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Kërkimi shkencor në Bankën e Shqipërisë, 
gjatë kësaj periudhe, është orientuar drejt 
materialeve dhe analizave empirike me në 
fokus tema që kanë të bëjnë me: kërkesën 
për konsum të familjeve shqiptare bazuar në 
të dhëna mikro; të ardhurat nga emigrantët 
në Shqipëri dhe rolin e tyre në ekonomi; 
sjelljen e kujdesshme të bankave; ndikimin 
e politikës së Bankës Qendrore Evropiane 
në ekonominë shqiptare etj. Në mënyrë të 
përmbledhur ato paraqiten më poshtë.

“Kërkesa për konsum e familjeve: Një 
aplikim i modelit QUIADS me të dhëna 
mikro”, nga Ola Çami, Departamenti i 
Kërkimeve.
Ky studim zbaton një model QUAIDS 
(Quadratic Almost Ideal Demand System) 
në të dhëna ndërsektoriale (cross-section) 
të familjeve shqiptare, për periudhën 
2002-2012. Sistemi është gjithëpërfshirës, 
i përbërë nga tetë grupe mallrash që 
përputhen me klasifikimin e të mirave dhe 
shërbimeve të INSTAT-it, nëpërmjet të cilit 

përftohen elasticitetet e të ardhurave dhe të 
çmimeve, në formën e tyre të kompensuar 
dhe jo të kompensuar, për secilin grup. 
Rezultatet sugjerojnë se vetëm ushqimi 
dhe kategoria “energji, ujë dhe lëndë 
djegëse” janë të mira të domosdoshme 
me një elasticitet ndaj të ardhurave më të 
vogël se “1”, ndërkohë që grupet e tjera 
konsiderohen luks nga familjet shqiptare. 
Në anën tjetër, elasticitetet e llogaritura të 
çmimeve sugjerojnë për një kërkesë shumë 
elastike të grupit të veshjeve dhe argëtimit, 
si ndaj çmimit të tyre ashtu dhe ndaj çmimit 
të mallrave të domosdoshëm, ndërkohë 
që shpenzimet për ushqime janë inelastike 
ndaj ndryshimeve në çmime.

“Remitancat: Një mbështetje për zhvillim”, 
nga Argita Frashëri, Valentina Semi, 
Rudina Lilaj, Enian Çela, Lindita Vrioni, 
Arlinda Koleniço, Banka e Shqipërisë. 
Në Ditën Ndërkombëtare të Remitancave, 
Banka e Shqipërisë ka botuar revistën 
me titull “Remitancat: Një mbështetje për 

i. PUNëT kërkiMore Të saPoPërFUNDUara

Ky material paraqet një përmbledhje të shkurtër të punës kërkimore të Bankës së Shqipërisë, 
gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2018. Më konkretisht, ai pasqyron disa nga punët 
kërkimore të sapopërfunduara, punët kërkimore në proces, artikujt, si dhe aktivitetet 
kryesore kërkimore shkencore të zhvilluara gjatë kësaj periudhe, nga ekonomistët e Bankës 
së Shqipërisë.
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zhvillim”. Materiali hedh dritë mbi rëndësinë 
e të ardhurave nga emigrantët (remitancat), 
si një burim i rëndësishëm financimi për 
ekonominë vendase, të cilat kanë treguar 
se janë në gjendje t’u rezistojnë edhe 
situatave të krizave ekonomike. Megjithëse 

ii. PUNëT kërkiMore Në Proces 

shifrat janë pozitive, shfrytëzimi i këtij burimi 
mbetet ende larg niveleve potenciale. Një 
shfrytëzim më i plotë i tyre do t’i kthente 
remitancat në një katalizator për zhvillimin 
ekonomik, financiar dhe shoqëror të vendit, 
në të ardhmen. 

