme nga ajo e përdorur nga Banka e 
Shqipërisë deri më sot. 

Seritë e mëposhtme me bazë mujore janë përdorur në ekuacion:

• CPI= indeksi i çmimeve të konsumit me peshat e reja të vitit 
2001.

• P_IMP= vlera mujore e çmimeve të importit, të vlerësuara 
si mesatare e peshuar e çmimeve të importit (në Lek) sipas 
të mirave (4 grupe kryesore) dhe shteteve (3 partnerët 
kryesorë).  

• M3= paraja, duke përfshirë dhe depozitat në monedhë të 
huaj.

• Y = vlera e vlerësuar e PBB-së tremujore e konvertuar më pas 
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në vlera mujore, duke supozuar rritje të njëjtë mujore.
• IR12 = normat e interesit të depozitave (12 - mujore).

Të gjithë variablat (me përjashtim të normave të depozitave 
dhe të PBB-së) janë të zhveshur nga sezonaliteti dhe të testuar për 
stacionaritet. Të gjithë variablat janë të integruar të rendit të parë.

P_CPI= - 2.41+0.46P_IMP + 0.000964IR12 + 0.58LM3 – 
0.34YL

R2-ADJ. = 0.96, SE=0.04, Sample: 1996:01-2002:04 

Të gjithë variablat kanë shenjën e duhur. Mbetjet (të shënuara me 
ECM) e ekuacionit janë ruajtur dhe testuar për rrënjë njësi. Testi 
konfirmon stacionaritetin e mbetjeve, duke mbështetur hipotezën e 
lidhjeve afatgjata ndërmjet këtyre variablave. Modeli dinamik më pas 
dha këto rezultate: 

D(P_CPI)= 0.24 D(P_CPI(-1) + 0.30D(P_IMP) + 0.39D(LM3SA(-
3) - 0.006720 D(IR12(-2) - -0.32 D(YL(-12) -  -0.27 ECM(-1)

R2-ADJ. = 0.59, SE=0.01, Sample: 1997:02-2002:04 

Përsëri të gjithë variablat kanë shenjën e duhur. Modeli mund të 
përdoret për parashikime afatshkurtra, sepse kursi i këmbimit, PBB 
dhe M3 mund të ndikojnë vendimet e politikës monetare. 



188

SHËNIME

* Gent Hashorva: Kryespecialist, Departamenti i Politikës 
Monetare.

1 Arsyeja përse u kalua nga REER tek NEER është kjo: NEER 
mund të shpjegojë më mirë, nga ana e faktorëve të kërkesës normën e 
inflacionit, për një ekonomi të vogël të hapur, me një sektor eksporti 
të dobët si në rastin e Shqipërisë. REER-i mund të vlerësojë më mirë 
efektin e faktorëve të kërkesës në rastin kur ekziston në një ekonomi 
të vogël, të hapur me një sektor eksporti të fortë. Ky nuk është rasti 
i Shqipërisë; megjithatë më mirë mund të përdoreshin kursi nominal 
i këmbimit apo çmimet e importit, të cilat do të jepnin drejtpërdrejt 
efektin e kursit të këmbimit tek norma e inflacionit. 
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ABSTRAKT

Duke hasur vështirësi në parashikimin dhe mbajtjen nën kontroll 
të inflacionit total për periudha afatgjata, një pjesë e bankave 
qendrore në vende të ndryshme preferojnë, të kontrollojnë dhe të 
parashikojnë inflacionin bazë, si një kontribut më të drejtpërdrejtë 
të politikës monetare të ndjekur prej tyre. Këtë ato e bëjnë duke 
përjashtuar nga inflacioni total elementet me ndikim të përkohshëm 
në çmimet e konsumit, që në fakt janë relativisht më pak të lidhur 
me politikën monetare. 

Në material, pasi bëhet një parashtrim i disa kritereve teorike dhe 
praktike, ekonomike dhe statistikore, mbi efektshmërinë e matjes dhe 
të përdorimit të inflacionit bazë nga bankat qendrore dhe në veçanti 
nga Banka e Shqipërisë, sugjerohet metoda optimale e llogaritjes së 
tij në rastin tonë. 

Konkludohet se metoda e mesatareve të trimuara është ajo që na 
ofron matjen më të përshtatshme. Duke shkuar më tej, studimi teston 
këtë matje edhe me anë të lidhjes së inflacionit bazë me agregatët 
monetarë, duke hedhur bazat e parashikimit të tij në një të ardhme 
të afërt. 

Evelina Çeliku*

INFLACIONI BAZË NË SHQIPËRI: MATJA 
DHE LIDHJA E TIJ ME AGREGATËT 

MONETARË
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1. INFLACIONI BAZË: PJESË E INFLACIONIT TOTAL.

Inflacioni dhe kategoritë e llogaritjes së tij, prej disa kohësh janë 
bërë objekt diskutimi në rrethet e ekonomistëve, të studiuesve dhe të 
politikëbërësve në bankat qendrore. E tëra kjo, jo vetëm në aspektin 
e arritjes së objektivave të qartë sasiorë për inflacionin, i cili sigurohet 
nëpërmjet qëndrueshmërisë relative të çmimeve të konsumit, por 
edhe në drejtim të rritjes së aftësisë së bankave qendrore për të 
parashikuar inflacionin. Duke hasur vështirësi në parashikimin dhe 
mbajtjen nën kontroll të inflacionit total për periudha afatgjata, 
një pjesë e bankave qendrore në vende të ndryshme preferojnë, të 
kontrollojnë dhe të parashikojnë inflacionin bazë, si një kontribut 
më të drejtpërdrejtë të politikës monetare të ndjekur prej tyre. Këtë 
ato e bëjnë duke përjashtuar nga inflacioni total elementet me ndikim 
të përkohshëm në çmimet e konsumit, që në fakt janë relativisht më 
pak të lidhur me politikën monetare. 

Kombinimi i faktorëve jashtë politikës monetare, bën që inflacioni 
të marrë goditje, që shpesh shfaqen për periudha afatshkurtra. 
Lexueshmëria e indeksit të çmimeve vështirësohet dhe ai kthehet 
në një indikator “të keq” për autoritetin monetar, sepse deformon 
ecurinë e inflacionit për arsye të jashtme dhe të përkohshme. Pasja e 
një indikatori “të mirë” të ecurisë së çmimeve për periudha afatgjata, 
nënkupton në njëfarë mase, izolimin e shifrës së inflacionit nga 
ndikimet afatshkurtra. 

Për periudha afatshkurtra, mund të ekzistojnë goditje që krijojnë 
shmangie të ecurisë së inflacionit nga tendenca historike. Kjo nuk 
do të thotë, se ngjarje të tilla duhet të lihen në hije, por pesha që u 
duhet dhënë në studimin e tendencave të inflacionit, nuk duhet të 
ekzagjerohet. Ndër fenomenet që shkaktojnë luhatje dhe tronditje të 
tendencës së çmimeve të konsumit përmenden:

• sezonaliteti, për grupe, nëngrupe apo produkte të veçanta të 
shportës së mallrave të konsumit;

• prania e mallrave apo e shërbimeve, çmimet e të cilave janë të 
administruara;

• prania e mallrave të konsumit, të cilët shpesh bëhen objekt 
i vendosjes së taksave (politika fiskale), që në mënyrë të 
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drejtpërdrejtë dhe të tërthortë, ndikojnë në rritjen e inflacionit 
total;

• prania e ngjarjeve shock që lëkundin ekuilibrat makroekonomikë 
të një vendi, të tilla si fatkeqësi natyrore, lëvizje politiko-sociale 
etj..

