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1.1. MATERIALE KËRKIMORE TË 
PËRFUNDUARA

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: sjelljen 
e kujdesshme të bankave; implikimet e 
lehtësirave sasiore në rastin e një ekonomie 
të vogël të hapur si Shqipëria; monedhën 
virtuale dhe sfidat që ato paraqesin për 
bankën qendrore, si dhe në përdorimin e 
të dhënave mikro për të analizuar sjelljen 
konsumatore dhe tregun e punës. Në 
mënyrë të përmbledhur ato paraqiten më 
poshtë.

“Implikimet e Lehtësirave Sasiore (LS) të 
BQE-së për një ekonomi të vogël dhe të 
hapur”, nga Bledar Hoda, Departamenti 
i Kërkimeve.
Qëllimi i këtij studimi është të 
vlerësojë ndikimin e politikës monetare 

jokonvencionale (PMjK) të Bankës 
Qendrore Evropiane (BQE) në dinamikën 
e ekonomisë shqiptare. Përqasja është 
në përputhje me qasjet metodologjike në 
literaturë dhe lejon krahasimin e goditjeve 
të përftuara nëpërmjet kësaj metodologjie 
me rezultatet e autorëve të tjerë. Simulimet 
sugjerojnë se goditjet PMjK kanë efekte 
pozitive të forta në kushtet financiare të 
ekonomisë shqiptare, por efekte negative 
të vogla në sektorin real. Së dyti, autori 
investigon kanalet e transmetimit të PMjK 
të BQE-së në ekonominë shqiptare. Gjetjet 
sugjerojnë se efektet negative të goditjeve 
të PMjC nëpërmjet kanalit të ribalancimit të 
portofolave neutralizojnë efektet pozitive të 
PMjK, nëpërmjet kanalit financiar. Krahas 
goditjeve të PMjK, treguesi i rrezikut është 
një faktor potencialisht i rëndësishëm 
në ekonominë shqiptare, në veçanti për 
investimet dhe prodhimin e brendshëm. 
Këto të fundit veprojnë nëpërmjet kanaleve 
të ribalancimit të portofolave, remitancave, 
si dhe kanalit të huadhënies bankare.

1. MaTeriaLe kërkiMore

Materiali “Të Rejat shkencore në Bankën e shqipërisë” paraqet një përmbledhje të punës 
kërkimore të Bankës së shqipërisë, në harkun kohor të gjashtë muajve. Ky numër pasqyron 
disa nga punët kërkimore të sapopërfunduara, punët kërkimore në proces, artikujt, si 
dhe aktivitetet kryesore kërkimore shkencore të zhvilluara nga ekonomistët e Bankës së 
shqipërisë, gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2018.
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“A e ndikon sjellja e kujdesshme e 
bankave aftësinë e tyre paguese?”, nga 
Gerti Shijaku, Departamenti i Kërkimeve.
Ky studim analizon nëse rritja e fokusit 
të bankave ndaj sjelljes së kujdesshme 
përmirëson gjendjen e aftësisë paguese të 
tyre, e cila mund të ofrojë disa njohuri për 
efektivitetin e kuadrit rregullator. Për këtë 
arsye, treguesi i aftësisë paguese bazohet 
tek raporti i kapitalit aksioner ndaj aktive 
me rrezik, i cili njihet ndryshe si raporti i 
mjaftueshmërisë së kapitalit. Treguesi i lidhur 
me sjelljen e kujdesshme bankare është 
një tregues i kompozuar, i cili bazohet 
në një grup të gjerë informacionesh, e që 
përbëhet nga gjashtë kategori, përkatësisht: 
kapitali, likuiditeti, provigjionimi, raporti i 
përqendrimit, hendeku i maturiteteve dhe 
pozicioni neto i hapur i bankave. Hipoteza 
kryesore u testua duke përdorur metodën e 
përgjithshme të momenteve në një kampion 
me 16 banka që operojnë në sektorin 
bankar shqiptar, duke përdorur të dhëna 
tremujore për periudhën 2004-2017.

“Monedhat virtuale, risitë teknologjike të 
tyre dhe bankingu qendror”, nga Bledar 
Hoda, Departamenti i Kërkimeve.
Infrastruktura dixhitale që mundëson 
kryerjen e pagesave me “Bitcoin” ka zgjuar 
interesin e autoriteteve monetare. Në këtë 
material synohet njohja me infrastrukturën 
e Bitcoin dhe vlerësimi i sfidave dhe 
mundësive që hyrja në treg e kësaj 
monedhe dhe teknologjisë së saj krijojnë 
për politikat e bankave qendrore. Adoptimi 
hipotetik masiv do të vështirësonte hartimin 
dhe zbatimin e politikave ekonomike 
të autoriteteve monetare. Ndërsa një 
përhapje e pjesshme do të shtrëngonte 
kushtet monetare dhe kapacitetin e 
sistemit bankar për financimin e kreditimit 
të ekonomisë. Megjithatë, rreziku i lartë 

i kthimit nga investimi në Bitcoin dhe 
mungesa e një garantuesi të vlerës së saj 
kufizon mundësitë e një përhapjeje masive. 
Potencialet e infrastrukturës së Bitcoin 
konsiderohen një premisë me perspektivë 
për sistemet e pagesave. Interesimi i 
autoriteteve monetare të ekonomive të 
mëdha është përqendruar në këtë drejtim.