“Implikimet e Lehtësirave Sasiore (LS) të 
Bankës Qendrore Evropiane (BQE-së) dhe 
impakti potencial i mëpasshëm”, nga 
Bledar Hoda, Departamenti i Kërkimeve.
Materiali do të synojë vlerësimin e 
implikimeve reale dhe financiare të 
politikave të Lehtësimit Sasior (LS) të 
Bankës Qendrore Evropiane (BQE) dhe 
rrezikut potencial pas ndërprerjes së tyre. 
Implementimi dhe ndërprerja eventuale 
e politikave lehtësuese të BQE-së ndikon 
ekonomitë e euroizuara ose me hapje të 
lartë tregtare dhe financiare me vendet e 
Bashkimit Evropian. Këto politika mund të 
ndikojnë mbi flukset e tregtisë, mbi flukset e 
llogarisë financiare, si dhe mbi prodhimin e 
brendshëm bruto të vendeve joanëtare. Në 
prani të një niveli të lartë euroizimi, si në 
rastin e Shqipërisë, politika monetare e BQE-
së mund të ndikojë në kursin e këmbimit, 
në koston e huamarrjes në monedhën 
vendase përkundrejt asaj në monedhë të 
huaj, si dhe në normën e inflacionit. Për një 
ekonomi me hapje tregtare prej rreth 75% 
të PBB-së, studimi pritet të hedhë dritë mbi 
rëndësinë që kanë kanalet e mundshme të 
transmetimit, nëpërmjet të cilave ndikojnë 
politikat e Lehtësimit Sasior të BQE-së.

“Çfarë e nxit sjelljen e kujdesshme 
bankare? Një vlerësim statistikor bazuar 
në analizën e komponentit kryesor”, nga 
Gerti Shijaku, Departamenti i Kërkimeve.

Ky material analizon faktorin që ndikon 
kryesisht në sjelljen e kujdesshme të 
bankave. Qëllimi është të kuptohet nëse 
sjellja e kujdesshme e bankave është më 
shumë një çështje e kufizimeve të imponuara 
nga rregullimi apo pasojë e vendimmarrjes 
bankare. Për këtë arsye, së pari, identifikojmë 
një sërë treguesish të ndërlidhur që lidhen si 
me qasjen diskrecionare ashtu edhe me atë 
jodiskrecionale të sjelljes së kujdesshme të 
bankave, përveç provigjionimit të humbjeve 
nga huatë (LLP) ose fondeve rezervë. Më 
pas, përdorim analizën e komponentit 
kryesor për të identifikuar një tregues të 
ri, komponentin kryesor, i cili është një 
kombinim linear i treguesve origjinalë, të 
cilit i referohemi si një indikator optimal për 
matjen e sjelljes së kujdesshme të bankës. 
Në përfundim, këtë komponent e përdorim 
për të vlerësuar ngjashmëritë dhe dallimet 
me grupin e informacionit të përdorur për 
të vlerësuar këtë tregues, në mënyrë që të 
mund të kuptojmë nëse sjellja e kujdesshme 
e bankave është më shumë çështje e 
kufizimeve të vendosura nga rregullimi apo 
pasojë e vetë vendimmarrjes bankare.

“Çfarë e ndikon strukturën e kapitalit 
të bankës në rastin e sistemit bankar 
shqiptar?”, nga Gerti Shijaku, 
Departamenti i Kërkimeve.
Ky material do të analizojë përcaktuesit e nivelit 
të kapitalit bankar, në rastin e sektorit bankar 
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iii. arTikUj 

shqiptar, duke përdorur të dhënat tremujore 
për periudhën 2004-2017. Në literaturën 
financiare, kërkesat rregullatore të kapitalit 
zakonisht janë konsideruar si faktori kryesor 
që ndikon në zgjedhjen e strukturës së kapitalit 
nga ana e bankave. Prandaj, në këtë material 
diskutimi, do të vlerësohet nga pikëpamja 
empirike se cilat teori të strukturës së kapitalit 
mund të shpjegojnë zgjedhjen e strukturës së 
kapitalit të bankave, në rastin e bankave që 
operojnë në sistemin bankar shqiptar.

“Diferencat në të ardhurat e siguruara 
nga paga, në bazë të nivelit të arsimit 

formal dhe grup-profesionit – analizë e 
tipit “repeated cross-section”, nga Orion 
Garo, Departamenti i Kërkimeve.
Ky studim do të analizojë empirikisht diferencat 
në të ardhurat e siguruara nga pagat, për 
pjesëmarrësit në tregun e punës,në Shqipëri. 
Analiza do të kryhet me të dhënat e Anketës 
së Nivelit të Jetës, të grumbulluara nga 
Instituti i Statistikës (INSTAT) për periudhën 
kohore 2002-2012. Nëpërmjet saj synohet 
të identifikohen diferencat në të ardhurat 
tipike të siguruara nga pagat e punonjësve 
shqiptarë, në bazë të nivelit të arsimit formal 
dhe grup-profesionit ku bëjnë pjesë. 