Nuk është e vështirë që të eliminohen nga inflacioni prania e 
veçuar e elementeve të mësipërme, sidomos, për  grupin e parë dhe 
të dytë të faktorëve. Metodat e përdorura janë mjaft të thjeshta dhe 
të aplikueshme, në rast se  ekziston një bazë e detajuar të dhënash. 
Në fakt, problemi bëhet pak më i komplikuar, kur kërkojmë të 
vlerësojmë serinë e tendencës afatgjatë të inflacionit, duke përjashtuar 
nga inflacioni total ndikimin e kombinuar të faktorëve që shkaktojnë 
goditje te ky i fundit. Metodat kanë evoluar, duke filluar që nga ato 
përjashtuese e deri tek ato ekonometrike. Të gjitha metodat vendosen 
përballë faktit se sa dhe si ato i përmbushin kriteret teorike dhe 
ato statistikore. Përmbushja e kritereve, gjykohet në përputhje me 
kushtet konkrete të zbatimit të regjimeve të ndryshme të politikave 
monetare nga bankat qendrore. Në fund të fundit, metodat kanë 
për qëllim të identifikojnë, përbërësen afatgjatë, e cila supozohet se 
është inflacion i pastër monetar, por edhe përfaqësuese e prirjeve 
inflacioniste të agjentëve ekonomikë. 

Nëse do të vendoseshim përballë regjimit të inflacionit të synuar, 
është i domosdoshëm, disponimi i një matësi të këtij inflacioni-
tendencë. Kjo do të ndikonte në rritjen e efikasitetit të politikës 
monetare, gjë që do të thotë se reagimi ndaj çdo ndryshimi të faktuar 
të çmimeve, mund të çojë në mbivlerësime të efekteve krejtësisht 
kalimtare.

 
Nëse banka qendrore ndjek ecurinë e agregatëve monetarë, ajo 

interesohet në mënyrë më të veçantë për përbërësen afatgjatë në 
inflacion dhe për ekzistencën e një lidhjeje të qëndrueshme ndërmjet 
kërkesës për para dhe çmimeve.

Materiali në vijim, fillimisht, përpiqet të japë disa gjykime në 
lidhje me metodat që përdoren më shumë për matjen e inflacionit 
bazë duke i vënë ato përballë kritereve të teorisë ekonomike dhe 
statistikore. Më pas, prezantohet inflacioni bazë në rastin e Shqipërisë 
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duke argumentuar metodën e zgjedhur me shkallën e përmbushjes së 
kritereve kryesore ekonomike dhe statistikore. Është testuar fakti se, 
seria e gjeneruar e inflacionit bazë me metodën e përzgjedhur, është 
realisht e lidhur me faktorë monetarë dhe konkretisht me agregatët 
M1 dhe M3. Në një hap të mëtejmë, analizohet lidhja shkak-pasojë 
ndërmjet inflacionit bazë dhe agregatëve monetarë me anë të testit 
të shkak – pasojë të Granger. Studimi, sugjeron jo vetëm matjen më 
të përshtatshme të inflacionit bazë, por përpiqet të hedhë hapa edhe 
në drejtim të qartësimit të lidhjeve të tij me agregatët monetarë. Ky 
është një hap kryesor që i shërben parashikimit të inflacionit bazë, që 
siç e shpjeguam më sipër, jo vetëm përbën një pjesë të rëndësishme 
e inflacionit total, por mbi të gjitha, është ajo pjesë që shpjegon më 
mirë hapat që politika monetare ka hedhur dhe do të hedhë për të 
mbajtur nën kontroll këtë tregues. 

2. METODAT E MATJES SË INFLACIONIT BAZË: DISA 
KRITERE VLERËSUESE. 

Metodat që mundësojnë veçimin e komponentëve të përhershëm 
nga ata kalimtarë dhe që evidentojnë përbërësen jociklike të inflacionit 
(inflacionin bazë apo inflacionin strukturor), janë pasuruar me 
elemente të reja të teknikave statistikore dhe ekonometrike. Ndonëse 
ato tentojnë drejt gjetjeve gjithnjë e më të sakta, përsëri, problemet në 
lidhje me shkallën e përmbushjes së kritereve të teorisë ekonomike, 
statistikore dhe të kodit të transparencës së bankës qendrore, janë 
evidente. Që të përmbushen kriteret e teorisë ekonomike do të thotë 
që në përgjithësi, inflacioni bazë duhet të jetë përfaqësues i inflacionit 
monetar apo i prirjes afatgjatë të inflacionit. Kriteret statistikore 
mbështeten në faktin që devijimet relative standarde të serisë së 
inflacionit bazë duhet të jenë sa më të ulëta, duke ruajtur një nivel të 
kënaqshëm shpjegueshmërie të inflacionit total nga inflacioni bazë. 
Transparenca ka të bëjë me shkallën e kuptueshmërisë së inflacionit 
bazë të rezultuar nga aplikimi i metodave të ndryshme. Sa më e 
kuptueshme është metoda, aq më transparente është banka qendrore 
në komunikimin e inflacionit bazë për publikun. 

Përvoja e deritanishme në këtë fushë, grupon metodat si më 
poshtë:
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a) sheshuese (metoda e mesatareve lëvizëse);
b) përjashtuese të disa përbërësve të shportës;
c) VAR apo VAR strukturor (SVAR). 

Kategoria e parë, konsiston në përdorimin e një numri të 
njëpasnjëshëm filtrash, duke filluar që nga ai i mesatares lëvizëse të 
thjeshtë, të ponderuar e më pas në filtrin e Kalman-it apo edhe në 
atë të Hodrich & Prescott. Në fund të kësaj procedure arrihet të 
gjendet prirja më e mirë e mundshme, e pastruar nga elemente të 
veprimit të përkohshëm, të rastësishëm etj.. Ajo është një matëse 
e mirë e zhvillimeve afatgjata në inflacion në varësi të faktorit 
kohë. Përparësia e kësaj metode qëndron në faktin se teknikat 
janë thjeshtësisht të aplikueshme. Ato mbështeten në hipotezën se 
fenomeni që shqyrtohet, në rastin tonë inflacioni, ka një përbërëse të 
padiskutueshme të prirjes. Disavantazhi i kësaj kategorie teknikash 
qëndron në faktin se ato janë pak a shumë arbitrare dhe lidhen me 
shkallën e përshtatshmërisë së formës së filtrit që duhet përdorur. Në 
këtë mënyrë, kjo kategori metodash mund të mos përmbushë kriterin e 
teorisë ekonomike. Përsa kohë që nuk jemi të sigurt nëse ecuria e pjesës 
afatgjatë, është e përcaktuar nga një tendencë e pastër, nga përbërësja e 
rastit apo nga ndonjë proces i ndërmjetëm, zgjedhja e formës së filtrit 
mbetet arbitrare. Kjo kërkon një analizë të plotë të karakteristikave 
të ciklit, gjë që mund të arrihet me anë të disa treguesve paraprakë.1 
Shifrat e inflacionit që dalin nga aplikimi i kësaj kategorie metodash, 
nuk janë transparente dhe lehtësisht të kuptueshme nga publiku. 

Kategoria e dytë, njihet si “metoda e peshave zero”. Ajo përjashton 
nga llogaritja e inflacionit artikujt më të ndjeshëm ndaj goditjeve të 
jashtme si edhe artikujt, çmimet e të cilëve janë të administruara. 
Kështu për shembull, Blinder (1982), duke aplikuar metodën 
përjashtuese, lë jashtë llogaritjes apo shportës, energjinë, produktet 
agro-ushqimore si edhe interesat e kredive hipotekare. Ndërkohë 
që ekonomikisht, përjashtimi i artikujve të tillë është e vështirë të 
justifikohet, statistikisht, është prania e volatilitetit të lartë (devijim 
standard i lartë) në kohë të çmimeve të artikujve të lartpërmendur, që 
justifikon më mirë përdorimin e një metode të tillë. 

