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1. (14) Kapitulli I 14-te - Procesi i ofertes se parase 

1.1. (14.1.) Akteret kryesore ne Procesin e ofertes se parasë 
 

1. (1) Agjencia qeveritare qe mbikqyre sistemin e bankave dhe qe eshte pergjegjese per te 

drejtuar oferten e parase eshte:    

A. Banka qendrore 

B. Thesari i shtetit 

C. Komisioni i arte i shteteve te bashkuara 

D. Dhoma e perfaqesuesve 

2. (2) Individet qe deponojne  fonde ne  banka permes hapjes se llogarise  quhen: 

A. Persona te siguruar(poseduesit e polices) 

B. Partneret 

C. Depozituesit 
D. Borxhmbajtesit 

 

Sqarimi:  Depozitoret jane individet te cilet perms llogarise  se tyre bankare deponojn 

para ne banke, te cilat banka i perdor per kryerjen e funksioneve te saj, per te cilat pastaj 

ofron  nje norme te caktuar te interest. 

 

3. (3) Tre akteret ne procesin e ofertes se parase perfshijne: 

        A. Sistemi bankar, depozituesit dhe thesari  I shtetit 

        B. Sistemi bankar, depozituesit dhe huamarresit 

        C. Sistemi bankar, depozituesit(populli) dhe Banka qendrore  

        D. Sistemi bankar, huamarrsit dhe banka qendrore 

Sqarimi: Oferta e parasë është sinonim I politikës monetare, e cila ka të bëjë me 

furnizimin e tregut me para. Tre lojtarërt kryesor të involvuar në këtë proces janë: Sistemi 

bankar, depozituesit(populli) dhe Banka qendrore 

 

4.  (4) Nga te tre akteret ne procesin e ofertes se parase, shumica e studiuesve mendojne   

se rendesi me te madhe ka: 

   A. thesari I shtetit  

   B. Banka qendrore  

   C. FDIC 

   D. Ministria e mbikqyrjes ekonomike 

Sqarimi : Rendesi me te madhe ne procesin e ofertes per para ka banka qendrore, nje nga 

funksionet me te rendesishme te saj eshte rregulimi I ofertes monetare, permes se ciles 

realizon nje politike te caktuar monetare duke ndikuar ne nivelin e GDP-se, papunesise 

dhe inflacionit. 
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1.2. (14.2.) Llogaria (bilanci) i Bankes Qendrore (FED) 
 

1. (1) Te dyja ________dhe_________ jane  asete te bankes qendrore 

           A. Monedhat ne qarkullim, rezervat                                                                                                                                                                                                                        

           B. Monedhat ne qarkullim, letrat me vlere  

           C.  Letrat me vlere (Government securities), Huate e zbritshme (discount 

loans) 

           D. Letrat me vlere, rezervat 

Sqarimi: Operacionet e tregut te hapur(shitja dhe blerja e letrave me vlere)perbene nje 

nga instrumentet me te rendesishme te bankes qendrore, permes se ciles ndikon ne 

arritjen e shume objektivave si ne ndryshimin e rezervave monetare te bankave tjera kur 

ka inflacion. Huate e zbritshme eshte aset perms se ciles banka qendrore ndikon ne bazen 

monetare duke  dhene kredi bankave tjera per qeshtje te likuiditetit. 

 

2. (2) Detyrimet e bankes qendrore  perfshijne: 

         A. Sigurimet shtetrore dhe discount loans 

         B. Monedhat ne qarkullim dhe rezervat 

         C. Sigurimet shtetrore dhe rezervat 

        D. Monedhat ne qarkullim dhe discount loans 

Sqarimi: Monedhat ne qarkullim dhe rezervat jane pjese e bazes monetare, bazen 

monetare nuk e ka banka qendrore por populli pra baza monetare bene pjese ne detyrimet 

te bankes qendrore. 

 

3. (5)  Baza monetare perbehet nga: 

         A. Monedhat ne qarkullim dhe rezervat 

         B. Monedhat ne qarkullim dhe detyrimet e thesarit te shtetit  

         C. Paraja  ne qarkullim dhe rezervat 

         D. Rezervat  

Sqarimi: Baza monetare nuk eshte aset I bankes qendrore por eshte detyrim dhe ate mund 

ta ndryshoj vetem perms letrave me vlere, huave te zbritshme. 

 

4.(7) Rezervat jane te barabarta me Shumen e: 

       A. Rezervave e detyrueshme dhe rezervave te teperta 

      B. Rezervat e detyrueshme dhe rezervat ne cash 

      C. Rezervat e teperta dhe rezervat  ne cash 

      D. Rezervat ne  cash  dhe rezervat totale 

Sqarimi: R = RR + ER 

            R-rezervat totale 

            RR-rezervat e detyrueshme 

            ER-rezervat  e teperta 
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5. (9) Rezervate teperta jane te barabarta me: 

       A. Rezervat totale minus discount loans 

       B. Vlera ne cash plus depozitat ne banken qendrore  minus rezervate e 

detyrueshme 

       C. Vlera ne cash  minus rezervat e detyrueshme 

       D. Depozitat ne banken qendrore minus vlera ne cash plus detyrueshme 

 

6. (10) Rezervat totale minus vlera ne cash jane te barabarta me: 

         A. Depozitat ne banke qendrore 

        B.  Rezervat e teperta 

        C. Rezervat e detyrueshme 

        D.Parat  ne qarkullim 

   Sqarimi:  D = R - C 

 

7. (11)  Shuma e depozitave qe banka duhet  ta mbaje si reserve eshte: 

                A. Rezervat e teperta 

                B. Rezervat e detyrueshme 

                C. Rezervat totale  

                D. Vlera ne cash 

Sqarimi: Banka qendrore vendos nje norme te caktuar ligjore te rezervave qe duhet te 

mbaje qdo banke, kete e bene per te pasur kontroll mbi oferten  monetare. 

8. (13)  Supozojme se Banka Nacionale ka depozituar 2 mil $ ne vleren cash, 8 mil$ ne 

rezervat te banka qendrore  dhe 1 mil $ ne rezervat te detyrueshme. Mund te thuhet se 

banka nacionale  ka________mil. $ne rezerva te teperta. 

         A. 3 

         B. 9 

         C.10 

         D.11 

Sqarimi:                                                                                                                                                                                             

D= 8mil                                                                                                                                                    

C= 2 mil                                                                                                                                                                

RR= 1mil 

Rezervat  e tepërta = vlera në cash +  depozitat në bankën qendrore - rezervat e 

detyrueshme 

ER = C+D - RR 

ER = 2mil + 8mil - 1mil 

ER = 9mil. 
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9. (15) Supozojme se Banka Nacionale ka depozituar 2 mil$  ne vleren cash,   8 mil $ ne 

rezerva te bankes qendrore  dhe  9 mil $ si  rezervat te teperta.  Mund te thuhet se banka 

nacionale  ka________mil $  si rezerva te detyrueshme. 

         A.  1 

         B.  2 

         C.  8 

         D. 10 

 

Sqarimi: 

           D=2 mil         C=8 mil              ER= 9 mil       RR=?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

           Rezervat e detyrueshme = depozitat + cash – rezervat e teprta 

           RR = D + C - ER 

           RR = 2mil+8mil – 9mil. 

           RR = 1 mil 

 

10. (16) Supozojme se Banka Nacionale ka  2 mil $ ne vleren cash, 8 mil $ ne rezervat e  

bankes qendrore dhe 9 mil$ si rezerva te teperta, Mund te thuhet se koeficienti I 

rezervave te detyrueshme te bankes nacionale  eshte  ______%. 

A. 10 

B. 20 

C.  80 

D. 90 

 

11. (17)  Supozojme se Banka Nacionale ka depozituar 8 mil$ ne rezerva te bankes 

qendrore dhe 1 mil$  si  rezervat te detyrueshme dhe koeficienti I rezervave te obliguara   

10 %, Mund te thuhet se banka nacionale  ka________mil$ ne rezerva te teperta 

A. 2 

B .8 

C. 9 

D. 10 

 

12. (26) Kur bankat marrin para hua nga banka qendrore, keto fonda quhen: 

 

                 A. Fondet e bankes qendrore 

                 B. Huat e zbritshme 

                 C. Huat e bankes qendrore 

                 D. Fondet e thesarit 

 Sqarimi:  Huaja e zbritshme hyne ne kuader te aseteve te bankes qendrore. Banka 

qendrore u jep keto fonde bankave te tjera per te ruajtur likuiditetin. 
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1.3. (14.3.) Kontrolla mbi bazen monetare 
 

1. Baza monetare minus kartmonedhat (depozitat e paafatizuara ) jane te barabarta 

A. Rezervat  

B. Baza e huazuar  

C. Baza e pahuazuar 

D. Kredite e zbritshme 

 

Përgjigjeja e sakte  eshte  A) Rezervat 

Formula e pergjithshme:  Baza monetare=Kartmonedhat+rezervat  atehere  

Rezervat =Baza monetare-Kartmonedhat. 

 

2. Baza monetare  minus rezervat eshte e barabartë: 

              A.Depozitat e paafatizuara 

              B.Baza e huazuar 

              C.Baza e pahuazuar 

              D.Kredite e zbritshme 

           Përgjigjeja e sakte  eshte  A= Depozitat e paafatizuara 

Formula e pergjithshme  Baza monetare=Kartmonedhat+rezervat  atehere  .Baza 

monetare  minus rezervat=Kartmonedhat “depozitat e paafatizuara” 

 

3. Fuqija blerese e parase minus  rezervat eshte e barabartë 

           A.Rezervat  

           B.Depozitat e paafatizuar 

          C.Baza monetare 

          D.Baza e pahuazuar 

           Përgjigjeja e sakte  eshte  B=  Depozitat e paafatizuar 

 Paraja ne qarkullim eshte fuqia e parase per te blere duke ia zbritur sasine e parase 

rezerve (sepse kjo eshte jasht tregut). Kjo nenkupton se sa me e larte qe eshte fuqia e 

parase aq me i larte eshte qarkullimi i parase, ndersa sa me te larta rezervat aq me i ulet 

eshte qarkullimi. 

 

4. Fuqija blerese e parase minus  depozitat e paafatizuar eshte e barabartë 

          A.Rezervatë 

          B.Baza e huazuar 

          C.Baza e pahuazuar 

          D.Kredite zbritese 

          Pergjigjeja e saktë është A= Rezervat 
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5. Blerja dhe shitja e letrave me vler nga  Banka Qendrore quhet: 

   A.Discount loans 

    B.Fondet federale 

    C.Operacionet e tregut te hapur 

   D.Transaksionet e kembimit 

Pergjigjeja e sakt:C   B.Q ka me se shumti ndikime ne operacionet e tregut te haput. 

 

6. Kur Banka Qendrore blen letra me vlere nga bankat tjetra atehere rezervat ne 

sistemin banker do te….. dhe baza monetare do te …… 

    A. Rritet ,rritet 

    B. Rritet, zvoglohet 

    C. Zvoglohet,rritet 

    D. zvoglohet,zvoglohet 

Pergjigjeja e sakt :A  

Sepse kur Banka Qendrore blen letra me vler  atehere  duhet tju jap para Bankave kjo do 

te ndikojne ne rritjen e rezervave te bankes komperciale dhe do te rritet baza monetare. 