Në vijim, është paraqitur një përmbledhje 
e artikujve që do të botohen në Revistën 
Ekonomike të Bankës së Shqipërisë, 
gjashtëmujori i parë 2018, si dhe i 
materialeve kërkimore shkencore nga banka 
të tjera qendrore dhe institute kërkimore 
ndërkombëtare. 

“Përgjigja e konsumit të familjeve 
shqiptare ndaj ndryshimeve në të ardhura 
dhe në pasurinë reale, vlerësuar me anë 
të të dhënave mikro”, nga Elona Dushku 
dhe Ola Çami, Departamenti i Kërkimeve.
Mënyra se si konsumatorët e axhustojnë 
sjelljen e tyre në përgjigje të goditjeve të 
ndryshme të të ardhurave dhe të pasurisë është 
një ndër pyetjet kryesore në makroekonomi, 
duke marrë në konsideratë rëndësinë dhe 
implikimet që përgjigja e kësaj pyetjeje 
ka për vendimmarrësit. Artikulli, bazuar në 
të dhënat e Anketës së Nivelit të Jetesës 
(INSTAT), analizon sjelljen e konsumit të 
rreth 17,000 familjeve shqiptare, gjatë 
periudhës 2002-2012, duke u fokusuar në 

përgjigjen ndaj të ardhurave dhe të pasurisë 
reale. Vlerësimet empirike me të dhëna mikro 
tregojnë se prirja marxhinale për konsum 
ndaj të ardhurave luhatet në intervalin 0.14-
0.17, ndërsa ndaj pasurisë reale luhatet në 
intervalin 0.01-0.06, ndikuar nga situata 
financiare dhe pasuria reale e familjes, si 
dhe nga mosha e kryefamiljarit. Vlerësimet 
e marra janë në linjë me teorinë e ciklit të 
jetës. 

“Një indeks i dyfishtë i pabarazisë së të 
ardhurave për familjet shqiptare”, nga Ola 
Çami, Departamenti i Kërkimeve.
Ky artikull prezanton një metodë alternative 
ndaj koeficientit Gini të të ardhurave 
për matjen e pabarazisë së familjeve 
shqiptare, duke paraqitur dy indekse 
shpërndarjeje: indeksin Rawlsian dhe Gini 
të shpërndarjes. Artikulli përdor të dhëna 
mbi të ardhurat e familjeve shqiptare për 
periudhën 2002, 2005, 2008 dhe 2012, 
të Anketës së Matjes së Nivelit të Jetesës 
(LSMS). Rezultatet sugjerojnë se pabarazia 
është ulur si pasojë e efektit rishpërndarës 
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mes familjeve me të ardhura më të larta, 
ndërkohë që magnituda e pabarazisë ka 
mbetur pothuajse konstante.

“Vlerësim i fleksibilitetit të pagave reale 
në Shqipëri”, nga Meri Papavangjeli, 
Departamenti i Kërkimeve.
Bazuar në të dhënat agregate për 
periudhën 2000T1-2017T2, ky artikull 
synon të vlerësojë shkallën e fleksibilitetit 
të pagave reale në Shqipëri, në kuadër 
të një modeli me vektorë të korrektimit të 
gabimit, ku fleksibiliteti i pagave reale 
është konceptuar duke përdorur dy 
tregues: përgjigjen e pagave reale ndaj 
normës së papunësisë dhe reagimin e 
tyre ndaj ndryshimeve në produktivitet. 
Testet e kointegrimit Johansen konfirmojnë 
ekzistencën e një lidhjeje kointegruese midis 
tre treguesve, por pagave reale u duhen më 
shumë se dy vite të konvergojnë në vlerat 
e tyre afatgjata të ekuilibrit. Përveç kësaj, 
analiza e dekompozimit të variancës tregon 
se, në periudhën afatshkurtër, shumica e 
ndryshimeve në gabimet e parashikimit të 
pagave reale më shumë shpjegohet nga 
vlerat e tyre të kaluara (më shumë se 70%) 
sesa nga produktiviteti i punës apo norma 
e papunësisë, gjë që konfirmon faktin se 
pagat reale në Shqipëri janë të ngurta ndaj 
këtyre dy treguesve.