Gjithashtu, nëse në shportë bëjnë pjesë artikuj, çmimet e të cilëve 
janë objekt i ndryshimeve të komanduara (administruara), atëherë 



194

përjashtimi i përhershëm i këtyre artikujve nga shporta është më i 
mbështetur ekonomikisht. Kjo për faktin se, ndryshimi i çmimeve në 
këta artikuj që përcillet në shifrën që merr IÇK-ja, varet nga faktorë 
jashtë bankës qendrore. Megjithë problemet që paraqiten, inflacioni 
i rezultuar nga aplikimi i përjashtimit të përhershëm të disa artikujve 
nga shporta, është një informacion më transparent për publikun. 
Teknika e përdorur nga Bryan dhe Cechetti (1994, 1995), ngrihet 
mbi të njëjtin parim, por disi më të moderuar dhe më fleksibël. 
Autorët propozojnë të mos eliminojnë gjithmonë të njëjtët përbërës 
të shportës. Elementet që eliminohen duhet të jenë të vendosura në 
ekstremet e shpërndarjes së devijimeve të ponderuara të çmimeve 
të përbërësve të shportës. Kjo, metodë është përdorur për matjen 
e inflacionit bazë edhe në Shqipëri deri në dhjetor të vitit 2001 dhe 
është zbatuar për herë të parë nga Schiesser (1995). Përpjekjet për të 
rishikuar llogaritjen e inflacionit bazë kanë vijuar edhe pas prezantimit 
të shportës së re, e cila paraqitet me një strukturë të ndryshme nga 
shporta paraardhëse.2 Kjo metodë e supozon që shpërndarja e 
ndryshimit të ponderuar të çmimeve të elementeve të shportës, i 
bindet një ligji normal, hipotezë që jo gjithmonë përmbushet nga 
seritë e ndryshimeve të çmimeve të konsumit në shportë. Po kështu, 
një problem tjetër, i kësaj metode është se ajo nuk arrin të korrigjohet 
nga korrelacioni që ekziston ndërmjet inflacionit dhe ciklit ekonomik, 
i cili mund të përfaqësohet nga prodhimi industrial. Për pasojë, kjo 
metodë vërtet përpiqet të përmbushë kriterin statistikor3, por është 
larg përmbushjes së kriterit të teorisë ekonomike. Gjithashtu, kjo 
është një metodë disi më e komplikuar se metoda e përjashtimit të 
përhershëm dhe për rrjedhojë, më pak transparente në komunikimin 
me publikun. Metoda të tilla si ajo e mesatares së trimuar, e medianës 
etj., janë ndër më të ndeshurat e këtij grup-metodash. 

Kategoria e tretë, e metodave koordinon në një shkallë të 
kënaqshme kriteret e teorisë ekonomike me ato statistikore. Quah 
dhe Vahey, 1995, janë përpjekur të shpërbëjnë inflacionin në dy 
pjesë: njëra që i përgjigjet një inflacioni të qëndrueshëm për periudha 
afatgjata (inflacioni bazë) dhe tjetra që nuk neglizhon goditjet në 
inflacion dhe, që quhet inflacion për periudha afatshkurtra apo 
inflacion ciklik. Argumenti ekonomik për inflacionin bazë, pra 
afatgjatë, bazohet mbi faktin që kurba e Philipsit është plotësisht 
vertikale: inflacioni varet nga faktorë me natyrë monetare, ndërsa 
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prodhimi varet nga faktorë realë. Kështu, arbitrazhi në periudha 
afatshkurtra ndërmjet inflacionit dhe rritjes ekonomike mbetet 
pothuaj kalimtar.

Seria e inflacionit bazë, gjenerohet nga aplikimi i një modeli 
strukturor (VAR), ku evidentohet lidhja për periudha afatgjata 
ndërmjet inflacionit dhe prodhimit. Në punimet e kësaj fushe, në 
përgjithësi merren në konsideratë seritë e prodhimit industrial 
dhe të inflacionit (Blanchard dhe Quah, 1989; Jacquinot, 1999; 
Wynne, 1999 etj.). Këto lloj metodash krijojnë mundësinë edhe 
të vlerësimit të kohëzgjatjes së arritjes së ekuilibrit për inflacionin, 
pas një “çrregullimi” të shkaktuar nga një goditjeje të jashtme. Kjo 
ndihmon bankën qendrore për të vlerësar kohën gjatë së cilës politika 
monetare duhet të qëndrojë “neutrale”, për të mbajtur një inflacion 
bazë brenda kufijve të parashikuar. 

Ndër kategoritë e shpjeguara më sipër, duket se e fundit është 
më e plota dhe më e bazuara ekonomikisht. Duke përfaqësuar një 
teknikë moderne, duket se ajo ka dhënë rezultatet më të mira në 
drejtim të gjetjes së përbërëses afatgjatë të serisë së inflacionit, në 
modele të zbatuara për Eurozonën, Anglinë, Francën, Gjermaninë, 
Perunë, Kilin etj.. Megjithatë, për vende ku targetohet inflacioni 
bazë, duket se kjo metodë cënon transparencën në komunikimin me 
publikun për objektivin e inflacionit, për shkak të shkallës së lartë të 
vështirësisë si metodë.

Më poshtë le të përmbledhim në një tabelë, që është propozuar nga 
Wynne, 1999, kriteret bazë që ndihmojnë në zgjedhjen më optimale  
të mënyrës së matjes së inflacionit bazë. Veç kritereve të përmendura 
më lart (teoria ekonomike & statistikore si edhe transparenca), 
në tabelë janë listuar edhe kritere të tjera, të cilat duhen marrë në 
konsideratë gjatë procesit të zgjedhjes së metodës apo metodave 
llogaritëse të inflacionit bazë.  

Në përgjithësi, zgjedhja e metodës optimale, varet nga faktorë 
të ndryshëm si: nga sasia e të dhënave të disponueshme (llojet e 
treguesve); nga gjatësia kohore e tyre, nga lloji i objektivit që bankat 
qendrore kërkojnë të arrijnë; nga tendencat historike të ecurisë së 
inflacionit etj.. Le të shpjegojmë shkurtimisht secilin nga kriteret, për 
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të gjykuar më pas se cili është më i përshtatshmi për t’u aplikuar në 
rastin e Shqipërisë. 

A është i llogaritshëm në kohë reale? Jo rastësisht, ky lloj kriteri 
është listuar i pari, sepse bankës qendrore i duhet një matje e inflacionit 
bazë në kohën kur publikohet inflacioni total. Pothuajse të gjitha 
metodat e listuara e përmbushin atë. Disa prej teknikave sheshuese 
të propozuara nga Baxter dhe King (1995), nuk lejojnë llogaritjen 
në kohë reale të inflacionit bazë, për shkak të mosdisponimit të 
vrojtimeve fundore të periudhës së zgjedhur. Megjithatë, përsa kohë 
që inflacioni bazë është i llogaritshëm në kohë reale nëpërmjet filtrit 
të mirënjohur, Hodrick-Prescott, atëherë gjykohet që, përgjithësisht, 
metodat sheshuese, mund ta përmbushin kënaqshëm këtë kriter, 
ndaj edhe është vënë cilësimi “i mundshëm” në prerjen përkatëse.  