 

7. Kur Banka Qendrore blen letra me vlere nga bankat tjetra atehere rezervat ne 

sistemin banker do te….. dhe baza monetare do te …… 

    A.Rritet ,rritet 

    B.Rritet, zvoglohet 

    C.Zvoglohet,rritet 

     D.zvoglohet,zvoglohet 

Pergjigjeja: D 

Sepse Banka Qendore I shet letrat me vler atehere bankat duhet qe te paguajne  per 

blerjen e letrave me vlere kjo ndikone qe rezervat te zvoglohen dhe baza monetare do te 

zvoglohet. 

 

8. Kur Banka Qendrore  blen letra me vlere ne vler 100$ letra  nga banka kombetare 

atehere rezervat ne sistemin banker do te: 

    A.Rritet  per 100$ 

    B.zvoglohet me shume sesa 100$ 

    C.Zvoglohet per 100$ 

     D.zvoglohet me shume sesa 100$ 

Pergjigjeja e sakte: A 

 Sepse kur Banka Qendrore blen letra me vler  ne vlere prej 100$ atehere  duhet tju jap 

para Bankave kjo do te ndikojne ne rritjen  per 100$ ne rezervave te bankes komperciale 

dhe do te rritet baza monetare. 

 

9. Kur Banka Qendrore  shet  letra me vlere  ne vler 100$ letra  bankes kombetare 

atehere rezervat ne sistemin banker do te: 

    A.Rritet  per 100$ 

    B.zvoglohet me shume sesa 100$ 

    C.Zvoglohet per 100$ 

     D.zvoglohet me shume sesa 100$ 

Pergjigjeja e sakte: C 
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 Sepse kur Banka Qendrore shet letra me vler  ne vlere prej 100$ atehere   Banka 

kombetare duhet  paguaj  100$ dhe do  te ndikojne ne zvoglimin per 100$ ne rezervave te 

bankes komperciale dhe do te zvoglohet baza monetare. 

 

10. Nese nje persone shet letra me vler bankes qendrore I cili nuk I mban parat ne 

banke atehererezervat do te …….dhe kartmonedhat do te … 

     A.Rezervat do te mbesine te pandryshueshme,ulet 

    B. Rezervat do te mbesine te pandryshueshme,rritje 

    C.zvoglime, Rezervat do te mbesine te pandryshueshme 

     D.rritje, Rezervat do te mbesine te pandryshueshme 

Pergjigjeja: B  

Rezervat do te mbesine te pandryshueshme sepse personi qe I ka shitur letrat me vlere 

nuk I ka parat e depozituare ne banke kjo ndikine qe do te kemi rritje te kartmonedhave 

ose parase ne qarkullim. 

 

11. Blerjet kane efekt ne   tregun e hapur ne rezerva varesisht nese shitesi I ka 

depozituar parat ne sistemin banker,nese  mbahen  ……  atehere nuk do te kete 

efekt  tregut I hapur,nese mbahen si …. Atehere rezervat do te rriten si rezultat I 

tregut te hapur 

    A.Depozitat,depozitat 

    B. Depozitat,kartmonedha 

    C.Kartmonedhat,depozitat 

     D.Kartmonedhat,kartmonedhat 

Pergjigjeja :C 

Nese mbahen si kartmondhe atehere nuk do te kete ndikim fare  ne rezerva  sepse ato nuk 

jane ne sistemin banker,nese jane te depozituara atehere do te rriteten rezervat. 

Rezervat jane pasuri per bankat ndersa per banken qendrore jane obligime,bankat I 

mbajne rezervat te banka qendrore, pasiqe kur bankat kane nevoj per para banka qendrore 

eshte e obloguar qe tju jap 

 

12. Efekti i një blerje të tregut të hapur mbi rezervat ndryshon në varësi se si shitësi i 

obligacioneve mban të ardhurat. Nëse të ardhurat janë mbajtur në menyre te rregullt, 

rezervat e hapur për blerje të tregut________, në qoftë se të ardhurat janë mbajtur si 

depozita__________, rezervat e hapur e tregut të blerjes. 

A. nuk ka efekt mbi ate;nuk ka efekt mbi ate 

B. nuk ka efekt mbi ate;rritet 

C. rritet; nuk ka asnje efekt mbi te 

D. zvogelohet;rritet 

Pergjigja eshte B 
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13. Kur një individ shet një kthesë 100 $ në Fed, ajo mund të depozitojë cekun qe ajo e 

merr ne para te gatshme per siguri. Ne te dyja rastet 

A. rritje 

B.rritje te parave me fuqi te larte 

C.rezervat zvogelohen 

D.zbritje te parave me fuqi te larte 

pergjigja B 

 

14. Nëse një anëtar i publikut jobankar shet një qeverie bond Rezervave Federale në 

këmbim të monedhës, baza monetare do,_______ por. 

A. Mbeten të pandryshuara; rezervat do të bien 

B. Të mbetet e pandryshuar; rezervat do të rritet 

C. Ngritja; Paraja në qarkullim do të mbeten të pandryshuara 

D. ngritje; rezerva do të mbeten të pandryshuara 

Pergjigja D 

 

15.Nese nje anëtar i blerjeve publike jobankare një obligacion qeveritar nga Rezerva 

Federale në këmbim të monedhës, baza monetare do,_____ por rezervat e do______. 

A. mbeten të pandryshuara; rritet 

B. mbeten të pandryshuara; bien 

C. rritet; mbeten të pandryshuara 

D.bien; mbeten të pandryshuara. 

Pergjigja D 

 

16. Për cilën nga këto është ndryshimi në rezervat domosdoshmërisht të ndryshme nga 

ndryshimi në bazën monetare? 

A. blerjet e tregut të hapur nga një bankë 

B. tregut blerjet e hapura nga një individ i cili depozitave çek në një bankë 

C. blerjet e tregut të hapur nga një individ i cili paguan me çek 

D. shitje në tregun e hapur në një bankë. 

pergjigja C 

 

17. Kur një anëtar i monedhës publik nonebank tërhiqet nga llogaria e saj bankare, 

A. dy baza monetare dhe rezervat bankare bien 

B. dy baza monetare dhe rezervat bankare rriten 

C. baza monetare bie, por rezervat bankare mbeten të pandryshuara 

D. Banka rezervon ulje, por baza monetare mbetet e pandryshuar. 

pergjigja D 
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18. Kur një anëtar i monedhes se publikut jobankar depoziton ne menyre te rregull te 

llogarin e tij bankare 

A. dy baza monetare dhe rezervat bankare bie 

B. dy baza monetare dhe rezervat bankare rriten 

C. baza monetare bie, por rezervat bankare mbeten të pandryshuara 

D. rezervat bankare të bien, por baza monetare mbetet e pandryshuar 

Përgjigje: D. 

 

19. Kur Fed I nenshtrohet një kredi 100 $ zbritje për Bankën e Parë Kombëtare, rezervat 

ne sistemin bankar 

A. rrit nga 100 $ 

B. të rritet me më shumë se $ 100 

C. rënie nga $ 100 

D. ulet nga më shumë se $ 100 

Përgjigje: A 

 

20. Gjithcka tjetër njëjtë, kur e quan në Fed kredi 100 $ zbritje shtrihet më parë në 

Bankën e Parë Kombëtare, rezervat në sistemin banker 

A. rritet me $ 100 

B. të rritet me më shumë se $ 100 

C.bie nga $ 100 

D.bie nga më shumë se $ 100 

Përgjigje: C 

 

21. Kur Rezerva Federale shtrihet një kredi zbritje në një bankë, baza monetare dhe 

rezervat. 

A. mbetet e pandryshuar; ulet 

B. mbetet e pandryshuar; rritur 

C.rritet;rritet 

D.rritet; mbeten të pandryshuara 

Përgjigje: C 

 

22. Kur rezervat federale therret në një hua zbritje nga banka, baza monetare dhe 

rezervat. 

A. mbetet e pandryshuar; ulet 

B. mbetet e pandryshuar; rritur 

C. ulet; ulet 

D. ulet; mbetet e pandryshuar 

Përgjigje: C 
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23. Nëse Fed vendos për të reduktuar rezervat bankare, ajo mund të 

a. blerë bono qeveritare 

B. zbritje japë kredi për bankat 

C. shesin obligacione qeveritare 

D. shtyp monedhën më shumë 

Përgjigje: C 

 

25. Ka dy mënyra në të cilën fed mund të sigurojë rezervat shtesë për sistemin bankar: 

ajo mundet_______ obligacioneve qeveritare ose ajo mund________ skontojë kredi te 

bankat komerciale. 

A. shesin; zgjasë 

B. shesin; telefononi në 

c. blerë; zgjasë 

d. blerje; telefonatë në 

Përgjigje: C 

 

26. një rënie në ____të çon në një të barabartë_____në bazën monetare në afat të 

shkurtër. 

A. noton; rritet 

B. noton; ulet 

C. thesari depoziton ne Fad; ulet 

d. zbritje te kredive,rritje 

Përgjigje: B 
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1.4. (14.4.) Krijimi I shumefishte I depozitave - Modeli I thjeshte 
 

1. Kur Fed (Banka Qendrore) furnizon sistemin banker me nje dollar shtesë (extra), 

depozitat rriten me më shume se nje dollar - ky process quhet  

A. Krijimi shtesë I depozitave 

B. Krijimi multiplikativ I depozitave 

C. Krijimi ekspansionar I depozitave 

D. Krijimi stimulus I depozitave 

 Përgjigja e saktë është B.  Shpjegimi: Kur Banka Qendrore vendos te furnizoj sektorin  

bankar me para p.sh. përmes OMO,  Fed blen letra me vlerë nga bankat komerciale 

dhe ne këtë mënyre rriten rezervat e bankes komerciale e cila vendos t’I huazoje 

kompanisë ‘X’ e cila depoziton ato para ne nje llogari bankare dhe permes 

transkasioneve nderbankare p.sh.(pagesave) krijohet ky proces. 

 

2. Nëse norma e rezerves se detyrueshme është e barabarte me 10% , një banke e 

vetme mund të rrise kreditë e saj deri në shumën maksimale e cila eshte e barabartë 

me: 

A. Rezervat e saj te tepërta 

B. 10 herë më te larta se rezervat e saj të teperta 

C. 10 % e rezervave te saj te teperta 

D. Sa rezervat e saj totale 

Pergjigjja e sakte eshte A. 

 

3. Në modelin e thjeshte te krijimit të depozitave , nëse Fed (Banka Qendrore) blen 

letra me vlere ne vlerë prej 100$  nga një bankë e cila më herët nuk kishte rezerva 

të tepërta,banka tani mund të rrise kreditë e saj deri në 

A. 10$ 

B. 100$ 

C. 100$ shumëzuar me normën reciproke te rezerves se detyrueshme 

D. 100$ shumëzuar me normen e rezerves se detyrueshme 

Pergjigja e saktë eshte B. Shpjegimi: Pasi që rezervat e tepërta nuk janë të 

obligueshme dhe nuk janë caktuara nga Banka Qendrore atehere banka afariste 

mund të huazoje 100$ klienteve të vet. 

 

4. Në modelin e thjeshte te krijimit te depozitave, nëse Fed blen letra me vlerë në 

vlere prej 100$ nga një bankë e cila me heret nuk kishte rezerva te teperta, 

depozitat ne sistemin banker potencialisht mund të rriten deri në 

A. 10$ 

B. 100$ 

C. 100$ shumëzuar me normën reciproke te rez. së detyrueshme 

D. 100$ shumëzuar me normën e reserves se detyrueshme 

Përgjigjja e saktë eshte C. Shpjegimi: Nga formula e multiplikatorit te thjeshte te 

depozitave   ∆D=1/r x ∆R  ku: ∆D- paraqet ndryshimin ne totalin e depozitave te 

çekueshme ne sistemin banker, r-paraqet normën e reserves se detyrueshme dhe 

∆R- paraqet ndryshimet ne rezerva te sistemit banker. 
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5. Formula e cila shpreh multiplikatorin e thjeshtë të depozitave është: 

A. ∆R= 1/r x ∆T 

B. ∆D=1/r x ∆R 

C. ∆r=1/R x ∆T 

D. ∆R=1/r x ∆D 

Pergjigjja e saktë është B. 