“Sjellja e kujdesshme e bankave në 
Shqipëri: një analizë statistikore bazuar 
në një tregues të ri”, nga Gerti Shijaku, 
Departamenti i Kërkimeve.
Ky material diskutimi paraqet një qasje 
të re mbi mënyrën e matjes së sjelljes së 
kujdesshme të bankave. Ndryshe nga grupi 
i treguesve tradicionalë, kjo metodë përfshin 
një grup të gjerë informacionesh dhe për 
këtë arsye, mbulon aspekte të ndryshme që 
lidhen me sjelljen e kujdesshme të bankave, 
në vend që të fokusohet vetëm në një aspekt, 

p.sh. rezerva për humbjet nga kreditë dhe/
apo shpenzimet për provigjione. Ky indeks 
i ri plotëson në mënyrë cilësore analizën e 
rrezikut, duke siguruar leximin në kohë të 
perceptimeve të tregjeve, lidhur me shkallën 
e sjelljes së matur të bankave. Duke u 
bazuar tek rezultatet e kësaj analize, u vu 
re se shumica e bankave kanë qenë më të 
kujdesshme pas krizës financiare globale, 
sidomos gjatë krizës greke të borxhit. 
Në mënyrë të ngjashme, kemi gjetur një 
korrelacion relativisht të konsiderueshëm 
midis sjelljes së kujdesshme të bankave dhe 
stabilitetit të bankës.

“Goditjet e kreditit dhe tregu evropian 
i punës”, nga Katalin Bodnár, Ludmila 
Fadejeva, Marco Hoeberichts, Mario 
Izquierdo Peinado, Christophe Jadeau, 
Eliana Viviano, Banka Qendrore 
Evropiane.
Më shumë se pesë vjet pas fillimit të krizës 
së borxhit sovran në Evropë, ndikimi i tij 
në tregun e punës mbetet ende i paqartë. 
Ky artikull synon t’i japë përgjigje kësaj 
çështjeje. Artikulli përdor të dhëna cilësore 
në nivel firme për 24 shtete evropiane, të 
mbledhura nëpërmjet Rrjetit të Dinamikave 
të Pagave (WDN) të ESCB (European 
System of Central Banks). Së pari, autorët 
përcaktojnë një sërë treguesish që matin 
vështirësitë e aksesit në tregut e huasë, 
për periudhën 2010-2013. Së dyti, ata 
japin një përshkrim të marrëdhënies midis 
vështirësive në kreditim dhe ndryshimeve 
në punësim, në orët e punës dhe në 
pagë. Autorët gjejnë se firmat evropiane 
që janë ndikuar nga goditjet në kreditim, 
raportojnë se kanë ulur më shumë numrin e 
të punësuarve dhe orët e punës, krahasuar 
me firmat që nuk kanë pasur vështirësi 
financiare. Gjithashtu, vlerësimet kanë 
treguar që rritja e vështirësisë së aksesimit 
në kreditim ul pagat, gjë që sugjeron se 
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goditjet e kreditit mund të ndikojnë jo 
vetëm ekonominë reale, por edhe treguesit 
nominalë.
ht tp://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/
scpwps/ecb.wp2124.

“Mbi Ekonomiksin e Monedhave 
Dixhitale”, nga Jesús Fernández-
Villaverde dhe Daniel Sanches, Rezerva 
Federale e Filadelfias.
A mund të ekzistojë një sistem monetar në të 
cilin monedhat dixhitale të emetuara privatisht 
të qarkullojnë si mjete të këmbimit? A është 
i qëndrueshëm një sistem i tillë? Si duhet 
të reagojnë autoritetet ndaj monedhave 
dixhitale? A mund të bashkëjetojnë këto 
monedha me paranë e emetuar nga shteti? 
A janë ato konsistente me një alokim efikas? 
Këto janë disa nga pyetjet e rëndësishme 
që përhapja e papritur e kriptomonedhave 
ka sjellë në diskutimet bashkëkohore të 
politikave. Për t’iu përgjigjur këtyre pyetjeve, 
autorët ndërtojnë një model të konkurrencës 
për monedhat e emetuara privatisht. Ata 
konstatojnë se një marrëveshje thjesht 
private nuk arrin të krijojë një alokim efikas, 
megjithëse mund të sigurojë stabilitet të 
çmimeve, në kushte të caktuara teknologjike. 
Konkurrenca në monedhë krijon probleme 
në kushtet e zbatimit të një politike monetare 
konvencionale. Megjithatë, është e mundur 
të hartohet një politikë që zbaton në mënyrë 
unike një alokim efikas, duke nxjerrë 
monedhat e emetuara privatisht jashtë 
tregut. Autorët gjithashtu tregojnë se alokimi 
efikas mund të arrihet pa ndërhyrjen e 
autoriteteve me hyrjen e kapitalit prodhues.
https://www.philadelphiafed.org/-/media/
research-and-data/publications/working-
papers/2018/wp18-07.pdf