A është i mundshëm për të bërë parashikime? Kriteri i dytë, ka 
të bëjë me faktin nëse është e mundur që metodat e ofruara të kenë 
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aftësi parashikuese. Ndër metodat e prezantuara më lart, vetëm 
VAR, e ofron një mundësi të tillë që në konceptimin e metodës. 
Një banke qendrore i intereson mjaft që në bazë të të dhënave 
mbi sektorin real të ekonomisë si edhe të agregatëve monetarë, të 
parashikojë inflacionin bazë, kur është siguruar prania e ekuilibrave 
makroekonomikë për periudha afatgjata. Por, ndërsa përmbushja e 
këtij kriteri arrihet kënaqshëm me VAR, metodat e tjera në përgjithësi 
nuk janë të afta të na sjellin parashikime të drejtpërdrejta. Duhet 
të aplikohen teknika shtesë parashikuese që mbi bazën e serive të 
arritura për inflacionin bazë, të bëhen ekstrapolime për periudhat e 
ardhshme. Megjithatë, përbërësja e prirjes e rezultuar nga metodat 
sheshuese, mund të japë parashikime të inflacionit bazë, që varen 
vetëm nga variabli kohë. Ndaj në prerjen përkatëse është vendosur 
cilësimi “i mundshëm”.4   

A mund të shtrihet seria pas në kohë? Ky kriter ka të bëjë me 
aftësinë e metodave të ndryshme për të matur inflacionin bazë, pa 
përjashtuar mundësinë e rishikimit të serisë pas në kohë. Për arsye të 
ndryshme, seritë e llogaritura të inflacionit mund të rishihen. Kështu 
nëse shporta e konsumit rikompozohet, kjo do të bëjë të nevojshme 
edhe rishikimin e serisë së inflacionit përtej (pas) momentit të 
prezantimit të shportës së re. Për pasojë, edhe inflacioni bazë duhet 
të shtrihet pas në kohë. Në përgjithësi të gjitha metodat arrijnë ta 
përmbushin këtë kriter. Megjithatë, shkalla e marrjes në konsideratë 
e të dhënave të kaluara të serisë së inflacionit është disi e pjesshme në 
metodat sheshuese. Një pjesë e tyre, eliminojnë segmente të serive, për 
shkak të kërkesave të vetë teknikave sheshuese (mesataret lëvizëse), 
që shërbejnë për të nxjerrë në pah tendenca themelore të serisë së 
inflacionit. Sa më e madhe të jetë shkalla e eliminimit të pjesëve të 
serisë, aq më pak teknika matëse, përmbush kërkesën e shtrirjes në 
kohë të saj. Në pjesën më të madhe të rasteve, ndeshemi me metoda 
të interpolimit linear me anë të të cilave seritë e inflacionit bazë 
rishihen pas në kohë, duke “mos humbur” kështu historinë e tyre. 
Në njëfarë mënyre, ato përditësohen duke iu përshtatur kushteve të 
reja metodike.

A është informacion i kuptueshëm dhe transparent për publikun? 
Ky kriter ka një rëndësi të veçantë për bankën qendrore. Ai nuk 
ka të bëjë as me aspektin statistikor, as edhe me atë llogaritës, por 
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drejtpërdrejt me transparencën që një bankë qendrore duhet të ketë 
në komunikimin me publikun. Në momentin që një bankë qendrore 
e përcakton inflacionin bazë si pjesë të rëndësishme të komunikimit 
me publikun, është e domosdoshme që ky i fundit ta kuptojë këtë 
kategori si inflacion burimi i të cilit është kryesisht monetar. Kjo 
kërkesë bëhet më rigoroze dhe e nevojshme, atëherë kur bankat 
qendrore e targetojnë inflacionin bazë. Duke qenë se regjimi i 
inflacionit të synuar (IT), kërkon transparencë dhe shkallë të lartë 
të të kuptuarit nga publiku, është e domosdoshme që edhe matja 
që ofrohet për inflacionin bazë (nëse targetohet apo publikohet 
rregullisht), të transmetojë infomacion të qartë dhe transparent 
tek publiku. Kjo kërkesë përmbushet nga teknikat më të thjeshta. 
Por sapo ato fillojnë të sofistikohen, shkalla e kuptueshmërisë ulet 
dhe treguesi i transparencës cënohet. Ashtu siç edhe trajtuam më 
lart, teknika që ofron VAR është praktikisht e pakuptueshme nga 
publiku, ndërkohë që edhe ato të mesatares së trimuar, duke kërkuar 
plotësimin e disa kushteve statistikore, vështirësojnë kuptueshmërinë. 
Po kështu, publiku nuk e di se cilët artikuj përjashtohen për çdo 
muaj. Megjithatë, mundësitë që kjo teknikë të bëhet e kuptueshme, 
janë më të mira se sa metodat ekonometrike të VAR.   

A e ndryshon shumë historinë e të dhënave? Është një kriter 
që lidhet me atë paraardhës. Nëse inflacioni bazë do të përdoret 
nga banka qendrore në komunikimin e gjerë me publikun, është 
gjithashtu e rëndësishme që historia e të dhënave të mos ndryshojë 
në mënyrë të dukshme, sapo në seri hyn një vlerë e re e inflacionit. 
Nëse kjo do të ndodhte, besueshmëria e shifrës së inflacionit bazë, 
të shpallur nga banka qendrore do të vihej në pikëpyetje, fakt që 
dëmton reputacionin e bankës qendrore dhe të politikës monetare që 
ajo zbaton. Në fakt teknikat ekonometrike, sapo në seri hyn një vlerë 
e re, rishikojnë gjithë vlerat paraardhëse. Nëse saktësia e metodës 
ekonometrike është e lartë, pra gabimi është i vogël, ndryshimet nuk 
do të ishin shumë të mëdha, në të kundërt situata e besueshmërisë do 
të ishte krejt e ndryshme. Një problem të tillë, nuk e kanë teknikat e 
ofruara nga mesataret e trimuara dhe ato që përjashtojnë në mënyrë 
sistematike të njëjtat elemente nga shporta e konsumit. 

A është i bazuar mbi teorinë statistikore dhe ekonomike? Gjatë 
parashtrimit të metodave theksuam se jo të gjitha përmbushin 
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kënaqshëm kriteret e teorisë ekonomike si edhe ato statistikore. 
Ndër metodat e prezantuara në mënyrë më të plotë këto kritere 
plotësohen nga grupi i analizave të VAR: pra arrihet një seri 
e inflacionit bazë, e cila ka kufizimet më të pakëta në drejtim të 
metodologjisë së zgjedhur dhe të kuptimit ekonomik që përfaqëson. 
Megjithatë, mosplotësimi i kriterit të kuptueshmërisë dhe të 
transparencës nga publiku, është një kufizim i konsiderueshëm për 
aplikimin e metodave të tilla empirike. Metodat e tjera, paraqiten me 
kufizime që rrjedhin kryesisht nga mungesat në aspektin e teorisë 
ekonomike. 

3. INFLACIONI BAZË NË SHQIPËRI

3.1. Përzgjedhja e metodës optimale.

Në bazë të kritereve të mësipërme, le të gjykojmë mbi zgjedhjen 
e metodës optimale për llogaritjen e inflacionit bazë, për kushtet e 
Shqipërisë. 

Ndonëse grupi i fundit i metodave (VAR) mund të duket 
teorikisht më i ploti, përdorimi i metodave të tjera, në evidentimin 
e inflacionit bazë, mbetet ende i preferueshëm për një pjesë të mirë 
të bankave qendrore. Kjo preferencë lidhet kryesisht me shkallën 
më të lartë të transparencës që kanë metodat e tjera. Nga ana tjetër, 
aplikimi i metodave të VAR, kërkon plotësi në lloje dhe në kohë të 
disa variablave ekonomikë. Në një pjesë të ekonomive, në veçanti 
në rastin e Shqipërisë, kjo kërkesë është e vështirë të plotësohet. 
Të dhënat shpesh mungojnë, arrijnë me vonesë kohore, janë të 
vlerësuara, përmbajnë pasaktësi dhe mbi të gjitha janë të shtrira 
për periudha relativisht të shkurtra kohore. Kjo bën që aplikimi i 
VAR për vlerësimin e inflacionit bazë të jetë ende i pamundur në 
Shqipëri. 