 

6. Në modelin e thjeshtë të krijimit multiplikativ të depozitave në të cilin bankat nuk 

mbajnë rezerva të teperta ,rritja në depozitat e çekueshme është e barabartë me 

prodhimin në mes ndryshimit të rezervave të teperta dhe: 

A. Normës reciproke te rezervave të teperta 

B. Multiplikatorit të thjeshtë te krijimit të depozitave 

C. Vlerës reciproke te multiplikatorit 

D. Normës së diskontit (discount rate) 

 

7. Multiplikatori I thjeshte I depozitave mund të shprehet si raport në mes të 

A. Ndryshimit ne rezerva te sistemit banker te pjesetuara me ndryshimin ne 

depozita 

B. Ndryshimet ne depozita te pjesetuara me ndryshimet ne rezerva te 

sistemit bankar 

C. Normës se reserves se detyrueshme pjesëtuar me ndryshimet ne rezerva te 

sistemit banker 

D. Ndryshimet ne depozita pjesëtuar me normen e reserves se detyrueshme 

Pergjigja e sakte eshte B. 

 

8. Nëse rezervat ne sistemin banker rriten për 100$, atehere depozitat e çekueshme do 

te rriten për 1000$ ne modelin e thjeshte te krijimit te depozitave nëse norma e 

reserves se detyrueshme është e barabarte me 

A. 0.01 

B. 0.10 

C. 0.05 

D. 0.20 

Pergjigja e sakte eshte B. Shpjegimi: Nga formula e multiplikatorit dime se ∆D = 

1/r x ∆R, atehere nga detyra kemi: ∆D = 1000$, ∆R = 100$, r = ? 

1000$ = 1/r x 100$ 

1000$ = 100$/r 

r = 100/1000 = 0.10  

 

9. Nëse norma e rezerves se detyrueshme është 10%, multiplikatori I thjeshte I 

depozitave është: 

A. 5.0 

B. 2.5 

C. 100 

D. 10 

Pergjigjja e saktë është D. Shpjegimi: r = 10% qe do te thote se r = 100/10 = 10 nga 

formula dime se ∆D = 1/r x ∆R. 
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10. Nëse norma e rezerves se detyrueshme është 15%, multiplikatori I thjeshte I 

depozitave është: 

A. 15.0 

B. 1.5 

C. 6.67 

D. 3.33 

Pergjigja e sakte eshte C. Shpjegimi: Pasi që r = 15% I bie qe nga formula ∆D = 1/r 

x ∆R.  r = 1/15% = 1/0.15 = 6.66667. 

 

11. Nëse multiplikatori I thjeshte I depozitave është I barabarte me 1 (një), atehere 

norma e reserves se detyrueshme duhet të jetë e barabarte me: 

A. 100% 

B. 50% 

C. 25% 

D. 0% 

Pergjigja e saktë eshte A. Shpjegimi: Nga formula dime se ∆D = 1/r x ∆R, atehere 

nese ∆D = 1, atehere norma e e reserves se detyrueshme duhet te jete 1/r ku r = 

100%, 1/100% =1. Pra pasi qe norma e reserves se detyrueshme eshte 100% nuk 

kemi process te multiplikimit. 

 

12. Në modelin e thjeshte te ekspansionit te depozitave, nëse sistemi bankar posedon 

rezerva të teperta ne vlerë 75$, dhe nëse rezerva e detyrueshme është 20%, rritja 

potenciale e depozitave të çekueshme do të jetë: 

A. 75$ 

B. 750$ 

C. 37.50$ 

D. 375$ 

Pergjigja e saktë është D. Shpjegimi : ∆D = 1/r x ∆R, ∆R= 75$, r=20% atëherë ∆D 

= 1/0.20 x 75$ = 375$ 

 

13. Në modelin e thjeshte te ekspansionit te depozitave, nëse Fed rrit rezervat e 

bankave ne vlerë 100$, dhe nëse rezerva e detyrueshme është 10%, rritja potenciale 

e depozitave të çekueshme do të jetë: 

A. 100$ 

B. 150$ 

C. 500$ 

D. 1000$ 

Pergjigjja e sakte eshte D. Shpjegimi: ∆D = 1/r x ∆R,  ∆D = 1/10% x 100 = 1/0.10 

x 100 = 1000$ 
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14. Në modelin e thjeshte te ekspansionit te depozitave, një rritje e depozitave prej 

1000$ kur norma e reserves së detyrueshme është 20% kjo do të thotë qe 

Fed(Banka Qendrore) : 

A. Ka shitur letra me vlerë (obligacione) të qeverise në vlere 200$ 

B. Ka shitur letra me vlerë (obligacione) të qeverise në vlere 500$ 

C. Ka blerë letra me vlerë (obligacione) të qeverise në vlere 200$ 

D. Ka blerë letra me vlerë (obligacione) të qeverise në vlere 500$ 

Pergjigja e saktë është C. Shpjegimi: Pasi që kemi rritje të depozitave të sistemit 

bankar kjo do të thotë që Fed ka blerë letra me vlerë dhe permes formules gjejmë 

shumën e blerë ∆D = 1/r x ∆R, 1000$ = 1/0.20 x ∆R  

∆R = 1000$ x 0.20 = 200$. Pra Fed ka blerë letra me vlere në shumën prej 200$. 

 

15. Në modelin e thjeshte te ekspansionit te depozitave, një zvogëlim të depozitave 

prej 1000$ kur norma e reserves së detyrueshme është 20%, kjo do të thotë qe 

Fed(Banka Qendrore) : 

A. Ka shitur letra me vlerë (obligacione) të qeverisë në vlerë 200$ 

B. Ka shitur letra me vlerë (obligacione) të qeverisë në vlerë 500$ 

C. Ka blerë letra me vlerë (obligacione) të qeverisë në vlerë 200$ 

D. Ka blerë letra me vlerë (obligacione) të qeverisë në vlerë 500$ 

Pergjigja e saktë është A. Shpjegimi : Pasi që kemi zvogëlim të depozitave të 

sistemit bankar kjo do të thotë që Fed ka shitur letra me vlerë dhe permes formules 

gjejmë shumën e shitur ∆D = 1/r x ∆R, 1000$ = 1/0.20 x ∆R  

∆R = 1000$ x 0.20 = 200$. Pra Fed ka shitur letra me vlere në shumën prej 200$. 

 

16. Nëse rezervat ne sistemin banker rriten për 100$, atehere depozitat e çekueshme do 

te rriten për 400$ ne modelin e thjeshte te krijimit te depozitave nëse norma e 

rezerves së detyrueshme është e barabarte me 

A. 0.01 

B. 0.10 

C. 0.20 

D. 0.25 

Pergjigja e saktë është D. Shpjegimi:  : Nga formula e multiplikatorit dime se ∆D = 

1/r x ∆R, atehere nga detyra kemi: ∆D = 400$, ∆R = 100$, r = ? 

400$ = 1/r x 100$ 

400$ = 100$/r 

r = 100/400 = 0.25 

17. Nëse banka ka rezerva të tepërta në vlerë prej 10,000$ dhe detyrime ndaj 

depozitave në vlere prej 80,000$, dhe nëse rezerva e detyrueshme është 20%, 

atëherë rezervat aktuale të bankës janë : 

A. 16,000$ 

B. 20,000$ 

C. 26,000$ 

D. 36,000$ 

Pergjigja e saktë është C. Shpjegimi : Pasi që r = 20%, gjejmë 20% e 80,000$ (sa 

janë depozitat) dhe kemi : 0.20 x 80,000 = 16,000 + 10,000 (rezervat e tepërta) = 

26,000$( rezervat aktuale të bankës) 
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18. Supozoni se bankat nuk kanë rezerva të teperta, dhe se sektori jobankar (populli) 

nuk mbajnë monedha. Nëse një bankë I shet një leter me vlerë Fed-it (Bankes 

Qendrore) në shumen prej 100$, shpjegoni se çfarë ndodh me kete bankë si dhe me 

procesin e krijimit të depozitave, duke supozuar poashtu se norma e reserves se 

detyrueshme është 10%. Sa rriten depozitat dhe kreditë e sistemit bankar kur 

procesi përfundon ? 

 

Pergjigjja : Banka ‘A’ fillimisht ndryshon nivelin e letrave me vlerë (zvogëlon atë)  

pasi i’a shet Bankes Qendrore dhe në shkembim të kesaj  rrit rezervat e saj, dhe 

pastaj rrit edhe kreditë. Pasi I merr 100$ nga shitja e letrës me vlerë ajo rrit rezervat 

( pasi që nuk ka ndryshim në depozita) banka mund t’a huazojë të gjithë shumën 

prej 100$. Pastaj kjo shumë prej 100$ depozitohet në bankën ‘B’.Kjo bankë tashmë 

ka ndryshim në nivelin e rezervave prej 100$, prej të cilave 90$ jane rezerva te 

teperta (duke e ditur se 10% është rezerva e detyrueshme). Banka ‘B’ tashme mund 

të huazojë 90$ një klienti e cili depoziton këtë shumë në banken ‘C’ të cilës I rriten 

rezervat për 90$, prej të cilave 81$ jane rezerva të teperta të cilat banka mund t’I 

huazojë prapë.Ky proces vazhdon deri sa nuk ka më rezerva të teperta në sistemin 

bankar.   Për sektorin bankar depozitat dhe kreditë rriten per 1000$. 

 

19. Shpjegoni arsyet se pse Fed (Banka Qendrore) nuk ka kontroll të plotë në nivelin e 

depozitave dhe kredive te bankave.Shpjegoni se si ndryshimi në njërin prej këtyre 

faktorëve ndikon procesin e krijimit të depozitave ? 

 

Pergjigjja : Fed nuk ka kontroll të plotë në nivelin e depozitave dhe kredive te 

bankave sepse bankat munjd të mbajnë rezerva të tepërta (për shkak të likuditetit) 

si dhe sektori jobankar (populli) mund të ndryshojë nivelin e monedhave (currency)  

të cilat I mban. Nje ndryshim në njërin prej këtyre faktorëve ndryshon rrjedhën 

procesit të rritjes së depozitave. Një rritje ne nivelin e rezervave të tepërta  apo një 

zvogëlim në mbajtje të monedhave (currency) nga populli ndikon në rritjen e 

depozitave dhe kredive për ate shumë. 

 

20. Sphjegoni se pse multiplikatori I thjeshtë I depozitave mbideklaron multiplikatorin 

e vërtetë të depoztave ? 

 

Pergjigjja : Modeli I thjeshtë injoron rolin që bankat dhe klientët kanë në procesin e 

krijimit të depozitave. Klientët e bankave mund të vendosin të mbajnë monedha 

(currency) si dhe banka mund te vendosë të mbajë rezerva të tepërta. Të dyja keto 

veprime mund të kufizojnë aftësinë e sistemit bankat të krijmit të depozitave. 

Prandaj multiplikatori i vërtetë i depozitave është më pak se parashikimi I 

multiplikatorit të thjeshtë të depozitave. 