“A mundet një objektiv më i lartë i 
inflacionit të përmirësojë stabilitetin 
makroekonomik?”, nga José Dorich, 

Nicholas Labelle St-Pierre, Vadym 
Lepetyuk, Rhys Mendes, Banka për 
Marrëveshjet Ndërkombëtare (BIS).
Përvoja ndërkombëtare e fundit me kufi 
efektiv të ulët në normat nominale të 
interesit, ka krijuar debat rreth përfitimeve të 
vendosjes së objektivave të inflacionit mbi 
2%. Autorët shqyrtojnë nëse një rritje në 
objektivin e inflacionit në 3 ose 4% mund 
të përmirësojë stabilitetin makroekonomik 
në ekonominë kanadeze. Ata gjejnë se 
masa e përfitimit varet në mënyrë kritike 
nga dy elemente: (i) disponueshmëria dhe 
efektiviteti i mjeteve të politikës monetare 
jotradicionale në kufirin efektiv të ulët; dhe 
(ii) niveli i normës neutrale reale të interesit. 
Në veçanti, ata tregojnë se kur norma 
neutrale reale është në linjë me mesataren/
medianën e vlerësimeve, rritja e objektivit të 
inflacionit jep disa përmirësime në rezultatet 
makroekonomike. Ndërkohë, ka fitime 
modeste nëse janë në dispozicion mjetet 
efektive të politikës monetare jotradicionale. 
Në të kundërt, me një normë neutrale 
reale negative, një objektiv më i lartë i 
inflacionit përmirëson ndjeshëm stabilitetin 
makroekonomik, pavarësisht nga politikat 
jotradicionale. 
https://www.bis.org/publ/work720.htm

“Surprizat e politikës monetare: roli i 
goditjeve të informacionit”, nga Marek 
Jarociński dhe Peter Karadi, Banka 
Qendrore Evropiane.
Bankat qendrore, në njoftimet e tyre, japin 
informacion si për qëndrimin ndaj politikës 
monetare të bankës qendrore, po ashtu 
dhe për vlerësimin e situatës ekonomike në 
vend. Ky artikull i ndan këto dy komponentë 
dhe studion efektin e tyre në ekonomi, duke 
përdorur një vektor autoregresiv strukturor. 
Ai mbështetet në informacionin e përmbajtur 
në bashkë-lëvizjet e normave të interesit 
dhe çmimit të aksioneve, në përgjigje 
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të njoftimeve të politikës: një shtrëngim i 
papritur i politikës rrit normat e interesit 
dhe ul çmimet e aksioneve, ndërkohë që 
e shoqëruar me një parashikim pozitiv të 
ekonomisë nga ana e bankës qendrore, 
sjell rritjen e të dyja normave. Autorët 
ngrenë formalisht hipotezën se: “Injorimi 

i informacionit të bankës qendrore prek 
mos-neutralitetin e politikës monetare” dhe 
përdorin një model makroekonomik “New 
Keynesian-ist” me fërkime financiare.
h t t p : / / w w w . e c b . e u r o p a . e u / p u b /
pd f/scpwps/ecb.wp2133.en .pd f?88 
c3d359ff106633 6a838 7648 a9abff

iV. akTiViTeTe kërkiMore 

SEMINARI I SË PREMTES 

Më poshtë paraqitet një përmbledhje e 
bashkësisë së materialeve të prezantuara 
gjatë periudhës janar-qershor 2018, 
në aktivitetin “Seminari i së Premtes”, të 
organizuar në ambientet e Bankës së 
Shqipërisë. 