“Sjellja e kujdesshme e bankave. Një 
vlerësim statistikor i bazuar tek një tregues 
alternativ i llogaritur nëpërmjet metodës 
së analizës së komponentit kryesor”, nga 
Gerti Shijaku, Departamenti i Kërkimeve.
Ky material paraqet një metodë të re 
alternative për të matur sjelljen e kujdesshme 
të bankave, krahas treguesve tradicionalë të 
përdorur deri tani. Së pari, ai identifikon një 
sërë treguesish të krahasueshëm me njëri-
tjetrin. Së dyti, ai përdor metodën e analizës 
së komponentit kryesor për ta transformuar 
këtë grup treguesish ortogonalë me njëri-
tjetrin, në një grup vlerash të treguesve 
linearisht të pakorreluara, të quajtura 
komponentë. Më pas, ky grup përbërësish 
përdoret për të vlerësuar ngjashmëritë 
dhe dallimet me grupin e informacionit të 
përdorur për t’i vlerësuar ata, në mënyrë që 
të mund të kuptojmë nëse sjellja e kujdesshme 
e bankave është më shumë një çështje e 
kufizimeve rregullative apo vjen si pasojë 
e vendimmarrjes individuale të bankave. 
Së fundi, ky grup përbërës shndërrohet në 
një indeks të vetëm, të cilit i referohemi si 
një indeks alternativ për të matur shkallën e 
sjelljes së kujdesshme të bankës, në mënyrë 
që të analizojmë në kohë zhvillimet që 
lidhen me të.

“Kërkesa e familjeve në Shqipëri: Matja 
e efekteve të goditjeve në të ardhura dhe 
çmime në kërkesën për konsum, duke 
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përdorur të dhënat 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 
2005-2012. 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, 
jo të kompensuar dhe të kryqëzuar, 
për secilin grup. Bazuar në rezultatet e 
QUAIDS, studimi kryen një simulim ndaj 
një rritjeje në të ardhura dhe në çmimet 
e administruara, për të parë sesi reagon 
kërkesa për konsum e familjeve dhe, për 
rrjedhojë, sesi ndryshon shporta e konsumit. 
Rezultatet sugjerojnë se një rritje prej 10% 
e të ardhurave të familjes zvogëlon pjesën 
që zënë shpenzimet për ushqime dhe 
mallra të tjera të domosdoshme në totalin 
e shpenzimeve, dhe rrit pjesën që zënë 
shpenzimet për argëtim, transport e të tjera 
mallra luksi. Ndërkohë që rritja e çmimeve 
të administruara nuk e prek ndjeshëm 
përbërjen e shportës së familjeve.

“Diferencat e pagave si një shtrirje në 
sektorin e punësimit, arsimit formal dhe 
klasifikimit profesional në Shqipëri”, nga 
Orion Garo, Departamenti i Kërkimeve.
Ky studim analizon empirikisht diferencat 
në të ardhurat e siguruara nga pagat, 
për pjesëmarrësit në tregun e punës 
në Shqipëri. Analiza përdor të dhënat 
e Anketës së Nivelit të Jetesës, të 
grumbulluara nga Instituti i Statistikave, për 
periudhën kohore 2002-2012. Rezultatet 
sugjerojnë se punonjësit e sektorit publik 
janë të paguar më shumë mesatarisht 
sesa ata të punësuar në sektorin privat. 

Kjo është gjithashtu e vërtetë edhe për 
punonjësit me arsim të lartë. Në anën 
tjetër, profesionet e paguara nën mesatare, 
duken të jenë: punonjësit e kualifikuar në 
sektorin e bujqësisë, pyjeve dhe peshkimit; 
punonjësit e shitjeve dhe shërbimeve; si 
dhe ata në profesione elementare.

I.2. MATERIALE KËRKIMORE NË 
PROCES

“Rreziku i Kredisë, Ciklet e Biznesit dhe 
rreziku i monedhës”, nga Bledar Hoda, 
Departamenti i Kërkimeve.
PBB-ja dhe Niveli i Kredive me Probleme 
(NKP) janë dy tregues kryesorë të 
ekonomive, si në Shqipëri ashtu edhe në 
Eurozonë apo në ekonominë globale. Në 
ekonominë shqiptare, këta dy tregues kanë 
një korrelacion negativ (prej -30%) në vitet 
e fundit. Pas krizës globale të viteve 2008-
2009, nga njëra anë raporti i kredive me 
probleme ndaj stokut të kredisë është rritur 
në mbi 10%, ndërsa nga ana tjetër rritja 
ekonomike ka pësuar rënie në rreth 3%, 
krahasuar me ritmet prej 6% para krizës 
globale. Në këtë material synohet investigimi 
i impaktit të faktorëve ekonomikë si PBB-ja, 
kursi i këmbimit dhe normat e interesit, si 
dhe i ngërçeve (friksioneve) financiare, që 
ndikojnë nëpërmjet bilanceve (shëndetit) 
të huamarrësve, në prirjet e kredive me 
probleme.