 

1.5. (14.5.) Faktoret që determinojnë (përcaktojnë) oferten e 

parase???????? 
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1.6. (14.6.) Permbledhje nga procesi i ofertes se parasë 
 

1. (3) Shuma e huas  eshte e lidhur_______me normen e zbritjes dhe eshte e 

lidhur_______me normen e interest. 

              a.negativisht, negativisht 

              b. negativisht, pozitivisht 

              c. pozitivisht, negativisht 

              d. pozitivisht, pozitivisht 

 

2. (5) Nje rritje ne mbajtjen e parave rrjedhëse (ne dore) duke I mbajtur te gjitha tjerat 

konsante do te shkaktoj: 

                  a. rritje ne oferten per para 

                  b. oferta per para do te mbetet konstante 

                  c. renje ne oferten per para 

                  d. rritje te depozitave(checkable) 

Sqarimi: Qdo sasi e parase qe nuk kalon permes sisitmit bankar e zvoglon oferetn per 

para sepse ajo nuk shfryttzohet per funksione te ndryshme bankare. 

 

3. (6) Nje renje ne rezervat e teperta duke I mbajtur te tjerat konstante do te shkaktoj: 

                   a. renje ne oferten per para 

                   b. rritje ne oferten per para 

                   c. renje ne depozitat e kufizuara 

                   d. rritje ne huate e zbritshme 

Sqarimi: 

Ne raste kur banka ka rezerva te teprta, ulet sasia e paras,  nje renje ne sasine e ketyre 

rezervave do te ndikoje qe tregu te kete me shume para, te cilat do te perdoren per 

funksione te ndryshme duke ndikuar ne rritjen e ofertes per para. 

 

4. Ne procesin e ofertes se parase roli i bankes ne procesin e ofertes se parase eshte i   

perfaqesuar nga: 

 

A.vetem nga norma e rezervave te teprta 

B. Nga norma e rezervave te teperta dhe norma e interesit 

C.vetem nga norma valutore 

D. vetem nga huat. 
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1.7. (14.7.) Multiplikatori  Monetar 
 

1.Formula që lidhë ofertën monetare dhe bazen monetare është: 

a)M=m/MB 

b)M=m x MB 

c)m=M x MB 

d)MB=M x m 

e)M=m+MB 

 

2.Variabla që ndikonë efektin e ndyshimitë në ofertën moetare përveq bazes monetare 

është edhe : 

a)raporti i depozites së qekueshme dhe paraja 

b)raporti i rezervave të detyrueshme 

c)multiplikatori monetar 

d)baza johuazuar 

Sepse, Baza monetare x Multiplikatori =Oferta Monetare 

Që d.m.th.qdo ndryshim i bazes monetare dhe multiplikatorite ndikon ne oferten 

monetare.Në bazën monetare ndikonë Banka Qendrore ndërsa në multiplikator Banka 

Qendrore,sistemi bankar dhe sistemi jobankar 

 

3.Totali i përgjithshëm të rezervave ne sistemin bankar është e barabartë me shumën e 

rezervave te detyrueshme dhe rezervave te tepërta. 

a)shumën 

b)diferencën 

c)produktin 

c)raporti midis tyre 

R=Rd+ER 

 

4. Totali i përgjithshëm të rezervave të detyrueshme në sistemin bankar është e barabartë 

me produktin e raportit te rezervave te detyrueshme dhe depozitave të qekueshme. 

a) shumën 

b) diferencën 

c)produktin 

c)raporti midis tyre 

Rd=ER/D x D 

 

 5.Ekuacioni që tregonë shumën e bazes monetare që mbështet nivelet egzistuese te 

depozitave qekueshme ,rezervave të tepërta dhe parasë është: 

a)MB=(r x D)+ER+C 

b)MB=(r + D)+ER+C 

c)MB=r/D+ER+C 

d)MB=(r x D)-ER-C 
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6.Formula që lidhë depozitat të qekueshme me bazen monetare është: 

a)m=1/r+e+c 

b)M=1/r+e+c 

c)M=1+c/r+e+c 

e)D=1/r+e+c x MB 

 

7.Nëse rezerva e detyrueshme është 10%, paraja në qarkullim është 400billion 

dollar,depozitat janë 800billion dhe totali i rezervave të tepërta 0.8billion dhe raporti i 

rezervave të tepërta dhe depozirave të qekueshme është: 

a)0.001 

b)0.10 

c)0.01 

d)0.05 

 

R/D=10%=0.1                     ER=(ER/D) x (D) 

C=400bill.                            ER/D=ER/D=0.8/800=0.001 

D=800bill 

ER=0.8 

ER/D=? 

  

8.Nëse rezerva e detyrueshme është 10%,paraja në qarkullim është 400bill.,depozitat e 

qekueshme janë 800bill.,dhe totali i  rezervave të tepërta 0.8bill.,atëher baza monetare 

është: 

a)480bill.                         

b)480.8bill. 

c)80bill. 

d)80.8bill. 

  

R/D=10%=0.1                  B=C+(R/D)x(D)+ER 

C=400bill.                         B=400+(0.1)x(800)+0.8   

D=800bill                          B=480.8billion      

ER=0.8 

B=? 

 

9.Nëse gjdo gjë mbahet konstant, një rritje ne rezerven e detyrueshme raporti në depozitat 

e qekueshme do të shkaktojë: 

a)rritjen e ofertes se paras 

b) oferta e paras mbetet konstant 

c)uljen e ofertes se paras 

d)rritjen e Depozitat checkable  

Sepse nese Banka Qendrore i rritë rezevat e detyrueshme bankave atëher bankatë do të 

ndajnë një pjesë të madhe të parave për Banken Qendrore dhe si rezultat i kësaj  

zvoglohet oferta e parasë.(Rd+,O.p-). 

 

 

 



21 

 

10.Fillimisht supuzojm se r=10%,c=40% dhe e=0, nje ulje ne r ne 5% ne M1 

multiplikatori shkakton       ,nëse  qdo gje mbahet konstante. 

a) rritje nga 2.8 ne 3.11 

b)ulje nga 3.11 ne 2.8 

c)rritje nga 2ne 2.22 

d)ulje nga 2.22 ne2 

 

M=(1+c)/(r+e+c)=(1+0.4)/(0.1+0+0.4)=2.8 

Zv.r në 5% 

M=(1+c)/(r+e+c)=(1+0.4)/(0.05+0+0.4)=3.11 

 

11.Nëse raporti i rezervave të detyrueshme është 10%,paraja në qarkullim është 

400bilion$,depozitat e qekueshme janë 800bilion$ dhe rezervat e tepërta 

0.8bilion$,atëherë oferta e parasë është: 

a)8000$                      Rd=10%                 

b)1200$                      C=400bilion$ 

c)1200.8$                    D=800bilion$ 

d)8400$                       Er= 0.8bilion$ 

                                    Oferta e parasë(o.p)=? 

                             B.M=[(C/D)+(R/D)+(ER/D)] x D 

                             C/D=400/800=0.5 

                             R/D=10%=0.1 

                             ER/D=0.8/800=0.001 

                              D=800bilion$ 

                           B=0.601 x 800=480bilion$ 

                            m=2.5 

                          O.P=B.M x M=480 x 2.5=1202 

12. Nëse raporti i rezervave të detyrueshme është 10%,paraja në qarkullim është 

400bilion$,depozitat e qekueshme janë 800bilion$ dhe rezervat e tepërta 

0.8bilion$,Multiplikatori monetar M1 është: 

a)2.5                         Rd=10%                 

b)1.67                       C=400bilion$ 

c)2.0                          D=800bilion$ 

d)0.601                      Er= 0.8bilion$ 

                                  Multiplikatori monetary=? 

                                  C/D=C/D=400/800=0.5 

                                   ER/D=ER/D=0.8/800=0.001 

                                   Rd=10%=0.1 

                                    M=1+0.5/0.5+0.1+0.001=1.5/0.601=2.5 
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13. Nëse raporti i rezervave të detyrueshme është 10%,paraja në qarkullim është 

400bilion$,depozitat e qekueshme janë 800bilion$ dhe rezervat e tepërta 

0.8bilion$,paraja në qarkullim është : 

 a)0.25                      Rd=10%                 

 b)0.50                      C=400bilion$ 

 c)0.40                       D=800bilion$ 

 d) 0.05                       Er= 0.8bilion$  

                                   C/D=?    

                                   C/D=C/D=400/800=0.50 

     

14.Shpjegoni komplet formulen per oferten monetare M1 dhe shpjego si ndryshojn 

rezervat e detyrushme,rezervat e teperta,raporti I valutes, baza e johuazume dhe ndikimi i 

rezervave te huazuara ne oferten monetare. 

 

Pergjigjja M=1+c/r+c+e*(MBn+BR).Kjo formul tregon qe oferta nmonetare eshte 

produkti e bazës së kohës multiplikatorit.Rritjet ne ndonjenin e komponenteve te 

multiplikatorin,rezervat e detyrushme,rezervat e teperta ose raporti I valutes ul 

multiplikatorin dhe oferten monetare.Rritjet ne bazen e johuazuar dhe rezervat e 

huazimit te dyjat rritin bazen dhe oferten monetare. 

                                       

15.Duke njohur dallimin në mes të rezervave të huazuara dhe të bazës monetare jo te 

huazuar,modeli i ofertes monetare është specifikuar si 

a)M=m*(MBn-BR) 

b)M=m*(MBn+BR) 

c)M=m+(MBn-BR) 

d)M=m-(MBn+BR) 

  

16.Nëse qdo gjë mbahet konstant,një ulje në raportin e rezervave te teperta multiplikatori 

M1 rritet dhe oferta monetare rritet. 

a)ulet,rritet 

b)rritet,rritet 

c)ulet,ulet 

d)rritet,ulet 

Sepse rezervat e tepërta janë në përpjestim të zhdrejtë me multiplikatorin dhe oferten 

monetare,nëse rezervat ulen multiplikatori dhe oferta moetare rriten 

 

17.Nëse qdo gjë mbahet konstant, një rritje në raportin rezervës së detyruaeshme në 

depozitat e qekueshme , multiplikimin e M1 ulet dhe oferten monetare ulet. 

a)ulet,rritet 

b)rritet,rritet 

 c) ulet,ulet 

d)rritet,ulet 

Sepse rezervat e detyrueshme me multiplikatorin dhe oferten monetare janë përpjesim të 

zhdrejtë nëse kemi një rritje te rezervave te detyrueshme qe dmth bankat i ndajne një 

pjesë të madhe për Banken Qendrore dhe që ndikonë ne uljen e oferten monetare dhe 

multiplikatoritë. 
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18.Gjatë panikut të bankes të depresionit të madhë raporti  valutes 

a)rritet ndjeshem 

b)ulet ndjeshem 

c)rritet pak 

d)ulet pak 

Sepse njerzitë i vërsulen bankave për ti marë paratë e depozituara përshkak se kanë 

humbur besimin tek bankatë. 

 

19.Gjate panikut të bankes te depresionite të madhe raporti i rezervave të tepërta 

a)rritet ndjeshëm 

b)ulet ndjeshëm 

c)rritet pak 

d)ulet pak 

Sepse banka ndanë një pjesë të pareve për ruajtjen e likuiditetit. 