Metodat e kategorisë së parë apo ato që lidhen me teknikat 
sheshuese (kolona e parë e tabelës 1), shërbejnë për të nxjerrë në pah 
prirjen e serisë së inflacionit në varësi të faktorit kohë. Megjithatë, kjo 
nuk nënkupton, se prirja e gjetur është pamja më e plotë e inflacionit 
bazë. Arbitrariteti në zgjedhjen e filtrave përbën kufizimin teorik më 
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serioz, që së bashku me mosplotësimin e disa kritereve apo shkallën 
e lartë të dyshimit në disa të tjerë (shih tabelën 1), e kufizon mjaft 
përdorimin e kësaj metode në përgjithësi, dhe në veçanti në rastin e 
Shqipërisë.

Metodat e ofruara nga njëra anë, shkalla e përmbushjes së kritereve 
nga ana tjetër, tregojnë se matja e inflacionit bazë në rastin tonë, 
mundësohet në mënyrë më optimale, nëpërmjet kategorisë së dytë 
të metodave, që në thelb kanë përjashtimin nga shporta të artikujve 
të ndryshëm. Duke iu referuar tabelës 1, këto metoda lidhen me 
kolonën 2.1 dhe 2.2 të saj. 

Argumentet e përzgjedhjes së këtyre metodave lidhen: së pari 
me, plotësimin e kriterit të kuptueshmërisë dhe të transparencës, 
që informacioni mbi inflacionin bazë transmeton në publik; së dyti, 
ekziston baza e nevojshme e të dhënave për matjen e tij në kohë reale; 
së treti, është e mundur të rishikohet pas në kohë seria e inflacionit; 
së katërti, nuk ndryshon serinë tashmë të llogaritur të të dhënave, 
vetëm e shton atë me vlerat e reja të llogaritura të muajve dhe të 
periudhave që vijnë pas; së pesti, plotësimi i kritereve ekonomike 
dhe statistikore paraqitet i pjesshëm. Llogaritja e inflacionit bazë, 
pas përjashtimit të mallrave, çmimet e të cilëve janë të administruara 
(metoda që i referohet kolonës 2.1), është ekonomikisht dhe deri-
diku statistikisht, e bazuar. Kjo sepse lëvizjet në çmimet përkatëse 
nuk varen nga politika monetare që pasqyrohet tek inflacioni bazë, 
por nga politika e administruar e çmimeve që është faktor jashtë 
bankës qendrore. Kështu, inflacioni zhvishet nga goditjet e jashtme 
që në mënyrë ‘artificiale’ krijojnë devijime të larta standarde. Po 
kështu, përjashtimi i artikujve që paraqesin luhatshmëri më të lartë 
të ndryshimeve të çmimeve (metoda e mesatareve të trimuara që i 
referohet kolonës 2.2), është gjithashtu e mbështetur nga pikëpamja 
statistikore. Siç u përmend më lart dhe siç do të trajtohet hollësisht 
më poshtë, plotësimi i njëkohshëm i kritereve statistikore, është 
parakusht për aplikimin e kësaj metode. Bazimi ekonomik është më 
i shprehur në rastet kur bëhen lëvizje në çmime, si pasojë e aplikimit 
të tarifave të administruara për mallra të ndryshëm, sepse  artikuj 
të tillë vetërenditen brenda kufijve përjashtues. Kjo bën që ata të 
eliminohen nga llogaritja e inflacionit bazë, së bashku me mallrat 
e tjerë me volatilitet të lartë në ndryshimin e çmimeve. Po kështu 
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ndodh  edhe në rastet kur për mallra të ndryshëm aplikohen taksa 
(ulje apo ngritje), që pak a shumë reflektohen në çmime. Edhe kjo 
lëvizje e çmimeve nuk lidhet drejtpërdrejt me politikën monetare, 
por më shumë me reformat fiskale. 

Nga analiza e mësipërme metoda e mesatares së trimuar, duket 
se konkludon në një seri inflacioni bazë më përfaqësuese për 
rastin e Shqipërisë. Kjo për faktin se një metodë e tillë, kombinon 
përjashtimin e njëkohshëm të efekteve që rrjedhin nga inflacioni apo 
deflacioni ‘sezonal’, nga inflacioni ‘i administruar’ apo nga inflacioni 
si pasojë e goditjeve të tjera të jashtme. 

3.2. Përvoja e matjes së inflacionit bazë në Shqipëri.

Metodologjia e llogaritjes së inflacionit bazë në Shqipëri është 
prezantuar nga McNeilly dhe Schiesser, në vitin 1998. Bazuar në 
këtë metodologji, inflacioni bazë vijoi të llogaritej, të raportohej 
dhe të analizohej deri në fund të vitit 2001, periudhë që përkoi me 
prezantimin e shportës së re. Dhjetori i vitit 2001, dëshmoi për 
një profil të ri të konsumit shqiptar, fakt që bëri të domosdoshëm 
rishikimin e serisë së inflacionit bazë. Duke studiuar serinë e 
inflacionit nga vitit 1993 deri në vitin 1995, Schiesser, provoi disa 
metoda për përzgjedhjen e më optimales në rastin e Shqipërisë, nisur  
nga disa kritere të rëndësishme statistikore. Kështu, u prezantuan 
kategori të inflacionit bazë duke:

a – e zhveshur serinë e inflacionit total nga ndikimet sezonale, 
hap që justifikohej me praninë e dukshme të mallrave ushqimorë në 
shportën e konsumit (rreth 72 për qind);

b – aplikuar metodën e mesatareve të trimuara për: 12.5; 25; 50; 
75 dhe 87.5 (x) për qind të artikujve të shportës. Me anë të kësaj 
metode, arrihej një përjashtim i efektit të kombinuar të faktorëve 
sezonalë, administrativë dhe të faktorëve të tjerë, që shkaktonin 
lëkundje të theksuara dhe të përkohshme në inflacion. Në çdo rast, 
krijohej një nënshportë që shërbente për llogaritjen e inflacionit bazë 
mbi artikujt e vendosur në qendër të shpërndarjes së devijimeve 
të ponderuara të çmimeve, të renditura këto në rendin rritës, pasi 
prej shportës përjashtoheshin në të dyja ekstremet x/2 për qind e 
artikujve (për më shumë detaje, shih McNeilly dhe Schiesser, 1998, 
faqe 27- 34). 
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Kriteret statistikore në përzgjedhjen e metodës optimale, lidhen 
me tregues që flasin për shkallën e luhatshmërisë së vlerave të 
inflacionit bazë. Le t’i shpjegojmë ata shkurtimisht:

së pari, inflacioni bazë kërkon pasjen e një volatiliteti të ulët: ai nuk 
duhet të luhatet pranë kufijve që luhatet inflacioni total. Në gjuhën 
e statistikës, devijimi relativ apo koeficienti i variancës (devijim 
standard/mesatare) duhet të jetë sa më i ulët, madje më i ulëti i 
mundshëm ndër të gjitha matjet e rezultuara të inflacionit bazë; 

së dyti, inflacioni bazë kërkon pasjen e një korrelacioni linear të 
lartë me serinë e inflacionit total. Përmbushja e këtij kriteri, bën që 
në llogaritjen e inflacionit bazë, të mos përfshihen artikujt, çmimet 
e të cilëve janë mjaft të ndryshueshëm për periudha tranzitore dhe 
që për më tepër, nuk shkojnë në të njëjtin drejtim si prirja afatgjatë 
e inflacionit total. Nëse arrihet në një koeficient linear korrelacioni 
të fortësisë së kënaqshme apo mbi mesatare,  do të thotë që seria 
e inflacionit bazë mund të shërbejë për një parashikim të mirë për 
inflacionin në periudhat e ardhshme. 