“Normalja e pazakontë: risitë, sfidat dhe 
dilemat e politikës monetare”, nga Dr. Ilir 
Miteza, Zëvendësdekan për “Graduate, 
Global and Digital Education” në 
Universitetin e Michigan-it Dearborn.
Materiali prezanton një përmbledhje 
mbi risitë, sfidat dhe dilemat me të cilat 
po përballet politika monetare në botë. 
Nëpërmjet një rishikimi kryesisht të literaturës 
së viteve të fundit, u diskutua sesi politika 
monetare ka ndryshuar dhe do të evolojë 
në të ardhmen, në kuadër të zhvillimit të 
instrumenteve të reja, objektivave që ajo 
zgjedh të përmbushë të lidhura ngushtësisht 
me mënyrën e komunikimit të politikave 
të saj, largpamësisë, pavarësisë dhe 
koordinimit me politikat e tjera të ndërmarra 
nga bankat qendrore. Gjithashtu, rëndësi e 
veçantë i kushtohet edhe të ardhmes, si dhe 
sfidave që paraqiten për bankat qendrore 
fintech, jo vetëm në kuadër të implementimit 
të politikës monetare, por edhe në kuadër 

të raportimit, mbikëqyrjes bankare dhe 
stabilitetit financiar. 

“Ndërmarrjet bujqësore dhe financimi i 
tyre në Shqipëri”, nga Elona Dushku dhe 
Kliti Ceca, Departamenti i Kërkimeve.
Sektori bujqësor ka qenë dhe mbetet një 
sektor me kontribut të konsiderueshëm 
në ekonominë shqiptare, si në terma të 
vlerës së shtuar ashtu edhe në terma të 
numrit të të punësuarve. Prandaj është me 
interes analizimi dhe vlerësimi i situatës 
financiare dhe huamarrëse të ndërmarrjeve 
bujqësore në Shqipëri. Materiali paraqet 
një përmbledhje mbi burimet kryesore të 
financimit të ndërmarrjeve bujqësore, si 
dhe problemet dhe vështirësitë që ka hasur 
sektori bujqësor në sigurimin e fondeve për 
zhvillimin e mëtejshëm të aktivitetit të tij. 

“Përdorimi i financimit të jashtëm nga 
ndërmarrjet mikro (1–4 të punësuar) në 
Shqipëri”, nga Elona Dushku dhe Kliti 
Ceca, Departamenti i Kërkimeve.
Një faktor mjaft i rëndësishëm për zhvillimin 
e mëtejshëm të ndërmarrjeve është aksesi 
në financim dhe gjetja e fondeve të lira 
për zgjerimin e aktivitetit dhe rritjen e 
investimeve. Duke qenë se ndërmarrjet mikro 
dhe të mesme në Shqipëri kanë një kontribut 
të qenësishëm në terma të punësimit, 
vlerës së shtuar dhe numrit të ndërmarrjeve 
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në ekonomi, është e rëndësishme që 
të analizohet dhe të vlerësohet gjendja 
financiare dhe huamarrëse e tyre, për të 
identifikuar problemet dhe vështirësitë me 
të cilat përballen. Rezultatet e anketës mbi 
financimin e ndërmarrjeve mikro tregojnë që 
ato hasin vështirësi në sigurimin e fondeve 
nga bankat për vazhdimin e veprimtarisë së 
tyre. Vështirësitë kryesore kanë të bëjnë me 
koston e lartë të ofrimit të fondeve nga ana 
e bankave, si dhe me kushtet e dhënies së 
kredisë. 

“Ndikimi i shëndetit financiar të bankave 
dhe firmave në koston e huamarrjes: Çfarë 
sugjerojnë të dhënat?”, nga Bledar Hoda, 
Departamenti i Kërkimeve.
Në këtë material synohet një vlerësim 
sasior: (i) i impaktit relativ që ka shëndeti 
financiar i bankave huadhënëse mbi luhatjet 
e primit të huamarrjes, përkundrejt ndikimit 
që ka shëndeti i firmave huamarrëse; (ii) i 
ndikimit të luhatjeve të faktorëve themelorë, 
produktivitetit, politikës monetare dhe 
‘përfshirjes së teknologjisë në investime’, në 
dinamikën e primit të huamarrjes, të rritjes 
ekonomike apo edhe të shëndetit financiar 
të bankave ose firmave. Vlerësimet janë në 
kuadër të një modeli DSGE, ku kalibrimet 
kryesore janë kryer për ekonominë 
amerikane dhe për atë britanike.