 

20.Fillimishtë supuzojm,qe r=15%,c=40% dhe e=5%,nje rritje e në 10% multiplikatori në 

M1 shkakton ulje nëse qdo gjë  mbahet konstant. 

a)nje rritje nga 2.15ne2.33 

b)ulje nga 2.33 ne 2.15 

c)rritje nga 1.54ne1.67 

d)ulje nga 1.67ne 1.54 

                                   M.m=1+c/r+e+c=1+0.4/0.15+0.05+0.4=2.15 

                                     zv.e=10% 

                                   M.m=1+c/r+e+c=1+0.4/0.15+0.10+0.4=2.15 
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2. Kapitulli 15-te - Instrumentet e politikës monetare (tools of 

monetary policy). 

a. (15.1) The Market for Reserve and the Federal Funds 

Rate 
1. Për të manipuluar me ofertën e parasë BQ përdor tri instrumente(mjete) 

 a)Operacionet e tregut te hapur(OMO) ndikojnë në rezervat dhe bazën monetare. 

b)Ndryshimet në rezervat e huazuara, të cilat ndikojnë në bazën monetare 

c)Ndryshimet në rezervat e detyrueshme, të cilat ndikojnë në multiplikatorin e ofertës 

së parasë. 

 

2. Për të manipuluar me ofetrën e parasë BQ perdor tri instrumente(mjete) politike: OMO 

të cilat ndikojnë në bazën monetare; ndryshimet në nezervat e huazuara të cilat ndikojnë 

në bazën monetare; dhe ndryshimet në rezervat e detyrueshme të cilat ndikojnë në 

multiplikatorin e parasë. 

 

3.Norma e interesit e cila krijohet nga kreditë e rezervave në mes bankave(gjatë ditës) 

quhet norma e fondeve federale(Federal founds rate). FFR shkurtimisht mund të 

definohet si mesatarja e huazimit në mes bankave. FFR tregon se bankat huazojnë në mes 

veti brenda ditës për likuiditet. 

 

4. Treguesi kryesor(primar) që tregon qëndrimin e BQ ndaj politikës monetare është 

FFR. 

 

5.Sasia e rezervave të kërkuara(rezervat totale) janë të barabarta me rezervat e 

detyrueshme dhe rezervat shtesë(likuiditetit) 

 

6.Në rastet kur qdo gjë tjetër mbahet konstante, kur FFR është më e madhe se sa norma e 

interesit qe paguhet për rezerva, sasia e rezervave të kërkuara rritet kur FFR bie. 

 

7.Kostoja oportune e mbajtjes së rezervave shtesë është FFR minus norma e interesit e 

cila paguhet për rezervat shtesë. 
 

8.Në tregun e rezervave, kur norma e fondeve federale(FFR) është nën apo më e vogël 

sesa norma e interesit që paguhet për rezervat shtesë, kurba e kërkesës për rezerva 

zhvendoset negativisht. 
 

9.Kur FFR është e barabartë me normën e interesit që paguhet për rezervat shtesë, kurba 

e kërkesës për rezerva është horizontale. 

 

11.Sasia e ofertës për rezerva është e barabartë me rezervat e huazuara plus rezervat e 

pahuazuara. 
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12.Në tregun e rezervave, kur FFR është më e vogël sesa discount rate(norma e interesit e 

kredive që BQ ja jep bankave tjera), kurba e ofertës për rezerva është vertikale. 

 

13.Kur FFR është e barabartë me normën e interesit të kredinë që BQ ua jep bankave 

tjera kurba e ofertës për rezerva është horizontale. 

 

14.Në tregun e rezervave, nëse FFR është përmbi  i  e cila oaguhet për rezervat shtesë, 

atëherë një shitje në tregun e hapur e ulë ofertën për rezerva, duke e rritur normën e 

interest të fondeve federale, kur të gjitha elementet tjera  mbahen konstante. 

 

15.Në tregun për rezerva, nëse FFR është përmbi  i  , e cila paguhet për rezervat shtesë, 

atëherë një blerje në tregun e hapur e rritë ofertën për rezerva, rritje e cila shkakton 

rënien e FFR, në kushtet kur qdo gjë tjetër ëshhtë konstante. 

 

16.Supozojmë se një ditë të caktuar ekziston një kërkesë e tepërt për rezerva në tregun e 

fondeve federale. Nëse BQ dëshironë që normën e fondeve federale ta mbanjë në nivelin 

e tanishëm, atëherë vendimi që Rezerva Federale (Federal Reserve) duhet t’a marrë është 

t’a bëj një blerje defansive në tregun e hapur. 

 

17.Në tregun e rezervave, nëse FFR është më e  vogël sesa norma e interesit që paguhet 

për rezervat shtesë, një blerje në treg të hapur e rritë ofertën për rezerva, dhe shkakton 

rënien e normës së interesit së interesit të fondeve federale, në kushtet kur të gjitha 

elementet tjera janë konstante. 

 

18.Supuzojmë se në një periudhë të caktuar kohore ekuilibri I FFR-së është në një nivel 

më të ulët se ekuilibri të cilin e synon BQ (Federal Reserve). Nëse BQ dëshiron që 

ekuilibri të arrihet në nivelin e tyre të caktuar, atëherë BQ duhet të bëj një blerje 

dinamike në tregun e hapur, kur qdo gjë tjetër është konstante. 

 

19.Ne tregun e rezervave, nësë FFR është më e vogel sesa norma e intresit që paguhet për 

rezervat shtesë, nje shitje në tregun e hapur e ulë ofertën për rezerva, duke shkaktuar 

rritjen e FFR, kur cdo gjë tjetër mbahet konstante. 

 

20.Supozojmë se në një periudhë të caktuar kohore kemi ofertë të tepërt në tregun e 

fondeve federale. Nëse BQ (Federal Reserve) dëshironë që ta mbajë FFR në këtë nivel, 

atëherë aksioni apo vendimi më I duhur që BQ duhet t’a marrë është të bëj një shitje 

defanzive në treg të hapur. 

 

21.Supozojmë se në një periudhë të caktuar kohore ekuilibri I FFR-së është në një nivel 

më të ulët sesa ekuilibri I synuar nga BQ. Nëse BQ dëshironë që ta arrijë qëllimin e tsaj 

atëherë veprimi më I duhur I saj është të kryej një shitje dinamike në tregun e hapur, kur 

gjithqka tjetër është konstante. 

 

22.Në tregun për rezerva , nëse FFR është më e vogël se norma e interesit që paguhet për 

rezervat shtesë, një shitje në treg të hapur do t’a ulë ofertën për rezerva, duke shkaktuar 
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rritjen e FFR, në kushtët kur gjithqka tjetër është konstante. 

 

23.Në tregun e rezervave, një normë kreditore më e ulët e shkurton pjesën vertikale të 

kurbës se ofertës për rezerva. 

 

25.Kur të gjitha elementet tjera mbahen constant, në tregun e rezervave, kur FFR është 

3%, ulja e normës së interesit të kredive nga 5% në 4%, nuk ka efekt mbi FFR. 

 

26.Kur qdo element tjetër është konstant,  në tregun e rezervave kur FFR është 3%, një 

rritje në normën e interesit të rezervave shtesë nha 1% në 2%, nuk ka asnjë efekt në 

FFR. 
 

27.Në kushtet kur gjithqka tjetër mbahet constant, në tregun e rezervave, kur FFR është 

5%, një ulje e normës së interesit të kredive të BQ nga 5% në 4%, shkakton uljen e 

FFR. 
 

28.Në kushtët kur gjithqka tjetër mbahet constant, në tregun e rezervave, kur FFR është 

1%, nje rritje e normës së interesit që paguher për rezerva shtesë nga 1% në 2%, e rritë 

FFR. 
 

29.Në kushtët kur të gjitha elementet tjera mbahen konstant, në tregun e rezervave, kur 

FFR është 3%, një rritje e discount rate nga 5% në 6%, nuk ka asnjë efekt në FFR. 

 

30.Në kushtet kur të gjitha elementet tjera mbahen konstant, kur FFR është 3%, nje ulje e 

normës së interesit të rezervave shtesë nha 2% në 1%, nuk ka asnjë efekt në FFR. 

 

31.Në kushtet kur të gjitha elementet tjera mbahen konstant,kur FFR është I barabartë më 

normën e interesit të kredive të BQ ndaj bankav tjera, një ulje e discount rate, shkakton 

uljen e FFR. 
 

32.Në kushtet kur të gjitha elementet tjera mbahen konstant, kur FFR është I barabartë 

me normën e interesit  për rezerva shtesë, një rritje e kësa normë të fundit, e rrit FFR. 

 

33.Në kushtet kur të gjitha elementet tjera mbahen konstant,  kur kurba e kërkesës për 

fondet federale kryqëzohet me kurben e ofertës për rezerva gjatë pjesës horizontale, një 

rritje e discount rate, do të shkaktojë rritjen e FFR. 

 

34.Në kushtet kur të gjitha elementet tjera mbahen konstant, kur kurba e ofertës  së 

fondeve federale kryqëzohet me kurbën e kërkesës për rezerva gjatë pjesës horizontale, 

një ulje e normës së interesit të rezervave shtesë, shkakton rritjen e FFR. 

 

35.Në kushtet kur të gjitha elementet tjera mbahen konstant, kur kurba e kërkesës së 

fondeve federale, kryqëzohet me kurbën e ofertës së rezervave në pjesën vertikale, një 

rritje e discount rate, nuk ka asnjë efekt në FFR. 
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36.Në kushtet kur të gjitha elementet tjera mbahen konstant, kur kurba e ofertës së 

fondeve federale kryqëzohet (prehet) në pjesën e rënies së kurbës së kërkesës për rezerva, 

një ulje e normës së interesit të rezervave shtesë, nuk ka asnjë efekt në FFR. 

 

37.Në kushtet kur të gjitha elementet tjera mbahen konstant,  rritja e  discount rate ndikon 

në FFR, kur norma e fondeve është e barabartë me discount rate. 

 

38.Në kushtet kur të gjitha elementet tjera mbahen konstant, uljet në normën e interesit të 

rezervave shtesë ndikojnë në FFR, kur këto te dyja janë të barabarta. 

 

39.Rezerva Federale zakonisht e mban discount rate-in më të vogël sesa targeti (synimi) 

i FFR. 
 

40.Në kushtet kur të gjitha elementet tjera mbahen konstant, pjesa vertikale e kurbës së 

ofertës për rezerva është e shkurtuar (shkurtohet) kur discount rate pëson ulje. 

 

41.Në kushtet kur të gjitha elementet tjera mbahen konstant, pjesa vertikale e kurbës së 

ofertës për rezerva është e zgjatur (zgjatet) kur discount rate rritet. 

 

42.Në kushtet kur të gjitha elementet tjera mbahen konstant, nëse FFR është në mes të 

discount rate dhe normës së interesit të rezervave shtesë një rritje e nevojave për rezerva 

e rritë kërkesën për rezerva, duke rritur edhe FFR. 

 

43.Në kushtët kur të gjitha elementet tjera mbahen konstant, nëse FFR më mes të 

discount rate dhe normës së interesit për rezerva shtesë, një rritje e rezervave te 

detyrueshme shkakton rritjen e kërkesës për rezerva, duke rritur edhe FFR. 

 

47.Në kushtet kur të gjitha elementet tjera mbahen konstant, nëse FFR është në mes 

discount rate dhe normës së interesit të rezervave shtesë, një rënie e  rezervave te 

detyrueshme shkakton uljen e kërkesës për rezerva, dhe njëkohësishtë edhe uljen e FFR. 

 

49.Në kushtet kur të gjitha elementet tjera mbahen konstant, nëse FFR është në mes te 

discount rate dhe normë se interesit të rezervave shtesë, një rënie e nevojave për rezerva 

shkakton uljen e kurbës së kërkesës për rezerva dhe shkakton gjithashtu rënien e 

normës së interesit të foneve federale. 