Të dyja këto kritere kanë një marrëdhënie midis tyre. Ndërsa nga 
njëra anë përjashtimi  gjithnjë e më i madh do të çonte në koeficientë 
variance gjithnjë e më të ulët,  nga ana tjetër ky përjashtim do të 
ulte ndjeshëm lidhjen ndërmjet dy serive të inflacionit (bazë dhe 
atij total). Prandaj, plotësimi i njëkohshëm i të dyja kritereve, hyn 
në një proces optimizimi, ku gjykimi i studiuesit është mjaft i 
rëndësishëm. 

Kështu, në rastin e Schiesser, megjithëse koeficienti linear i 
korrelacionit rezultoi më i lartë për serinë e inflacionit të pastruar 
nga ndikimet sezonale, kjo seri nuk u konsiderua e përshtatshme për 
matjen e inflacionit bazë, sepse koeficienti i variancës rezultoi më i 
larti ndër matjet e kryera. Po kështu, ndër dy mesataret e trimuara (12.5 
dhe 25 për qind), koeficient më të ulët të variancës regjistroi matja që 
merrte për bazë vetëm 75 për qind të artikujve të shportës. Ndonëse, 
koeficienti i korrelacionit ishte paksa më i ulët se sa mesatarja tjetër e 
trimuar (12.5), ai përsëri rezultoi i lartë, rreth 0.73, kundrejt 0.81 (shih 
McNeilly & Schiesser, 98, Tab. 9). Nga analiza e rezultateve të variancës 
dhe asaj korrelative, u konkludua se përqasja më e përshtatshme 
e kategorive të inflacionit bazë në rastin e Shqipërisë, ishte ajo që 
merrte për bazë 75 për qind të mallrave të vendosur në qendër të 
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shpërndarjes së ndryshimeve të indekseve individuale të mallrave dhe 
të shërbimeve, të ponderuara me peshat apo me vendin që ato zënë në 
shportë. Pra, nga të dyja skajet e shpërndarjes së artikujve në shportë, 
përjashtoheshin përkatësisht 25/2 apo 12.5 për qind të tyre.

Ndonëse prezantimi i shportës së re solli një informacion të 
ri, që fliste për ndryshime strukturore jo të pakta në mënyrën e të 
konsumuarit të një familjeje mesatare në Shqipëri nga viti 1993 në 
vitin 2001, përsëri mund të vërejmë se:  

• efekti sezonal është ende në masë të konsiderueshme, 
megjithëse më i zbutur, për shkak të peshës më të ulët që zë 
grupi i artikujve ushqimorë në shportën e re. Në momente të 
caktuara të vitit, si në periudhën maj-gusht dhe në dhjetorët 
1999-2003, efekti sezonal, sidomos për nëngrupet e frutave 
dhe të zarzavateve është mjaft i ndjeshëm;

• shporta e re, është e përbërë në pjesën më të madhe nga mallra 
dhe shërbime me çmime të liberalizuara, megjithatë, prania 
e artikujve me çmime të administruara, mund të trondisë 
përkohësisht inflacionin total, për shkak të ndërhyrjeve të 
herëpashershme në rishikimin e tarifave dhe të çmimeve të 
ndryshme. Kjo ndërhyrje nuk ka të bëjë me politikën monetare 
dhe si e tillë duhet përjashtuar. Konkretisht, bëhet fjalë për 
çmimin e energjisë elektrike dhe të ujit;

• prania në shportë e mallrave që janë relativisht më të prekur 
nga reformat fiskale, shkakton luhatje të inflacionit;

• prania e ngjarjeve të tjera (zgjedhje, fushata, periudha të 
tensionuara politike), që nuk lidhen me politikën monetare, 
gjithashtu mund të shkaktojë tronditje të përkohshme ndaj 
pritshmërive për të ardhmen në inflacion. Kjo konsideratë, 
mendojmë se ndonëse është mjaft e zbutur për periudhat që 
kalojmë, përsëri nuk duhet neglizhuar.

3.3. Rezultate të metodave të matjes së inflacionit bazë me shportën 
e re.

Analiza dhe përpjekjet për ndërtimin e kategorisë së inflacionit 
bazë, janë kryer mbi të dhënat e shportës së re. Matjet për inflacionin 
bazë janë aplikuar për periudhën janar 1998 – maj 2004, duke iu 
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referuar kështu një periudhe relativisht të mjaftueshme dhe të 
qëndrueshme për inflacionin. 

Përpjekja e parë, për matjen e inflacionit bazë me shportën e re u 
krye mbi një seri njëvjeçare të të dhënave, jo plotësisht të detajuara 
të indeksit të çmimeve të konsumit. Periudha, pothuajse 6-vjeçare, e 
serisë së IÇK, pa dyshim që përbën një bazë të dhënash më të plotë 
për të gjykuar mbi variantin dhe mbi metodën më optimale të matjes 
së inflacionit bazë. Nga ana tjetër, në këto matje janë reflektuar edhe 
përmirësimet e kryera nga INSTAT, në shportën e konsumit (tetor 
2003).5 

Nga arsyetimet mbi kriteret e përzgjedhjes së metodës optimale 
të matjes së inflacionit bazë në Shqipëri, u gjykua se është grupi i 
dytë i metodave që i përshtatet më mirë kushteve të tona. Për të parë 
se deri në ç’masë do të bëhet përjashtimi i artikujve nga shporta, u 
kryen disa llogaritje. Rezultatet mbi kriteret statistikore të koeficientit 
të variancës dhe të koeficientit linear të korrelacionit, na orientuan 
për matjen më optimale. Përveç grupit të dytë të metodave, u aplikua 
edhe pastrimi sezonal i serisë së inflacionit, për të gjykuar vetëm 
mbi ndikimin e veçuar të tij në inflacionin total. U krahasuan këto 
rezultate për seritë e inflacionit që dolën pas:

A) pastrimit të serisë së inflacionit total nga ndikimet sezonale;

B) përjashtimit nga shporta, të mallrave dhe të shërbimeve, 
çmimet e të cilëve janë të administruara; 

C) zbatimit të metodës së mesatares së trimuar: për 75, 70, 60 
dhe 50 për qind të artikujve të shportës.

Nga zhveshja e serisë nga ndikimet sezonale rezultoi një seri 
me zbutje të theksuara që shprehen në një koeficient të ulët të 
variancës. 