“Çfarë i shtyn luhatjet e kursit të këmbimit 
lekë-euro?”, nga Altin Tanku dhe Ilir Vika, 
Departamenti i Kërkimeve.
Studimi përpiqet t’i japë përgjigje pyetjes 
nëse kursi i këmbimit shërben si “përthithës 
i goditjeve” që stabilizon devijimet nga 
ekuilibri, apo si shkaktar i çrregullimeve 
në ekonomi. Analiza mbështetet në 
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metodën e vlerësimit me vektorë strukturorë 
autoregresivë (SVAR), ku fillimisht është 
vlerësuar një model i vogël sipas Clarida 
dhe Gali (1994) me tre tregues – rritja 
ekonomike, kursi real dhe inflacioni – që 
kanë për qëllim të identifikojnë efektet e 
shkaktuara përkatësisht nga oferta, kërkesa 
dhe treguesit nominalë. Më pas, analiza 
jonë zgjerohet me tregues të tjerë të huazuar 
nga literatura teorike e kursit të këmbimit, 
si konsumi, normat e interesit dhe bilanci 
tregtar. Rezultatet paraprake sugjerojnë se 
goditjet monetare shpjegojnë rreth 1/4 
e ecurisë së kursit të këmbimit. Efektet e 
goditjeve monetare kanë qenë thuajse të 
neglizhueshme në tremujorët e fundit, dhe 
forcimi i lekut mund të burojë më së shumti 
nga performanca e ekonomisë reale.

“Ndikimi dhe ekspozimi ndaj tregut të 
pasurive të patundshme në sjelljen me 
rrezik të bankave: Evidencë nga vendet e 
EQJL-së”, nga Elona Dushku (Departamenti 
i Kërkimeve), Antje Hildebrandt (Banka 
Qendrore e Austrisë) dhe Erjona Rebi 
(Departamenti i Politikës Monetare).
Materiali analizon se si dinamika dhe 
ekspozimi ndaj tregut të pasurive të 
patundshme ndikon në stabilitetin e 
bankave në 16 vendet e EQJL-së (Evropës 
Qendrore Jug-Lindore). Rezultatet paraprake 
bazuar në përqasjen në panel tregojnë që 
ekspozimi i bankave ndaj tregut të shtëpive 
ka një ndikim pozitiv dhe të rëndësishëm 
në stabilitetin bankar, vlerësuar me anë 
të indeksit Z-score. Gjithashtu, vlerësimet 
tregojnë që dinamikat e çmimeve të shtëpive 
janë të rëndësishme për qëndrueshmërinë 
e bankave, por ndikimi i tij varet nga 
ekspozimi i bankës ndaj tregut të pasurive të 
patundshme dhe nga zhvillimi institucional i 
vendeve të marra në analizë.

“Kultura financiare në Shqipëri: Rezultatet 
e vrojtimit për matjen e nivelit të njohurive 
financiare të popullatës, 2015”, nga Egnis 
Isaku, Kliti Ceca dhe Arlinda Koleniço, 
Departamenti i Kërkimeve. 
Materiali analizon rezultatet e vrojtimit për 
matjen e nivelit të kulturës financiare të 
popullatës, zhvilluar nga Banka e Shqipërisë, 
sipas direktivave dhe metodologjisë së 
OECD/INFE, realizuar nga INSTAT-i, në 
muajt korrik-gusht 2015. Pas vrojtimit të 
vitit 2011, kjo është përpjekja e dytë për 
mbledhjen dhe publikimin e të dhënave mbi 
nivelin e kulturës financiare. Kjo analizë 
përbën një instrument të rëndësishëm në 
identifikimin e çështjeve që kanë nevojë për 
vëmendje dhe ndërhyrje, përmes projekteve 
të edukimit financiar. Punimi analizon të 
dhënat e vitit 2015 në nivel vendi, si dhe 
krahason të dhënat me rezultatet e vrojtimit 
të vitit 2011, fokusuar në çështje që kanë të 
bëjnë me përfshirjen, njohuritë, sjelljet dhe 
qëndrimet financiare të individëve.

“Një hulumtim empirik i efekteve të 
politikës fiskale në ekonominë shqiptare”, 
nga Meri Papavangjeli, Departamenti i 
Kërkimeve.
Ky punim studion efektet e politikës fiskale 
në ekonominë shqiptare, gjatë periudhës 
1998T1-2018T2, duke përdorur nga njëra 
anë një model VAR strukturor për identifikimin 
e goditjeve të politikës fiskale dhe Metodën e 
Projektimit Lokal për llogaritjen e funksioneve 
të reagimit të impulsit. Rezultatet e vlerësuara 
tregojnë se një goditje në të ardhurat tatimore 
ka një efekt më të lartë në aktivitetin ekonomik, 
krahasuar me një goditje të shpenzimeve 
qeveritare, në periudhën afatshkurtër, 
ndërkohë që efekti i saj shuhet përgjatë 
horizonteve më të gjata kohore. PBB-ja dhe 
konsumi privat reagojnë pozitivisht ndaj 
një goditjeje në shpenzimet qeveritare dhe 
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negativisht ndaj një goditjeje në të ardhurat 
tatimore. Shpenzimet kapitale dhe blerjet 
qeveritare kanë një efekt të ngjashëm në 
PBB, por efektet e shpenzimeve kapitale 
janë më të shtrira në kohë. Nisur nga kjo, 
politikat afatmesme mund të minimizojnë 
pasojat e pafavorshme të konsolidimit fiskal 
në rritjen ekonomike, duke kompensuar disa 
shkurtime të shpenzimeve korrente me rritjen 
e shpenzimeve kapitale. 