 

51.Supozojmë se kemi kërkesë të tepërt për rezerva në tregun e fondeve federale. Nëse 

Banka Qëndrore dëshiron ta mbajë FFR në atë nivel, atëherë ajo duhet të bëj blerjen e 

bonove të thesarit, kur gjithqka tjetër mbahet konstante. Nëse BQ nuk vepron fare, edhe 

atëhere FFR do të rritet. 

 

52.Supozojmë se kemi ofertë të tepërt për rezerva në tregun e fondeve federal. Nëse BQ 

dëshiron t’a mbajë FFR në atë nivel, atëherë ajo që duhet të bëj shitjen e bonove të 

thesarit, kur gjithëks tjetër mbahet constant. Edhe në qoftë se BQ nuk vepron fare, FFR 

do të zvogëlohet. 
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53.Shpjegoni tri elementet e polotikës monetare të BQ dhe si secila prej tyre përdoret për 

të ndryshuar ofetën e parasë. A ndikon secili instrument në bazën monetare ose në 

multipli- 

Përgjegje: Tri instrumentet janë orperacionet e tregut të hapur, blerja dhe shitja e letrave 

me vlerë të qeverisë, kontrollimi I qmimeve dhe I sasisë së kredive që Banka Qendrore ua 

lëshon bankave tjera, dhe I rezervave, vendosja e përqindjes së depozitave që bankat 

duhet ta mbajë në rezerva. OMO dhe norma e kredive të BQ ndikojnë në bazën monetare, 

dhe rezervat ndikojnë në multiplikatorin e parasë. 

 

54.Tregoni nëse , formulimi I mëposhtëm vlenë apo nuk vlenë dhë shpjegoni pse: 

“Zvoglimi I normës në interesit të kredive të BQ gjithmonë shkakton zvogelimin e FFR” 

Përgjegje: Ky formulim nuk vlenë. Qysh kur discount rate është caktuar më e vogël sesa 

FFR, zvogëlimi I normës së kredivë të BQ (discount rate) do të shkaktojë zgovëlimin e 

FFR, vetëm atëherë kur ky zvogëlim është më I madh se niveli origjinal (I mëparshëm) I 

FFR. Nëse zvogëlimi I discount rate është I tillë që norma e re (pas zvogëlimit) është 

ende më e vogël se FFR, atëherë FFR nuk do të ndrydhojë, gjithqka tjetër mbahet 

konstant. 

 

55.Tregoni nëse formulimi I mëposhtëm vlenë apo nuk vlenë dhe shpjego pse: “Rritja e 

normës së interesit të rezervave shtesë gjithmonë do të shkaktojë rritjen e FFR” 

Përgjegje: Ky formulim nuk vlenë. Nëse norma e interesit e rezervave shtesë është 

caktuar më e vogël (më poshtë) se FFR, rritja e normës së interesit qe paguhet për rezerva 

shtesë di te shkaktojë rritjen e FFRl vetëm nëse kjo rritje është më e madhe sesa niveli 

original I FFR. Nëse kjo rritje është e tillë që norma e re (pas rritjes) është ende më e 

vogël se FFR, atëherë FFR nuk di të ndryshojë, gjithqka tjetër mbetet konstant. 

Discount rate- norma e interesit e kredive qe banka qendrore ua leshon bankave tjera 

afariste 

FFR- norma e fondeve federale(federal funds rate) 
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b. (15.2) Operacionet e tregut të hapur (Open Market 

Operations) 
 

1. _________Janë instrumenti mi i rëndësishem i politikës monetare, sepse ata janë 

përcaktuesi kryesor i ndryshimeve në ________, burimi kryesor i luhatjeve në 

ofertën e parasë. 

A - Operacionet e tregut të hapur; baza monetare 

B - Operacionet e tregut të hapur; shumëzuesi i parasë 

C-ndryshimet në kërkesat e rezervës; bazën monetare 

D-ndryshimet në kërkesat e rezervës; shumëzues parave 

 

2. Blerjet e tregut të hapur e rrisin _______ duke ngritur ______? 

A - shumëzuesin e parasë; ofertën e parasë 

B- shumëzuesin e parasë, bazen monetare 

C-baza monetare; ofertën e parasë 

D- bazen monetare; shumëzuesin e parasë 

3. Blerjet e tregut të hapur ______ rezervat dhe bazan monetare nga _____ ofertes se 

parasë. 

A-rrisin, ulja e 

B-rrisin, rritja e 

C-ulin, duke e ulur 

D-ulin,duke rritur 

 

4. Shitjet e tregut të hapur tkurrin_________duke ulur __________? 

A-shumëzuesin e parasë; ofertës së parasë 

B-shumëzuesin e parasë; rezervat dhe bazen monetare 

C-rezervat dhe baza monetare; ofertën së parasë 

D-bazën e parave; shumëzuesin e parasë 

 

5. Shitjet e tregut të hapur __________ rezervat dhe bazen monetare duke ______ 

ofertën e parasë. 

A-Rritin; ulur 

B-rritin; ngritur 

C-ulin, ulur 

D-ulin, Rritur 

 

6. Dy lloje të operacioneve të tregut të hapur janë? 

A-sulmuese dhe mbrojtëse 

b-dinamike dhe reaksionare 

C-aktive dhe pasive 

D-dinamike dhe mbrojtëse 
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7. Ka dy lloje të operacioneve të tregut të hapur _______ Operacionet e tregut të 

hapur kan qellim për të ndryshuar nivelin e rezervave dhe e bazës monetare,dhe 

________  operacionet e tregut të hapur janë të destinuara për të kompensuar 

lëvizjet në faktorë të tjerë që ndikojnë në bazën monetare. 

A-mbrojtëse; dinamike 

B-mbrojtëse, statike 

C-dinamike: mbrojtëse 

D-dinamike, statike 

 

8. Operacionet e tregut të hapur të destinuara për të kompensuar lëvizjet e faktorëve 

jo të kontrollueshme (të tilla si fluktimet) që ndikojnë ne rezervat dhe bazën 

monetare quhen? 

A- operacionet mbrojtse te tregut të hapur 

B-operacionet dinamike te tregut të hapur 

C-operacionet ofesive te tregut të hapur 

D-operacionet reaksonare te tregut të hapur 

 

9. Kur Rezerva Federale angazhohet në një marrëveshje riblerjeje të kompensuar per 

tërheqjen e fondeve të thesarit nga Rezerva Federale, operacioni tregut të hapur 

është e thënë të jetë? 

A-mbrojtëse 

B-ofenduese 

C-dinamike 

D-reaksionare 

 

10. Komiteti federale te tregut te hapur e merr vendimet e FED-it për blerjen ose 

shitjen e letrave me vler qeverise, por këto blerjet ose shitjet janë ekzekutuar nga 

banka rezervë federale të: 

A-chicago 

B-Boston 

C-New York 

D-San Francisco 

 

11. Ekzekutimi aktual i operacioneve të tregut të hapur është bërë nga: 

A-Bordi i guvernatorëve në Uashington D.C 

B-Federal Reserve Bank të Nju Jorkut 

C-Federal Reserve Bank e Filadelfias 

D-Federal Reserve Bank e Bostonit 
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12. Në qoftë se paraja ne qarkullim është parashikuar të ulet për shkak të motit të 

mire jasht stine, menaxher i tavolinë tregtare në bankën e Rezervës Federale të 

Nju Jorkut do të ngjarë të kryejë politiken______ treg të hapur duke _____ letrave 

me vlerë. 

A-mbrojtëse, shitur 

B-mbrojtëse; blere 

C-dinamike; shitur 

D-dinamike; blere 

 

13. Në qoftë se depozitat e thesarit në Fed janë parashikuar të bjerë, menaxheri i 

tavolinë tregtare në bankën e re york FED do të ngjarë të kryejë politik _______ 

operacionet e tregut të hapur për _____e rezervave. 

A-mbrojtëse; marrjen 

B-mbrojtëse; largimin 

C-dinamike; marrjen 

D-dinamike; largimin 

 

14. Nëse pritet qe fitimet per mbajtjet e monedhës të rriten, ajo kryen_______ ne 

tregun e hapur për të kompensuar _____ e pritshme në rezervat. 

 

A-blerjet, rritjen e 

B-blerje; ulet 

C-shitjes; rritur 

D-shitjes; ulet 

15. Nëse pritet qe fitimet per mbajtjet e monedhës të ulen, ajo kryen_______ ne 

tregun e hapur për të kompensuar _____ e pritshme në rezervat. 

 

A-blerjet, rritjen e 

B-blerje; ulet 

C-shitjes; rritur 

D-shitjes; ulet 

 

16. Në qoftë se sistemi bankar ka një sasi të madhe të rezervave, shumë banka do të 

ketë rezerva të tepërta të japin hua dhe fondet federale norma do me siguri do 

te____ nëse niveli i rezervave është i ulët, disa banka do të ketë rezerva të tepërta 

për të huazuar dhe norma e  fonderal found me siguri do te ket_____? 

 

A-bie; renie 

B-bie; rritje 

C-rriten; renije 

D-rriten rritje 
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17. Rezerva federale do të angazhohen në një marrëveshje riblerjeje kur ajo dëshiron 

të _____ rezervavat _____ në sistemin bankar. 

A-rrite; përgjithmonë 

B-rrite; përkohësisht 

C-ule; përkohësisht 

D-ule; përgjithmonë 

 

18. Nëse Fed-i dëshiron qe përkohësisht ti injektoj rezervat në sistemin bankar, ajo do 

të angazhohet në? 

A- marrëveshje riblerjeje 

B-përputhjet shitje-blerje transaksion 

C-një marrëveshje riblerjeje rezervë 

D-një shitje ne tregun e hapur 

 

19. Fed-i mund të kompensoj efektin e rritjes se parave ne qarkullim duke angazhuar 

? 

A-një marrëveshje riblerjeje 

B-nje transaksion shitje-blerje 

C-një swap normash interesi 

D-një blerje të tregut të hapur 

 

20. Rezerva federale do të angazhohen në një transaksion  shitje-blerje, kur ajo 

dëshiron të ____ rezervat ____ në sistemin bankar. 

A-ule; përgjithmonë 

B-ule; përkohësisht 

C-ule; përkohësisht 

D-ule; përkohësisht 
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c. (15.3) Discount Policy 
 

1) Politikat e diskontit ndikojne ne oferten e parase nga ndikimi i vellimit te huazim i 

rezervave dhe te bazes monetare. 

a) Tejkalim i rezervave: baza monetare 

b) Huazim i rezervave: baza monetare 

c) Tejkalim i rezervave: multiplikatori i parase 

d) Huazim i rezervave: multiplikatori i parase. 

Pergjigje: B 

Duke pasur parasysh qe BAZA MONETARE X MULTIPLIKATORI = OFERTA E 

PARASE atehere bankat afariste huazojne mjete nga Banka qendrore 

duke rritur depozitat apo rezervat e bankave afariste njekohesisht edhe bazen monetare. 

 

2) Norma e diskontit eshte:  

a) Norma e interesit e Bankes Qendrore duke kredituar bankat tjera 

b) Cmimi qe Banka Qendrore paguan per sigurimin e qeverise (shtetit) 

c) Norma e interesit qe bankat perdorin per kreditimin e klienteve te tyre te preferuar 

d) Cmimi i bankave afariste qe paguajne Banken Qendrore per sigurimin e qeverise 

(shtetit) 

Pergjigje: A 

  

Norma e diskontit eshte ajo norme me te cilen Banka Qendrore krediton bankat tjera 

afariste. Dhe kjo 

ndodh kur ka kriza dhe panika pra, mund te themi qe eshte stacioni i fundit i bankave 

afarise per  

marrjen e kredive (dicount loans). 