Nga ana tjetër, rezultoi një koeficient linear i korrelacionit i ulët 
ndërmjet serisë së inflacionit total dhe asaj të zhveshur nga ndikimet 
sezonale. Kjo mbështet idenë se, ndikimet sezonale janë një faktor i 
rëndësishëm shpjegues për ndryshimet në IÇK.
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Përjashtimi sistematik 
i të njëjtëve artikuj nga 
shporta e konsumit u 
bë për energjinë dhe 
për ujin. Baza teorike e 
këtij aplikimi ka të bëjë 
me faktin që ndryshimet 
në këto çmime janë 
të administruara dhe 
lidhen me reformat e 
ndërmarra në drejtim të 
liberalizimit të çmimeve 
si hapa parapërgatitorë në 
privatizimin e sektorëve 
përkatës. Inflacioni i 
matur në këtë mënyrë, 
rezulton me një koeficient 
më të lartë variance se 
matjet e tjera, sepse kjo 
matje përjashton vetëm një efekt që deri-diku rezulton i veçuar në kohë, 
ndërsa efektet e tjera mbeten. Koeficienti linear i korrelacionit rezulton 
i lartë. Kjo ka ardhur nga 
fakti se ndryshimet në 
çmimet e energjisë dhe 
të ujit, janë  në pjesën 
më madhe njëherëshe. 
Po kështu, ato zënë 
pesha relativisht të ulëta 
në shportën e konsumit. 
Grafiku 2, tregon qartë 
që dy trajektoret e 
inflacionit (total dhe 
bazë) janë mjaft pranë 
njëra-tjetrës, madje për 
muaj të tërë kanë qenë 
pothuaj të përputhura. 
Lëvizja e tyre është gjatë 
gjithë kohës në të njëjtin 
drejtim.
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Për periudhën janar 2002 – maj 2004, shihen dy pika ‘kritike’ për 
inflacionin, ku aplikimi i tarifave të rritura në çmimin e energjisë 
elektrike, ndikoi ndjeshëm në inflacion: qershor – gusht 2002 dhe 
shkurt 2004. 

Aplikimi i mesatares së trimuar, ka konsistuar në një seri provash 
për gjetjen e nënshportës më të përshtatshme për matjen e inflacionit 
bazë, në bazë të kritereve statistikore,  tashmë të sqaruara më sipër. 
Në çdo muaj, përjashtohen artikujt që kanë paraqitur luhatshmërinë 
më të lartë dhe që mund të kenë ndikuar në rritjen apo edhe në uljen 
e inflacionit. Artikujt e përjashtuar, mund të përbëjnë 17, 25, 30 dhe 
50 për qind të elementeve të shportës. Më pas normalizohen peshat, 
në mënyrë që totali i tyre në nënshportat e reja të rezultojë 100 për 
qind. Janë këto pesha të reja që ponderojnë indekset individuale të 
artikujve të mbetur në shportë. Shuma e tyre është indeksi bazë i 
çmimeve, që shërben për matjen e inflacionit bazë (mujor dhe vjetor). 
Në bazë të provave gjykohet se cila prej nënshportave mund të japë 
informacionin më të mirë për inflacionin bazë. 

Nga studimi paraprak (korrik 2003), u konkludua se një matje e 
mirë e inflacionit bazë bëhet atëhere kur, nga shporta eliminohen 
rreth 12.5 për qind e artikujve të vendosur në çdo skaj të shpërndarjes 
së devijimeve të çmimeve përkatëse të tyre. 

Pra, inflacioni bazë matej mbi bazën e informacionit që sillnin 
për çmimet vetëm 75 për qind e artikujve të shportës, devijimet 
e ponderuara të çmimeve të të cilëve janë vendosur në qendër të 
shpërndarjes së tyre. 

Siç edhe u trajtua në fillim të këtij nënseksioni, studimi i mëtejshëm 
i përbërjes së shportës së mallrave, detajimi i saj, informacioni i ri 
mbi rentën e imputuar, disponimi i serive më të gjata kohore të IÇK-
së së detajuar, ndihmuan në kryerjen e një analize më të plotë të 
kritereve statistikore, duke konklduar se: matja që jep informacionin 
më cilësor për inflacionin bazë është ajo që merr parasysh vetëm 70 
për qind të artikujve të shportës, pra që eliminon 30 për qind të tyre 
(15 për qind për secilin skaj). Kjo matje ka koeficientin më të ulët 
të variancës, që flet për një seri me volatilitet relativ të ulët si edhe 
koeficientin më të lartë të korrelacionit me inflacionin total.
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Nëse kriteret e 
teorisë ekonomike 
dhe të asaj statistikore 
respektohen relativisht 
mirë, atëherë pritet që 
për periudha afatgjata, 
mesatarja e serisë 
së inflacionit bazë 
të konvergojë drejt 
mesatares së serisë 
së inflacionit total. 
Matjet dëshmojnë 
se norma mujore e 
inflacionit bazë tenton 
drejt nivelit 0.2 për 
qind, ndërsa ajo e 
inflacionit total drejt 
nivelit 0.22 për qind, 
për periudhën e marrë 
në studim. 

Në nivel vjetor, 
duket se prirja e 
inflacionit bazë ka 
qenë e qëndrueshme, 
fakt që flet se 
faktorët që lidhen me 
politikën monetare 
të zbatuar nga Banka 
e Shqipërisë,  kanë 
qenë nën kontroll të 
vijueshëm, për të mos 
shkaktuar presione 
të inflacioniste. Në 
të kundërt, prania 
e faktorëve të tjerë, 
jashtë politikës 

monetare, ka bërë që norma vjetore e inflacionit total të pësojë hera-
herës rritje, gjatë periudhës së marrë në studim.  
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Ndonëse metodat kanë kufizimet e tyre, gjykohet se përfundimet 
e analizës së variancës dhe ato korrelative, mbështesin idenë se 
matja optimale e inflacionit bazë është ajo që aplikohet nga metoda 
e mesatares së trimuar, me përjashtimin e 30 për qind të artikujve 
të shportës. Duket që një matje e tillë ndihmon edhe parashikimin 
e inflacionit, përsa kohë që ekziston një lidhje relativisht e fortë 
(r=0.65) ndërmjet inflacionit bazë dhe atij total. Nëse sigurohet një 
parashikim për inflacionin bazë nëpërmjet agregatëve monetarë, 
atëherë për një periudhë të ardhshme, mbetet e hapur mundësia e 
parashikimit të inflacionit total nëpërmjet statistikave të rezultuara 
më lart.  

 

4. LIDHJA E AGREGATËVE MONETARË ME 
INFLACIONIN BAZË.

Duke testuar më tej matjen e gjetur më lart, arrijmë në përfundimin 
se kjo seri e inflacionit bazë (30 për qind),  është më fort e lidhur me 
agregatët monetarë se sa seria e inflacionit total. Për më tepër, një 
matje e tillë tregon se rreth 43 për qind e ndryshimeve të inflacionit 
total lidhen në mënyrë pozitive me ndryshimet në inflacionin 
bazë, tregues ky interesant për të mbështetur edhe parashikimin e 
inflacionit. Siç edhe u trajtua në seksionin e parë të këtij materiali, 
ideja për të adoptuar regjimin e inflacionit të synuar, është e lidhur 
ngushtë me aftësinë e autoritetit monetar për të matur dhe për 
të parashikuar: së pari, ecurinë e inflacionit bazë në mënyrë që të 
mbahet një qëndrim i qartë i politikës monetare; së dyti, të njohë cili 
është efekti i agregatëve të ndryshëm monetarë tek inflacioni bazë.

Le të provojmë, fillimisht, të identifikojmë se cila nga dy llojet e 
normave të inflacionit (total apo bazë) është më shumë e ndikuar 
nga dy agregatët monetarë, M1 dhe M3. Kjo realizohet në një hap të 
parë duke analizuar koeficientët e përcaktueshmërisë. Jemi munduar 
t’i japim përgjigje pyetjes se cila nga matjet e inflacionit është më 
fort e lidhur me agregatët monetarë. Për të analizuar këto lidhje jemi 
mbështetur edhe në përfundime empirike të studimeve të paraprake 
(Kolasi, Çeliku 2002), (parashikimet e inflacionit në raportet mujore 
të zhvillimeve monetare, Banka e Shqipërisë), në të cilat konkludohet 
që agregatët monetarë ndikojnë mbi inflacionin me një vonesë 
kohore 3-6 muaj. Në vijim janë ndërtuar disa regrese, të bazuara 



210

mbi një formë të përgjithshme ekuacioni (shih ekuacionin 1). Këto 
regrese janë ndërtuar mbi skenarë të ndryshëm të normave mesatare 
të inflacionit, të treguara nga indeksi K. Për të dyja llojet e normave 
të inflacionit mujor (total dhe bazë) dhe për katër variantet e K, 
janë përftuar tetë ekuacione, ku është marrë në konsideratë, vlera e 
koeficientit të përcaktueshmërisë.  