SEMINARE TEKNIKE

“Ekonometria për bankierët qendror”, 
seminar trajnues nga Elona Dushku, Gerti 
Shijaku, Departamenti i Kërkimeve.
Në kuadër të zhvillimit të aktiviteteve 
trajnuese, Departamenti i Burimeve 
Njerëzore, në bashkëpunim me 
Departamentin e Kërkimeve, organizoi 
për punonjësit e Bankës së Shqipërisë 
aktivitetin trajnues me temë “Ekonometria 

për bankierët qendrorë”. Seminari kishte 
si qëllim rritjen e ekspertizës dhe analizës 
në lidhje me teknikat ekonometrike, 
mbi teknikat e ndërtimit të modeleve të 
shumëfishta, vlerësimin e tyre, strukturën e 
goditjeve në ekonomi, e deri tek përdorimi 
i rezultateve për parashikimin e treguesve 
kryesorë makroekonomikë. Më konkretisht, 
u trajtuan tema mbi: Metodën Autoregresive 
të Vektorëve (VAR); Metodën Autoregresive 
të Vektorëve Strukturorë (SVAR); Metodën e 
Vektorit të Korrigjimit të Gabimit (VECM); si 
dhe aplikimin e këtyre metodave në Eviews.
 
“Një vlerësim empirik jolinear i kërkesës 
për para në një ekonomi të hapur”, nga 
Altin Tanku, Departamenti i Kërkimeve.
Kërkesa për para është ndër fushat e 
ekonomisë që ka marrë vëmendje të 
madhe. Identifikimi i faktorëve të ndryshëm, 
duke filluar nga të ardhurat, norma e 
interesit, përfshirja e kursit të këmbimit, si 
dhe testimi për integrimin e treguesve, 
vlerësimi i marrëdhënies afatgjatë e deri 
tek testimi për stabilitetin e funksionit të 
kërkesës për para janë disa nga aspektet 
e rëndësishme të literaturës në të cilën 
studiuesit janë përqendruar. Qëllimi kryesor 
i këtij seminari ishte prezantimi dhe diskutimi 
i disa rezultateve paraprake në lidhje me 
kërkesën jolineare për para në Shqipëri.

“Një model parashikues VAR për 
ekonominë shqiptare”, nga Ilir Vika 
dhe Meri Papavangjeli, Departamenti i 
Kërkimeve.
Parashikimi i ekonomisë është gjithmonë 
një çështje e rëndësisë parësore në hartimin 
e politikave të bankave qendrore. Në 
këtë kontekst, ky projekt kërkimor synon 
të ndërtojë një model parashikues me 
vektorë autoregresivë (VAR) për ekonominë 
shqiptare, si një mjet i dobishëm dhe 
një pikë referimi për teknikat e tjera të 
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serive kohore apo modelet ekonometrike 
më të ndërlikuara. Seminari teknik më i 
fundit prezantoi dy specifikime të modelit 
parashikues VAR për ekonominë shqiptare, i 
cili përfshin përfaqësuesit më të rëndësishëm 
të sektorëve ekonomikë: sektorin privat, 
sektorin fiskal, sektorin financiar dhe atë 
të jashtëm. Të dy specifikimet krahasohen 
me njëri-tjetrin për nga performanca e tyre 
parashikuese në horizontin një deri në katër 
vite përpara. Për më tepër modeli VAR 
është rivlerësuar me metoda Bajeziane, për 
të kuptuar se sa mund të ulet pasiguria e 
modelit tonë fillestar, duke u mbështetur në 
inferencën bajeziane. Gjetjet paraprake 
sugjerojnë se performanca parashikuese 
e modelit përmirësohet për shumicën e 
treguesve, kur rritet numri i vonesave kohore. 

“Çfarë e udhëheq prudencën bankare - Një 
përqasje statistikore bazuar në analizën 
e faktorëve të përbashkët”, nga Gerti 
Shijaku, Departamenti i Kërkimeve.
Qëllim i këtij materiali ishte prezantimi 
i rezultateve të analizës së komponentit 
kryesor, mbi një tërësi treguesish 
diskrecionarë dhe jodiskrecionarë, për të 
përcaktuar komponentin me peshë më të 
madhe që udhëheq sjelljen e kujdesshme 
të bankave, përtej asaj që paraqesin 
treguesit e provigjionimit të humbjeve nga 
huatë. Gjithashtu, rezultatet e marra nga 
vlerësimi i komponentit kryesor u përdorën 
për të plotësuar informacionin e marrë nga 
tërësia e të gjithë treguesve të tjerë, për të 
parë ngjashmëritë dhe diferencat midis 
tyre, për bankat në mënyrë individuale dhe 
për grupet e bankave. Kjo analizë shërbeu 
për të vlerësuar nëse sjellja e kujdesshme e 
bankave është më shumë çështje kufizimesh 
të vendosura nga rregullimi apo pasojë e 
vendimmarrjes bankare.