I.3. ARTIKUJ KËRKIMORË

“Çështje praktike në parashikimin me 
vektorët autoregresivë”, nga Ilir Vika, 
Departamenti i Kërkimeve.
Përdorimi i vektorëve autoregresivë për 
qëllime parashikimi ngre disa pyetje mbi 
specifikimin dhe vlerësimin e modelit. 
Përgjithësisht, ato lidhen me çështje 
si: a) përzgjedhja e numrit të duhur të 
vonesave kohore; b) mënyra e vendosjes 
së serive statistikore në nivel apo si 
ndryshime kohore, pra nëse është e 
nevojshme të kthehen në stacionare; c) 
strategjia e parashikimit të modelit, nëse 
zgjerimi i numrit të observimeve na jep 
më shumë informacion sesa një periudhë 
vlerësimi fikse e përsëritur; d) vlerësimi 
i aftësisë parashikuese brenda- apo 
jashtë-periudhës; si dhe e) kontrolli për 
problemet që lindin nga mbiparametrizimi. 
Ky artikull adreson disa nga çështjet 
praktike të ndeshura gjatë ndërtimit të 
modeleve VAR për qëllime parashikimi 
në bankën qendrore. Ai mbështetet në 
një model me disa tregues dhe krahason 
aftësinë parashikuese të specifikimeve të 
ndryshme të tij, të cilat mund t’u shërbejnë 
përdoruesve potencialë si pikënisje për 
ngritjen e modeleve të tyre. 

“Ndërtimi i elasticiteteve ekzogjene 
të të ardhurave nga taksat, në lidhje 
me prodhimin ekonomik për sektorin 
fiskal shqiptar”, nga Meri Papavangjeli, 
Departamenti i Kërkimeve.
Vlerësimet e elasticiteteve të të ardhurave 
nga taksat, në lidhje me prodhimin 
ekonomik apo bazat e taksave, janë 
të nevojshme jo vetëm në Ministrinë e 
Financave dhe Ekonomisë, por edhe në 
Bankën e Shqipërisë, për parametrat fiskalë 
të modeleve makroekonomike që ndihmojnë 
procesin vendimmarrës të politikës monetare. 
Përveç çka trajtojnë publikimet ekzistuese sa 
i takon kësaj çështjeje, ky artikull kontribuon 
në literaturë, duke vlerësuar për herë të 
parë elasticitetin e të ardhurave nga taksat, 
në lidhje me prodhimin përmes qasjes së 
disagreguar, sikurse sugjerohet nga OECD-
ja, duke përdorur të dhënat më të fundit 
të disponueshme për ekonominë shqiptare 
(1998T1-2018T2), si dhe duke llogaritur 
edhe elasticitetet lidhur me prodhimin 
ekonomik për komponentët kryesorë të 
taksave si: Tatimi mbi Vlerën e Shtuar, taksat 
direkte për individët dhe bizneset, taksat e 
akcizave, taksat doganore dhe taksat e 
sigurimeve shoqërore. Elasticiteti i llogaritur 
për të ardhurat totale nga taksat rezulton 
në përputhje me studimet e mëparshme për 
Shqipërinë, si dhe me ato të vendeve të 
tjera.

“Parashtresë e një modeli referimi VAR 
për ekonominë shqiptare”, nga Ilir 
Vika, Meri Papavangjeli, Departamenti i 
Kërkimeve.
Analiza makroekonomike dhe parashikimi 
janë çështje të rëndësisë parësore në 
hartimin e politikave të bankave qendrore. 
Në këtë kontekst, ky artikull synon të 
paraqesë një mjet makroekonometrik 
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relativisht të thjeshtë, sikurse janë modelet 
me vektorë autoregresivë, për ekonominë 
shqiptare, i cili do të shërbejë si pikë 
referimi për teknikat e tjera të serive 
kohore apo modelet më të sofistikuara 
ekonometrike që përdoren aktualisht në 
Bankë. Modeli përbëhet nga tre sektorë: 
sektori real privat, sektori financiar dhe 
sektori i jashtëm, për secilin prej të cilëve 
janë përzgjedhur treguesit ekonomikë më 
përfaqësues. Vlerësimi i modelit është bërë 
duke përdorur diferencat logaritmike të 
ndryshoreve, në mënyrë që ato të kthehen 
në seri stacionare. Midis skemave të 
ndryshme të mundshme të identifikimit, është 
përdorur renditja Cholesky e ndryshoreve, 
pa vendosur kufizime në marrëdhëniet 
e njëkohshme apo dinamike midis tyre. 
Për të gjykuar mbi aftësinë e modelit për 
qëllime analizash, janë llogaritur funksionet 
e reagimit të impulsit dhe dekompozimi i 
variancës së gabimeve të parashikimit. 
Rezultatet paraprake ofrojnë një analizë të 
arsyeshme të ndërveprimeve dinamike midis 
ndryshoreve. Së fundi, është testuar aftësia 
e modelit për parashikimin afatshkurtër të 
treguesve kryesorë ekonomikë.