 

3) Tipi me i zakonshem i discount loans qe Banka Qendrore ka zgjedhur me 

bankat tjera eshte quajtur: 

a) Kredit sezonal 

b) Kredit dytesor apo sekondar 

c) Kredit paresor apo primar  

d) Kredit i instaluar  

 

Pergjigje: C sepse krediti primar i ipet bankave te shendosha dhe qe nuk kane probleme 

te medha.  

Dhe ipet 1% mbi Federal Funds rate 

Sqarim: Federal Funds rate tregon se sa bankat huazojne mes veti brenda dites per 

likuiditet. 
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4) Tipi me i zakonshem i huadhenies me diskont apo zbritje eshte _________ 

kredit loans, me qellim qe ti ndihmojne bankat e shendosha me probleme likuiditeti qe 

shpesh rezultojne prej daljes se depozitave te perkohshme. 

a) secondary (dytesor) 

b) primary (paresor) 

c) temporary (perkohshem) 

d) sezonal 

 

Pergjigje: B  

 

5) Kur Banka Qendrore llogaritet si huadhenes i instances se fundit, tipi i 

sigurimit te huadhenies eshte : 

a) Krediti primar (paresor) 

b) Krediti sezonal 

c) Krediti sekondar (dytesor) 

d) Krediti i instaluar 

Pergjigje: C  

 

Pra, perdoret krediti sekondar dhe u ipet bankave te cilat kane probleme te shpeshta me 

likuiditet.  

Banka Qendrore jep kredi me 0.5% mbi dicount rate. 

 

6) Discount loans apo kredite me zbritje te Bankes Qendrore jane tri tipe: 

_____________ eshte kategoria me e zakonshme: ______________ u ipet nje numri te 

caktuar te bankave ne pushime dhe ne fushen e bujqesise; ___________ u ipet bankave 

qe kane ekperience me probleme te likuiditetit: 

a) krediti sezonal; krediti dokumentar; krediti primar 

b) krediti sekondar; krediti sezonal; krediti primar 

c) krediti primar; krediti sezonal; krediti sekondar 

d) krediti sezonal; krediti primar; krediti sekondar 

Pergjigje: C 

 

7) Norma e skontimit apo diskontit eshte ___________e mbajtur __________ 

Federal funds rate.  

a) gjithmone; poshte 

b) ne menyre tipike; poshte 

c) ne menyre tipike; barabarte me 

d) ne menyre tipike; mbi (siper) 

Pergjigje: D  

 

8) Norma e skontimit apo diskontit i referohet normes se interesit ne: 

a) Kreditin primar 

b) Kreditin sekondar (dytesor) 

c) Kreditin sezonal 

d) Fondet e Bankes Qendrore 

Pergjigje: A  
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9) Norma e interesit ne kreditin sekondar vendoset _____ pike baze _____ 

normen e kreditit primar. 

a) 100; mbi 

b) 100; poshte (nen) 

c) 50; mbi 

d) 50; poshte (nen) 

Pergjigje: C 

 

10) Norma e interesit per kreditin primar zakonisht vendoset _____ pike baze 

______ federal funds rate. Ne mars te vitit 2008, ky boshllek u nderrua me ____ pike 

baze. 

a) 50; poshte; 100 

b) 100; mbi; 25 

c) 100; poshte; 50 

d) 50; mbi; 25 

Pergjigje: B 

Sqarim: Federal Funds rate tregon se sa bankat huazojne mes veti brenda dites per 

likuiditet. 

 

11) Norma e interesit ne kreditin sezonal eshte e barabarte me: 

a) Federal fund rate 

b) Normen e kreditit primar 

c) Normen e kreditit sekondar 

d) Me mesataren e Federal funds rate dhe normen e depozitave e certifikuara 

Pergjigjie: D 

 

12) Banka Qendrore eshte konsideruar eliminimin e 

 a) Huadhenies se kreditit primar 

b) Huadhenies se kreditit sekondar (dytesor) 

c) Huadhenies se kreditit sezonal 

d) Funksionin e huadhënës të instancës së fundi 

Pergjigje: C 

 

13) Nga zanafilla rezervat e Bankes Qendrore ishin synuar qe te behen 

(huadhenes i instances se fundit). 

 

Sqarim; Pra, marrja e kredive e bankave afariste nga Banka Qendrore eshte stacioni i 

fundit i marrjes 

se kredise. 
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14) Shuma e kredise per parandalimin e zvoglimit te tregjeve financiare pas " 

Black Monday" duhet te jepen per sistemin e rezervave te Banka Qendrore dhe dhe te 

kryesoje. 

a) Paul Volker 

b) Alan Blinder 

c) Arthur Burns 

d) Alan Greenspan 

Pergjigje: D 

 

15) Panika financiare ishte menjanuar ne tetor te 1987 e pasuar apo ndjekur nga 

"Black Monday" kur Banka Qendrore njoftoi se: 

a) kishte ulje ne normen e skontimit apo diskontit 

b) do te siguroj discount loans te ndonje banke qe do te bente huadheniet me te sigurta 

c) do te qendroje e gatshme te shese stoqet e zakonshme te parandaloj me tej rreshqitjet 

ne cmimet e stoqeve. 

d) do te rriste normat e diskonit apo skontimit. 

Pergjigje: B 

 

16) ????? 

 

17) Cili nga objektet e meposhtme te kreditimit te vecante te ngritura nga rezervat 

e Bankes Qendrore eshte rezerve neutrale? 

a) Termi i objektit ankand 

b) Objekti i kreditit primar te tregtarit 

c) Termi i huadhenies se sigurte 

d) Asetet e mbeshtetura ne tregun e letrave komerciale ne menyre reciproke me fondet e 

likuiditetit 

Pergjigje: C 

 

18) Funksioni i Bankes Qendrore si huadhenes i instances se fundit (lender of last resort)  

a) ka provuar te jete joefektiv 

b) nuk mund te parandaloje vazhdimin nga depozituesit e medhenj 

c) nuk ishte me e nevojshme per shkak te sigurise FDIC 

d) krijonte problem te hazardit moral 

Pergjigje: D 

Sqarim; Moral hazard - To big to fail. (Shume i madh me deshtu) 

 

19) Avantazhi me i madh i politikes se diskontit eshte qe Banka Qendrore mund te 

perdore ate per: 

a) percaktuar kontrollin e bazes monetare 

b) performimin e rolit te stacionit te fundit te huadhenies 

c) kontrollon e ofertes monetare 

d) ndeshkimin e bankave qe kane deficit te rezervave 

Pergjigje: B sepse avantazh eshte stacini i fundit i marrjes se kredive te Banka Qendrore 

kur ka kriza dhe panika 
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d. (15.4) Reserve Requirements 
 

1) Nje rritje e __________ zvogelon oferten monetare dhe per kete shkak ___________ 

bjen. 

a) Kerkesave te rezervave; baza monetare 

b) Kerkesave te rezervave; multiplikatori i parase 

c) Kerkesave shtese te diferencuara te rezervave; baza monetare 

d) Kerkesave shtese te diferencuara te rezervave; multiplikatori parase 

Pergjigje: B sepse me rritjen e rezervave te detyrueshme te Banka Qendrore ulet 

multiplikatori i parase dhe me nje fjale ulet edhe oferta monetare dhe anasjelltas. 

 

2) Nje ulje e __________ rrit oferten monetare dhe per kete shkak _________ rritet. 

a) Kerkesave te rezervave; baza monetare  

b) Kerkesave te rezervave; multiplikatori i parase 

c) Kerkesave shtese te diferencuara te rezervave; baza monetare 

d) Kerkesave shtese te diferencuara te rezervave; multiplikatori parase 

Pergjigje: B sepse me zvoglimin e rezervave te detyrueshme te Banka Qendrore rritet 

multiplikatori i parase dhe me nje fjale rritet edhe oferta monetare dhe anasjelltas. 

 

3) Banka Qendrore ka pasur autoritetin qe ti ndryshoje kerkesat e rezervave qe nga viti 

1930. 

 

4) Qe nga viti 1960, (te gjitha intitucionet depozitare) ishin subjekte te kerkesave te 

rezervave. 

a) Vetem bankat komerciale 

b) Vetem institucionet e anetaresuara nga Banka Qendrore 

c) Vetem institucionet kombetare me te drejta te vecanta  

d) Te gjitha institucionet depozitare 

Pergjigje: D  

 

5) Fondet mbaheshin (te gjitha ne depozitat e kontrolluara) dhe ishin subjekt i kerkesave 

te rezervave. 

 

6) Mjetet e politikes se ndryshimit te rezervave jane 

 a) Me gjeresisht te perdoruara 

 b) Mjete te preferuara nga bankat  

 c) Jo gjate te perdorura 

 d) Te perdorura ende edhe pse me disavantazhe 

Pergjigje: C 
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3. (19) Kapitulli I 19 - Kërkesa e parasë 

a. (19.1)Quantity Theory of Money 
 

1.Teoria sasia e parave është një teori se si : 

a) oferta e parasë përcaktohet 

b) normat e interesit janë përcaktuar 

c) vlera nominale e të ardhurave agregate është përcaktuar 
d) vlera reale e të ardhurave agregate është përcaktuar 

 

2.Sepse teoria sasia e parave na tregon se sa të holla janë  mbajtur për një sasi të 

caktuar të të ardhurave agregate, ajo është gjithashtu një teori e 

a) Norma e interesit-përcaktim 

b) kërkesa për para 
c) përcaktimi kursit të këmbimit 

d) kërkesa për asetet 

 

3. Numri mesatar se sa herë një dollar është shpenzuar në blerjen e shumës totale 

të mallrave dhe shërbimeve përfundimtare të prodhuara gjatë një periudhe kohe të caktuar 

është i njohur si 

a) prodhimi kombëtar bruto 

b) Shpenzimet shumëzues 

c) shumëzuesi i parasë 

d) shpejtësia 
 

4. Shpejtësia e parasë është 

a) numrin mesatar të kohës që një dollar është shpenzuar në blerjen e shumës totale 

të mallrave dhe shërbimeve përfundimtare 
b) raporti i stokut të parasë për të lartë-powered parave 

c) raporti i stokut të parasë me normat e interesit 

d) numri mesatar i herë një dollar është shpenzuar në blerjen e aktiveve financiare 

 

5. Në qoftë se oferta e parasë është 500 $ dhe e ardhura nominale është 3,000 USD 

shpejtësia e parave është: 

a) 1/60. 

b) 1/6. 

c) 6. 
d) 60 

 

6.Në qoftë se oferta e parasë është $ 600 dhe e ardhura nominale është 3,000  shpejtësia e 

parave është: 

a) 1/50. 

b) 1/5. 

c) 5. 
d) 50. 
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7.Në qoftë se oferta e parasë është 500 $ dhe e ardhura nominale është 4,000 $ shpejtësia 

e parave është: 

a) 1/20. 

b) 1/8. 

c) 8. 
d) 20. 

 

8.në qoftë se oferta e parasë është $ 600 dhe e ardhura  nominale është 3,600 $ shpejtësia 

e parave është: 

a) 1/60. 

b) 1/6. 

c) 6. 
d) 60. 