“Kërkesa për konsum e familjeve: Një 
aplikim i modelit QUIADS me të dhëna 
mikro”, nga Ola Çami, Departamenti i 
Kërkimeve.

Qëllimi i këtij seminari ishte prezantimi i 
rezultateve të modelit QUAIDS (Quadratic 
Almost Ideal Demand System) të ndërtuar 
për familjet shqiptare. Ky model ka si 
synim vlerësimin e elasticiteteve të kërkesës 
për tetë grupe të mirash, në lidhje me të 
ardhurat dhe me çmimet (të kompensuar, të 
pakompensuar dhe të kryqëzuar). Rezultatet 
shërbejnë për të ndërtuar dhe për të kuptuar 
më mirë sjelljen e kërkesës agregate dhe të 
konsumit të familjeve shqiptare.

“Hyrje në metodat Bajesiane të vlerësimit 
dhe Toolbox-in BEAR”, nga Meri 
Papavangjeli, Departamenti i Kërkimeve.
Qëllimi i këtij seminari është njohja me 
metodat Bajeziane të vlerësimit të modeleve 
ekonometrike, kryesisht atyre VAR, krahasimi 
me metodat klasike të vlerësimit, si dhe 
përdorimi i ndërfaqësit BEAR Toolbox, i cili 
përdoret gjerësisht dhe konsiderohet nga 
bankat qendrore të vendeve të zhvilluara 
(Banka e Anglisë, Banka Qendrore 
Evropiane, Banka e Gjermanisë etj.) si 
një mjet efecient në vlerësimin e këtyre 
modeleve.

“Interpolimi i të dhënave me frekuencë të 
lartë (mujore) nga të dhëna me frekuencë 
më të ulët (tremujore)”, nga Bledar Hoda, 
Departamenti i Kërkimeve.
Në këtë seminar u trajtua interpolimi i 
serive me frekuencë mujore nga seritë e 
disponueshme me frekuencë tremujore. 
Metodologjia e mundësuar nga algoritmi 
i Kalman Filter është e përshtatshme për 
gjenerimin e treguesve me frekuencë të 



Nr.20Periudha janar - qershor 2018 9Banka e Shqipërisë

lartë. Gjithashtu, kjo metodologji mundëson 
ndarjen e një treguesi në komponentë me 
cilësi të ndryshme, sikurse përcaktimin e 
trendit dhe luhatjet ciklike të tij. Në seminar 
u demonstrua interpolimi i treguesit të PBB-së 

reale me frekuencë mujore dhe i normave të 
interesit të obligacioneve me afat 5-, 7- dhe 
10-vjeçar nga të dhëna tremujore dhe me 
tregues ndihmës, sikurse ato monetare me 
frekuencë mujore. 
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V. LiNqe Të iNsTiTUcioNeVe Të Tjera:

Banca d’Italia 
(http://www.bancaditalia.it/studiricerche)

Bank of Canada
http://www.bankofcanada.ca/research/

Banco de Espana
(http://www.bde.es/informes/be/docs/
docse.htm)

Bank of England   
( h t t p ://www.ban ko f e ng l a nd . co . u k/
publications/workingpapers/index.htm)

Bank of Finland 
(h t tp://www.bof. f i/en/julkaisut/bofi t_
julkaisut/index.htm)

Bank of Greece 
( h t t p : / / e n g . b a n k o f g r e e c e . g r / e n /
publications/research.asp)

BIS Central Bank Research Hub 
(http://www.bis.org/cbhub/index.htm

Czech National Bank 
(http://www.cnb.cz/en/research/))

Deutsche Bundesbank
(h t tp://www.bundesbank.de/vfz/vfz_
diskussionspapiere_2009.en.php)

European Central Bank 
(http://www.ecb.int/home/html/researcher.
en.html)

Federal Reserve    
( h t t p : / / w w w . f e d e r a l r e s e r v e . g o v /
econresdata/default.htm)

International Journal of Central Banking
(http://www.ijcb.org/)

National Bureau of Economic Research
(http://www.nber.org/)

International Monetary Fund
(http://www.imf.org/external/pubind.htm)

Oesterreichische Nationalbank
(h t tp://www.oenb.at/en/presse_pub/
research/research.jsp)