“Tiparet e tregut të punës në Shqipëri, 
evidentimi i treguesve kryesorë dhe i 
dinamikave të tyre në kohë”, nga Orion 
Garo, Departamenti i Kërkimeve. 
Analizat shqyrtuese mbi tiparet, 
problematikat dhe dinamikat e treguesve 
të tregut të punës, janë të rëndësishme jo 
vetëm për të kuptuar tendencat aktuale 
të këtij tregu, por edhe diferencat midis 
grupeve të ndryshme të të punësuarve 
dhe të papunëve. Kjo analizë ofron 
një paraqitje të situatës së tregut të 
punës në Shqipëri dhe të dinamikave 
të komponentëve kryesorë të tij, duke 
u bazuar në të dhënat tremujore dhe 
vjetore të Anketës së Forcave të Punës, 
të raportuar nga Instituti i Statistikave. 
Rezultatet e marra evidentojnë se, duke 
filluar nga viti 2014, treguesit kryesorë të 
tregut të punës në Shqipëri, punësimi dhe 
papunësia, paraqesin dinamika rritjeje të 
favorshme dhe inkurajuese për ekonominë. 
Megjithatë, shifrat flasin për vështirësi të 
sigurimit të punësimit të hasura gjerësisht 
tek moshat e reja, dhe për një shfrytëzim 
jooptimal të potencialit punonjës të grave 
nga tregu ynë i punës.

ii. arTikUj kërkiMorë NGa BaNka Të Tjera qeNDrore

“Roli i Pritjeve në Dinamikat e Ndryshuara 
të Inflacionit”, nga Damjan Pfajfar, John 
M. Roberts, Federal Reserve.
Kurba e Phillips-it ka qenë shumë më 
e sheshtë gjatë njëzet viteve të fundit se 
në dekadat e mëparshme. Studimi ngre 
dy hipoteza. Së pari, çmimet në nivelin 
mikroekonomik janë më të ngurta se më 
parë - në kontekstin e modelit kanonik Calvo, 
firmat po axhustojnë çmimet më rrallë. 
Së dyti, pritjet e firmave dhe ekonomive 
familjare rreth inflacionit në të ardhmen 
janë më pak të informuara nga kushtet 

makroekonomike; duke qenë se pritjet janë 
të rëndësishme në përcaktimin e çmimeve të 
periudhës korrente, inflacioni është më pak 
i ndjeshëm ndaj kushteve makroekonomike. 
Autorët arrijnë në përfundimin se disa nga 
matjet mbi pritjet e inflacionit janë më pak 
të lidhura me kushtet ekonomike sesa më 
parë dhe, për rrjedhojë, kjo mund të jetë 
një arsye e rëndësishme e reduktimit të 
ndjeshmërisë së inflacionit ndaj kushteve 
ekonomike në dekadat e fundit.
https://www.federalreserve.gov/econres/
feds/files/2018062pap.pdf
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“Efektet makroekonomike të politikës 
makroprudenciale”, nga Björn Richter, 
Moritz Schularick, Ilhyock Shim, BIS.
Bankat qendrore gjithnjë e më shumë 
mbështeten në masat makroprudenciale për 
të menaxhuar ciklin financiar, por efektet e 
këtyre politikave në objektivat thelbësorë 
të politikës monetare për të stabilizuar 
prodhimin dhe inflacionin janë kryesisht 
të panjohura. Në këtë material, autorët 
kuantifikojnë efektet e ndryshimeve në vlerën 
maksimale të raporteve të kredisë për vlerën 
e LTV-së (loan to value ratio) mbi prodhimin 
dhe inflacionin. Ne mbështetemi në një qasje 
narrative të identifikimit bazuar në leximin e 
detajuar të objektivave të politikëbërësve 
gjatë zbatimit të masave. Autorët gjejnë 
se gjatë një horizonti katërvjeçar, një 
rënie prej 10 pikë përqindjeje në vlerën 
maksimale të LTV çon në një ulje prej 
1.1% të prodhimit. Si rregull, ndikimi i një 
shtrëngimi prej 10% të LTV mund të shihet 
si afërsisht i krahasueshëm me atë të një 
rritjeje prej 25 pikë përqindjeje në normën 
e politikës. Megjithatë, efektet vlerësohen 
në mënyrë të pasaktë dhe efekti është i 
pranishëm vetëm në ekonomitë në zhvillim. 
Autorët gjithashtu dalin në përfundimin se 
shtrëngimi i kufizimeve të LTV ka efekte 
më të mëdha ekonomike sesa lehtësimi i 
tyre. Në të njëjtën kohë, autorët tregojnë 
se ndryshimet në raportet maksimale të LTV 
kanë efekte të konsiderueshme në rritjen e 
çmimit të kredisë dhe të shtëpive, por këto 
efekte kanë të ngjarë të jenë rastësore.
https://www.bis.org/publ/work740.htm