 

9.Në qoftë se GDP nominale eshte $ 10 trilion, dhe oferta e parasë është $ 2 trilion 

shpejtësia e parave është: 

a) 0.2 

b) 5. 
c) 10 

d) 20 

 

10. Nëse GDP nominal është 8 trilion dollar dhe oferta e paras është 2 trilion dollar 

shpejtësia e parasë është: 

a)0.25 

b)4 
c)8 

d)16 

 

11. Nëse GDP nominal është 10 trilion dollar,dhe shpejtësia është 10 oferta e paras është: 

a)1 trilion dollar 
b)5 trilion dollar 

c)10 trilion dollar 

d)100 trilion dollar 

 

12.Nëse oferta  e parase është 2 trilion dollar dhe shpejtësia është 5,GDP nominal është: 

a)1 trilion dollar 

b)2 trilion dollar 

c)5 trilion dollar 

d)10 trilion dollar 
 

13. Nëse oferta e parase është 20 trilion dollar dhe shpejtësia është 2,atëherë GDP 

nominal është: 

a)2 trilion dollar 

b)10 trilion dollar 

c)20 trilion dollar 

d)40 trilion dollar 
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14.Shpejtësia është përcaktuar:  

a)P+M+Y 

b)(PxM)/Y 

c)(YxM)/P 

d)(PxY)/M 

 

15.Defenicioni i shpejtësis së parasë është: 

a)GDP real i ndare nga oferta e parasë 

b)GDP nominal i ndare nga oferta e parasë 
c)GDP real here oferta  e parasë 

d) GDP nominal here oferta e parasë 

 

16.  Ekuacioni i shkëmbimit deklaron sasinë e shumëzuesit të parasë 

  nga numri sa herë kjo para  është shpenzuar në një vit të caktuar duhet të jetë e 

barabartë: 

a)të ardhurat nominale 
b)të ardhurat reale 

c)bruto produkti real kombëtar 

d)shpejtesia 

 

17.Në ekuacionin e shkëmbimit,koncepti që ofron lidhjen midis M dhe PY quhet 

a)shpejtësia e parasë 
b)kërkesa agregate 

c)oferta agregate 

d)multiplikatori   

 

18.Ekuacioni i shkëmbimit është: 

a)MxP=VxY 

b)M+V=P+Y 

c)M+Y=V+P 

d)MxV=PxY 
 

19.Irving Fisher mori për të parë karakteristika institucionale të ekonomisë që ndryshon 

efektin e shpejtësis ngadal me kalimin e kohes shpejtësia do të jetë mjaft i qendrueshem       

në afat të shkurtër. 

a)shpejt,i qrregullt 

b)shpejt,i qendrueshem 

c)ngadal,i qëndrueshem 
d)ngadal,i qrregullt 

 

20.Teoria e sasie së parasë e Irving Fisher,shpejtësia ishe ndikuar nga 

a)norma e intersit 

b)GDP real 

c) institucionet në një ekonomi që ndikonë në transaksionet e individëve 

d)niveli I qmimeve 
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4. (20) Kapitulli 20-te - Modeli IS-LM 
 

 

Detyrë 1 

 

Supozojme se konsumi eshte C=20+0.5Yd,atehere rritja e te ardhurave te disponueshme 

ne 100€ . Si do te ndikojne ne konsume? 

 

Formula: 

C=a+mpc*Yd 

 

C=a+mpc*Yd 

 

C=20+0.5*100 

 

C=20+50 

 

C=70 

 

Komenti: 

Nje ngritje e te ardhurave prej 100 € rrit konsumin total ne 70 €, ndersa konsumi  eshte 

rritur per 50 € 

Pritja marxhinale per konsume mpc=0.5 ose 50%, individi do te konsumoje 50%  per cdo 

rritje te te ardhurave. Dmth me rriten e te ardhurave ne 100€ ,do te konsumoj 50 €. 

 

Detyrë 2 

Supozojme qe  Shpenzimet autonome te konsumit jane € 300 miliardë dhe prirja 

marxhinale per consume eshte 0.80. 

 

 

 

 

 

Te ardhurat 

Yd 

Shpenzimet e 

konsumit 

C 

Ndryshimi I te 

ardhurave 

 ΔYd 

 Ndryshimi I te 

shpenzimeve te 

konsumit 

  ΔC 

 1 0 300  

/ 

 

/ 

 2 200 460 200 160 

 3 400 620 200 160 

 4 800 940 40 320 
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C=a+mpc*Yd 

 

Yd=0 

a= € 300 miliard 

mpc=0.80 

 

C=300+0.80*0=300+0=300 

 

C=300+0.80*200=460 

 

ΔYd=Yd2-Yd1 

 

ΔYd= Yd2-Yd1= 200-0=200 

ΔYd= Yd2-Yd1=400-200=200 

 

 

ΔC= ΔC2- ΔC1 

 

ΔC= ΔC2- ΔC1=460-300=160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shpenzimet e  
Konsumit,C 

Te ardhurat,Yd 
200 400 800 

300 

460 

620 

940 

0 
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Detyrë 3 

 

Supozojme se prirja marxhinale per konsume eshte 0.90,shpenzimet autonome $ 100 

miliardë. Investimet e planifikuara jane $ 300,shpenzimet qeveritare dhe eksporti jane 

zero.Te gjindet ekuilibri I prodhimit? 

 

 

Y=a+I/1-MPC 

  

Y=100+300/1-0.90= 

=400/0.1 

=4000 € 

 

Detyrë 4 

 

Nga te dhenat e detyres  3 te kalkulohet multiplikatori I shpenzimeve. 

 

Formula: ΔY/ Δa=1/1-mpc 

 

 

=1/1-mpc 

=1/1-0.90 

=1/0.1 

=10 

 

 

Detyre 5 

Beni lidhjen mes norms se interest me  investimeve dhe kerkeses agragate me ekuilibrin e 

prodhimit. 

 

 

I I Yad Y* 

3% 100 700+.75Y 4,000 

8% 200 800+.75Y 2,800 

2% 400 1,000+.75Y 3,200 

 

 

Formula: 

 

Y=C+I 

 

C=a+mpcy 

Pra: 

Y=a+I+mpcy 
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Kjo nenkupton se nese investimet jane 400 atehere a=600 dhe kjo eshte fiks (vlene per tri 

rastet (600+400, 600+200, 600+100). Meqense investimet jane ne perpjestim te zhdrejte 

me normen e interesit atehere investimet jane me te medhaja nese norma e interesit eshte 

me e vogel. Pra ne rastin konkret i=2%, I=400, nese  i=3%, I=200 dhe nese i=8%, I=100. 

 

Atehere y=a+I/1-mpc,  

              Y=600+400/1-0.75 

              y=1000/0,25       

               Y=4000 

 

               

            y=a+I/1-mpc,   

            y=800/0,25       

             Y=3200 

 

               y=a+I/1-mpc,   

                y=700/0,25        

                Y=2800 

 

I I Yad Y* 

3% 200 800+.75Y 3,200 

8% 100 700+.75Y 2,800 

2% 400 1,000+.75Y 4,000 
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Detyrë 6 

 

Nga te dhenat  e detyres  5 ndertoni kurben IS-LM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                          Sasia e parase 

 

 

 

Norma e 
Interesit,i 

Prodhimi,Y 2800 3200 4000 

2% 

3% 

8% 

 

0 

IS 

Norma e 
Interesit,i 

2% 

3% 

 

8% 
 

 

Ms 

 

Md(Y=4000) Md(Y=4000) Md(Y=4000) 

Md(Y=3200) 

Md(Y=2800) 
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Detyrë 7 

 

 

Supozojme qe prirja marxhinale per konsume mpc=0.80 ,eksporti zvoglohet ne € 20 

miliardë. Te kalkulohet ndryshimi i prodhimit? 

 

Formula: 

ΔY=[1/(1-mpc)* ΔNX 

 

ΔY=[1/(1-0.80)*(-20) 

ΔY=5*(-20) 

ΔY=-100 

 

 

Detyrë 8 

 

Supozojme se kompania e kompjuterve “Dell” ne fillim te vitit kishte €20 miliadrë ne 

fund te vitit kishte €14 miliardë. Sa ka investuar kompania ? 

 

Nese ne fillim te vitit kishte 20 miliardë € nderesa ne fund 14 miliarde€ atehere 20-14=6 

Investimet=6miliardë €  

 

 

 

 

 
   

 
 
 

 

    
  

 

  
   
 

 

 

Norma e 
Interesit,i 

Prodhimi,Y 

2800 3200 4000 

2% 

3% 

8% 

 

0 

LM 
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Detyrë 9  

 

Nese prirja marxhinale per konsume mpc=0.75,shpenzimet autonome rriten ne 25 

miliardë €. Sa do te rritet prodhimi? 

 

Formula: 

Y=a/1-mpc 

 

Y=a/(1-mpc) 

Y=25/(1-0.75) 

Y=100 

 

Detyrë 10 

Bëjme krahasimin me detyren numer 7 nese prirja marxhinale per konsume rritet per 

10%. Sa do te jete prodhimi? 

 

Y=a/1-mpc 

Y=25/1-0.82                                                      0.75*10%=0.075 +0.75=0.82 

Y=139 

 

 

Detyrë 11 

 

Supozojme qe prirja marxhinale per konsume mpc=0.90 , shpenzimet autonome  a = 400 

miliardë  € ,investimet e planifikuara Ip=500 miliardë €, prodhimi= 10,000€ shpenzimet 

qeveritare dhe eksporti jane zero . 

 Sa jane  investimet e paplanifikuara? 

Y=C+I 

C= a+mpc*Yd 

I=Ip+Iu 

 

 

Y=( a+mpc*Yd)+( Ip+Iu) 

10,000=(400+0.90*10,000)+(500+Iu) 

10,000=9900+Iu 

 Iu=100€ 

 

10,000=9400+600 

10,000=10,000 
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Detyre 12 

Supozojme qe kemi keto te dhena 

C= 100+.6(Y-T) 

I=300-1000i 

Md= 1/2y-6000i 

G=600 

T=400 

M/P=800 

 

Te gjindet: Ekuilibri, norma e interest,konsumi dhe investimet? 

 

Per zgjidhjen e detyres duhet te gjinden “Y” dhe “i, 

 

Ekuilibri arrihet atehere kur IS=LM 

Is eshte funksione negative ,”Y” eshte variable e varur,ndersa ,i- eshte variable e pavarur 

 

Y=a-bi---- IS 

Y=a+bi….LM 

 

IS------ Y=C+I+G 

LM-----M/P=Md 

 

 

Fillimisht gjejme per IS 

 

Y=C+I+G= 

Y=100+0.6(Y-400)+300-1000i +600 

Y=1000-240+0.6y-1000i 

Y-0,6y=760-1000i 

0.4y=760-1000i /0.4 

Y=1900-2500i 

 

 

LM: 

 

M/P=Md 

800=0,5-6000i 

0,5y=800+6000i/0.5 

Y=1600+12000i 

 

IS=LM 

1900-2500i=1600+12000i 

-2500i-12000i=1600-1900 

-14500i=-300 

I=0,0207 
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Tani nga keto te dhena gjejme “Y” 

 

 

Y=1900-2500i 

Y=1900-51.57 

 Y=1848.43 

 

 

Zevendesojme: 

 

C=100+0.6(Y-T) 

C=100+0.6(1848.43-400) 

C=969 

 

I=300-1000i 

I=279.3 

 

Prova: 

Y=C+I+G 

1848.3=969+279.3+600 

1848.3=1848.3 

 