Πt
K =α + Σi=0..6 Βi mt-i +εt   (1)  

ku:  Πt
K - inflacionin mesatar në kohën t për K muajt e ardhshëm6;

mt-i   - norma e rritjes së agregatit monetar për një periudhë t-i;.
K  - merr vlerat: 6, 12, 18 dhe 24 muaj.

Në tabelën 3 jepen koeficientët e përcaktueshmërisë për të gjitha 
rastet e ekuacioneve të regresit, ku për normën e rritjes së agregatëve 
monetarë është përdorur një vonesë, prej gjashtë muajsh.

Del në pah se është inflacioni bazë, i cili, është më i lidhur me 
agregatët monetarë. Po kështu, në pjesën më të madhe të rasteve 
është agregati M1, që dëshmon për një shkallë shpjegueshmërie 
relativisht të kënaqshme për normën e inflacionit bazë. Një konstatim 
i mëtejshëm do të bëhej për horizontin kohor të kësaj lidhjeje: 
shpjegueshmëria rritet, kur edhe horizonti kohor i mesatarizimit të 
normës së inflacionit rritet mbi 12 muaj. Ky përfundim plotëson 
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kriterin teorik të ekzistencës së inflacionit bazë i cili është shprehje e 
veprimit të faktorëve monetarë. Inflacioni bazë është i ndikueshëm 
në mënyrë të paneglizhueshme nga agregati M1, pas një periudhe 
12 –24 mujore. Ky përfundim lidhet me faktin që, fundvitet për 
periudhën në studim, janë shumë më të ndikueshëm se sa periudhat 
e tjera të vitit. Po kështu, përfundimet e prezantuara përforcojnë 
idenë se agrgatët monetarë ndikojnë tek inflacioni për një periudhë 
nga 6 muaj deri në dy vjet. 

Në një hap të dytë, kemi përdorur ekuacionet (2 dhe 3) për të 
përcaktuar nëse ndryshimet në normën e rritjes së agregatëve 
monetarë ndihmojnë për të parashikuar normën e inflacionit dhe 
e anasjellta. Rëndësia e kësaj faze ka të bëjë me një hap që duhet 
të paraprijë studimet e lidhjeve ndërmjet treguesve dhe procesin e 
parashikimit. 

Në këtë rast, hipoteza zero është që të gjithë koeficentët Ψi dhe ρi 
janë të barabartë me zero. Në rast se pranojmë të kundërtën apo nëse 
bie poshtë hipoteza zero, atëherë mund të themi se paraja (inflacioni) 
ndikon në ndryshimin e normës mujore të inflacionit (të parasë). Për 
këtë është aplikuar testi i Granger-it për regresin ndërmjet inflacionit, 
ekuacioni 2 (parasë ekuacioni 3) me kohë vonesë dhe agregatëve 
monetarë, gjithashtu me disa kohë vonesë:

Πt= α + Σi=1...c ΒiΠt-i + Σi=1...c Ψimt-i + εt    (2)
mt-i = α + Σi=1...c ξimt-i + Σi=1...c ρiΠt-i + µt   (3)

ku,
mt-i paraqet normën e rritjes të agregatit monetar në periudhën t-i 

dhe c është numri i kohëve vonesë (lag) të përdorura.

Sipas rezultateve, baza monetare shkakton (sipas testit Granger) 
normën e inflacionit. Ndërsa agregatët M1 dhe M3 shkaktojnë 
inflacionin bazë. 

Por gjithashtu, edhe norma e inflacionit ndikon apo shkakton 
(sipas kriterit Granger) ndryshimin e M3, ndërkohë që inflacioni bazë 
nuk e bën këtë (shih tabela 4). Të dy treguesit, norma e inflacionit 
dhe ajo e inflacionit bazë shkaktojnë M1. Këto rezultate tregojnë se 
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ekziston një lidhje e anasjelltë e shkak-pasojë ndërmjet inflacionit 
dhe agregatëve monetarë, fakt që duhet mbajtur parasysh në punën 
parashikuese.

5. KONKLUZIONE

Nga përvoja e bankave të tjera qendrore si edhe nga përfundimet 
për rastin e Shqipërisë, del e nevojshme matja e inflacionit bazë si një 
kategori domethënëse për vendimmarrjen në bankën qendrore. 

Mënyra e sugjeruar e matjes është ajo e bazuar në metodën e 
mesatares së trimuar, sepse ajo jep rezultatet statistikisht më të mira. 
Kjo metodë, aplikohet në 70 për qind të artikujve të shportës.

Njëkohësisht është e rëndësishme të ndiqet edhe inflacioni bazë, 
duke eliminuar artikujt me çmime të administruara.

Procesi i implementimit të IT, duhet të mbajë në konsideratë, 
kategorinë e inflacionit mesatar (total dhe bazë) dhe jo vetëm atë 
të fundviteve. Studimi konkludon edhe një herë që në mënyrë të 
veçantë është norma mesatare  e inflacionit bazë më shumë e lidhur 
me agregatin monetar M1. Ky përfundim teston edhe matjen e kryer 
për inflacionin bazë, e cila tregon se seria e gjetur është komponentja 
e inflacionit që varet nga politika monetare. Rezultatet tregojnë se 
baza monetare ndikon (sipas testit Granger) mbi normën e inflacionit 
total, kurse agregatët M1 dhe M3 ndikojnë inflacionin bazë. Por, 
kjo lidhje duhet konsideruar me shumë kujdes si në analizën e 
faktorëve ashtu edhe në parashikim, sepse rezultatet nxjerrin në pah 
se ekziston një lidhje e anasjelltë e shkak-pasojë ndërmjet inflacionit 
dhe agregatëve monetarë. 
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SHËNIME

* Evelina Çeliku: Nëndrejtore, Departamenti i Kërkimeve.
Bashkëpunoi në seksionin 4: Gent Hashorva: Departamenti i 

Politikës Monetare.
Bashkëpunoi në përpunimin e të dhënave: Odeta Minka:  

Departamenti i Kërkimeve.
Falenderojmë z. E. Luçi, z. G. Kolasi dhe znj. M. Peeters për 

komentet e tyre të vlefshme. 
1 Gregory & Smith (1996), Smith (1996) propozojnë një formë filtri 

shumë të përgjithshme që vlerësohet nga metoda e momenteve. 
2 Material nga E. Çeliku “Inflacioni bazë dhe llogaritja e tij”, 

prezantuar në Këshilli Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, korrik 
2003. 

3 Merr për bazë koeficientin e variancës për inflacionin bazë dhe 
koeficientin e korrelacionit ndërmjet inflacionit total dhe atij bazë.

4 Seria e inflacionit bazë dhe parashikimi për të, do të ishte jo i 
saktë, nëse filtri do të zgjidhej në mënyrë të gabuar.

5 Pesha e lartë e rentës së imputuar në grupin “Qira, energji, lëndë 
djegëse etj..”, sillte deformime artificiale të indeksit të çmimeve të 
këtij grupi dhe të IÇK totale. Për më tepër që në këtë grup përfshihen 
energjia dhe uji, mallra me çmime të administruara. Kjo u vu në dukje 
veçanërisht në diskutimin e rezultateve të materialit “Inflacioni bazë 
dhe matja e tij”, E. Çeliku, në korrik 2003.  

6 K muajt e ardhshëm dalin nga seria e faktuar e inflacionit, pra 
nuk janë pritjet për këtë tregues.  
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