“Si i ndikon politika monetare, të ardhurat 
dhe pabarazinë e pasurisë? Dëshmi nga 
lehtësirat sasiore në Eurozonë”, nga 
Michele Lenza dhe Jiri Slacalek, BQE.
Ky artikull studion efektet e lehtësirave 
sasiore në të ardhurat dhe pasurinë e 
familjeve të eurozonës. Efektet agregate të 
lehtësimit sasior vlerësohen në një model 
VAR për katër vendet më të mëdha të 
eurozonës, ku variablat kyçe që ndikojnë 
në të ardhurat dhe pasurinë e familjes, janë 
përcaktuar të jenë: norma e papunësisë, 
pagat, normat e interesit, çmimet e 
shtëpive dhe çmimet e tregut të aksioneve. 
Efektet agregate shpërndahen në familjet 
individuale nëpërmjet simulimit të formës së 
reduktuar në të dhënat mikro nga Anketa e 
Financave dhe Konsumit të Familjes, duke 
prekur përbërjen e të ardhurave, përbërjen 
e portofolit dhe kanalet heterogjene të 
transmetimit të të ardhurave. Autorët gjejnë 
se kanali heterogjen i të ardhurave luan 
një rol kyç: lehtësimi sasior kompreson 
shpërndarjen e të ardhurave, duke qenë 
se shumë familje me të ardhura më të 
ulëta punësohen. Në të kundërt, politika 
monetare ka efekte të papërfillshme në 
pabarazinë e pasurisë.
ht tps://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/
scpwps/ecb.wp2190.
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I I I .1. PREZANTIME TË PUNËS 
KËRKIMORE

Më poshtë paraqitet një përmbledhje e 
bashkësisë së materialeve të prezantuara 
gjatë periudhës Korrik-Dhjetor 2018, 
në aktivitetin Seminarit të së Premtes 
ose Seminare Teknike të organizuar në 
ambientet e Bankës së Shqipërisë. Qëllimi 
i këtyre seminareve është prezantimi dhe 
diskutimi i punëve  kërkimore të përgatitura 
nga stafi i Bankës së Shqipërisë, ose nga 
institucione të tjera kërkimore brenda dhe 
jashtë vendit. 

“Implikimet e Lehtësirave Sasiore (LS) të 
BQE-së për një ekonomi të vogël dhe të 
hapur”, nga Bledar Hoda, Departamenti 
i Kërkimeve.
Materiali synon 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. Në këtë seminar 
teknik u prezantuan rezultatet paraprake 
nga simulimet e kryera gjate fazës së parë 
të testimit. 

“Diferencat e pagave si një shtrirje në 
sektorin e punësimit, arsimit formal dhe 
klasifikimit profesional në Shqipëri” , 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 Jetesës, të grumbulluara nga Instituti i 
Statistikave (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.

“Sjellja e kujdesshme e bankave. Një 
analizë statistikore sipas metodës së 
analizës së 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, identifikohen një sërë treguesish 
të ndërlidhur që kanë të bëjnë si me 
qasjen diskrecionare ashtu edhe me atë 
jodiskrecionare të sjelljes së kujdesshme të 
bankave, përveç provigjionimit të humbjeve 
nga huatë (LLP) ose fondet rezervë. Më pas, 
përdoret analiza 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, 

iii. akTiViTeTe kërkiMore
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ky komponent përdoret për të vlerësuar 
ngjashmëritë dhe dallimet me grupin e 
informacionit të përdorur për të vlerësuar 
këtë tregues, për të kuptuar nëse sjellja e 
kujdesshme e bankave është më shumë 
çështje e kufizimeve të vendosura nga 
rregullimi apo pasojë e vetë vendimmarrjes 
bankare.

III.2. TAKIMI I 12-TË KËRKIMOR 
R A J O N A L  P Ë R  E V R O P Ë N 
JUGLINDORE

Në datat 6-7 dhjetor 2018, Departamenti i 
Kërkimeve të Bankës së Shqipërisë organizoi 
takimin e 12-të të Kërkimeve Ekonomike për 
Evropën Juglindore, me qëllim mbështetjen 
dhe promovimin e kërkimit ekonomik, si dhe 
rritjen e bashkëpunimit rajonal në Evropën 
Juglindore, por dhe më gjerë, në fushat e 
bankingut qendror. Nëpërmjet prezantimit 
dhe të diskutimit të materialeve kërkimore, 
ky aktivitet i përvitshëm ka për qëllim 
mbështetjen dhe promovimin e kërkimit 
ekonomik, si dhe krijimin e një platforme 
për të rritur bashkëpunimin rajonal në 
Evropën Juglindore dhe më gjerë, në rritjen 
e kontributit potencial të bankës qendrore 
në tregjet financiare, në ekonomi dhe në 
shoqëri. 

Gjatë punimeve intensive dyditore të këtij 
aktiviteti, kërkuesit shkencorë prezantuan 
studimet e tyre mbi tematika të përgjithshme 
ekonomiko-financiare, si më poshtë:

•	euroizimi,	zhvillimet	në	kursin	e	këmbimit	
dhe implikimet e tyre, lidhur me stabilitetin 
financiar dhe atë të çmimeve;

•	aspekte	teorike	dhe	empirike	të	politikës	
monetare dhe politika makroprudenciale;

•	inovacioni	 financiar,	 dinamikat	 dhe	
implikimet e pasigurisë, lidhur me politikën 

monetare dhe mbikëqyrjen bankare;
•	modele	makroekonomike	për	analizën	e	

politikave dhe parashikimet;
•	flukset	globale	të	kapitalit,	financimi	dhe	

stabiliteti i qëndrueshëm;
•	tregu	 i	 punës,	 produktiviteti	 dhe	 pagat	

reale, pas krizës financiare;
•	analiza	 e	 rrezikut	 dhe	 mjetet	 për	

menaxhimin e tij në sektorin financiar.

Punimet e prezantuara gjatë këtij aktiviteti i 
gjeni të detajuara si më poshtë: 

•	“Dimensioni	 kohor-hapësinor	 i	 rrezikut	
sistemik të bankave të Eurozonës”, 
Matteo Foglia (Universiteti i chieti – 
Pescara, Itali);

•	“Të	 jesh	 në	 një	 hap	 me	 Novakët:	
përcaktuesit e borxhit aktual dhe të 
planifikuar të familjeve në cEsEE”, 
Mariya Hake, (Banka Qendrore e 
Austrisë) dhe Philipp Poyntner, (Vienna 
University of Economics and Business);

•	“Ndikimi	 dhe	 ekspozimi	 ndaj	 tregut	 të	
pasurive të patundshme në sjelljen me 
rrezik të bankave: të dhëna nga vendet e 
cEsEE-së”, Elona Dushku, Erjona suljoti 
(Banka e shqipërisë) Antje Hildebrandt 
(Banka Qendrore e Austrisë);

•	“Vlerësimi	 i	 saktësisë	 së	 parashikimit	 të	
modeleve DsGE për ekonomi të mbyllura 
dhe ekonomi mesatarisht të hapura”, 
Phuong Van Nguyen (Universiteti Kiel 
(cAUx), Gjermani);

•	“Trendet	e	parashikimit	të	tregut	të	shtëpive	
bazuar në analizat e Inteligjencës 
Artificiale të Big Data: Një aplikim i 
proceseve gjuhësore dhe i Google Trends 
Analytics”, Xuxin Mao (London school of 
Economics and Political science);

•	“Një	 hulumtim	 empirik	 i	 efekteve	 të	
politikës fiskale në ekonominë shqiptare”, 
Meri Papavangjeli (Banka e shqipërisë);

•	“Ndërveprimi	 i	 normës	 së	 politikës	
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monetare me normën e interesit 
të obligacioneve të qeverisë dhe 
likuiditetin”, Linas Jurksas, Hector carcel 
(Banka Qendrore e Lituanisë);

•	“A	përfitojnë	EME-të	(ekonomitë	e	vendeve	
në zhvillim) nga politikat monetare 
të Bankës Qendrore Evropiane? Një 
analizë e GVAR në periudhën e krizës 
dhe pas saj”, Andrea colabella (Banka 
Qendrore e Italisë);

•	“Faktorët	 që	 qëndrojnë	 pas	 inflacionit	
të ulët në shqipëri”, Evelina Çeliku, 
Ermelinda Kristo, Iris Metani, Enian Çela, 
Gent Hashorva (Banka e shqipërisë);

•	“Implikimet	 e	 Lehtësirave	 Sasiore	 (LS)	
të BQE-së për një ekonomi të vogël 
dhe të hapur”, Bledar Hoda (Banka e 
shqipërisë);

•	“Analizimi	 i	 marrëdhënies	 midis	 borxhit	
të jashtëm dhe zhvillimit ekonomik 
në shqipëri”, Ermira Kalaj, Elvisa 
Drishti, Visar Dizdari (Universiteti “Luigj 
Gurakuqi”, shkodër);

•	“Performanca	 fiskale	 dhe	 zgjedhjet	 në	
kontekstin e një ekonomie në tranzicion”, 
Drini Imami (Fakulteti i Ekonomisë dhe 
Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor 
i Tiranës), Endrit Lami (Ministria e 
Financave dhe Ekonomisë së shqipërisë), 
Iraj Hashi (Faculty of Business, Education 
and Law, staffordshire University);

•	“Kërkesa	e	familjeve	në	Shqipëri:	Matja	
e efekteve të goditjeve në të ardhura, 
çmime dhe në kërkesën për konsum, 
duke përdorur të dhënat mikro”, Ola 
Çami (Banka e shqipërisë);

•	“Ekonomia	 politike	 e	 politikës	
makroprudenciale”, Elias Bengtsson 
(Halmstad University dhe Banka 
Qendrore e spanjës);

•	“A	 e	 ndikon	 sjellja	 e	 kujdesshme	 e	
bankave aftësinë e tyre paguese?, Gerti 
shijaku (Banka e shqipërisë);

•	“Cikli	 financiar	 në	 ekonominë	 bullgare	

dhe ndërveprimi i tij me ciklin e biznesit”, 
Tania Karamisheva, Gergana Markova, 
Boyan Zahariev, svilen Pachedzhiev 
(Banka Qendrore e Bullgarisë);

•	“Pasuritë	kripto:	Implikimet	për	stabilitetin	
financiar”, Faidon Kalfaoglou, (Banka 
Qendrore e Greqisë);

•	“Heterogjeniteti	 i	 prirjes	 marxhinale	 për	
konsum (mpc) në Evropë: Burimet dhe 
implikimet politike”, Miguel Ampudia 
(European central Bank); Russell cooper 
(The Pennsylvania state University & 
NBER);

•	“Një	kornizë	unike	e	politikës	monetare.	
Kati i dytë me një sistem kati”, Fatih 
Tuluk, (Washington University in st. Louis, 
United states & Middle East Technical 
University Northern cyprus campus, 
Turqi);

•	“Ekuilibrat	e	pritjeve	konsistente	stokastike	
në një model të ndryshimit të regjimit 
të përcaktimit të inflacionit”, Marco 
Airaudo, Phd. candidate Ina Hajdini 
(Drexel University, school of Economics, 
Gjermani);

•	“Analiza	 strukturore	 e	 ekonomisë	
shqiptare: qasja e bazuar në matricat 
e kontabilitetit kombëtar (sAM)”, Enian 
Çela, Iris Metani, Evelina Çeliku, (Banka 
e shqipërisë);

•	“Çfarë	i	shtyn	luhatjet	e	kursit	të	këmbimit	
lekë-euro?” Altin Tanku, Ilir Vika, (Banka 
e shqipërisë);

•	“Kultura	financiare	në	Shqipëri:	Rezultatet	
e vrojtimit për matjen e nivelit të njohurive 
financiare të popullatës, 2015”, Egnis 
Isaku, Kliti ceca, Arlinda Koleniço 
(Banka e shqipërisë);

•	“Sjellja	 e	 kujdesshme	 e	 bankave.	 Një	
vlerësim statistikor i bazuar tek një tregues 
alternativ i llogaritur nëpërmjet metodës 
së analizës së komponentit kryesor”, 
Gerti shijaku (Banka e shqipërisë);

•	“Një	 model	 parashikimi	 BVAR	 për	
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ekonominë shqiptare”, Ilir Vika, Meri 
Papavangjeli (Banka e shqipërisë);

•	“Monedhat	 Virtuale,	 Risitë	 Teknologjike	
të tyre dhe Bankingu Qendror”, Bledar 
Hoda (Banka e shqipërisë);

•	“Prirja	 marxhinale	 për	 konsum	 ndaj	
ndryshimeve në të ardhura dhe në 
pasurinë reale të familjeve shqiptare 
duke përdorur të dhëna mikro”, Elona 
Dushku, Ola Çami (Banka e shqipërisë);

•	“Një	indeks	i	dyfishtë	i	pabarazisë	së	të	
ardhurave për familjet shqiptare”, Ola 
Çami (Banka e shqipërisë);

•	“Efekti	i	pritjeve	të	politikës	së	ardhshme	
të Fed-it në aksionet e vendeve në flukset 
e portofolit të tregut në zhvillim”, Yasemin 
Erduman, Zelal Aktaş, Neslihan Kaya 
Ekşi (Banka Qendrore e Republikës së 
Turqisë);

•	“Flukset	 e	 kapitalit	 në	 vendet	 e	 Evropës	
Juglindore dhe Lindore në një epokë të 
çekuilibrave globalë”, Konrad sobanski 
(Poznan University of Economics, Faculty 
of International Business and Economics, 
Poloni);

•	“Ndryshimet	 e	 kursit	 të	 këmbimit	 dhe	
kërkesa për para në shqipëri: një analizë 
jolineare bazuar në përqasjen e ARDL-së”, 
Mohsen Bahmani-Oskooee (University 
of Wisconsin – Milwaukee), Ilir Miteza 
(University of Michigan-Dearborn), Altin 
Tanku (Banka e shqipërisë);

•	“Diferencat	 e	 pagave	 si	 një	 shtrirje	 në	
sektorin e punësimit, arsimit formal dhe 
klasifikimit profesional në shqipëri”, 
Orion Garo (Banka e shqipërisë);

•	“Ndërveprimi	 i	 tregut	 të	 punës	 midis	
sektori privat dhe atij publik”, Valeriu 
Nalban, Andra smadu (Banka Qendrore 
e Rumanisë);

•	“Cilët	faktorë	përcaktojnë	pagat	në	nivel	
lokal?”, Tamás Lajos szabó (Banka 
Qendrore e Hungarisë).

Prezantimet e plota të materialeve i gjeni në 
faqen e Bankës së Shqipërisë, në lidhjen:
https://www.bankofalbania.org/Botime/
Bot ime_Kerk imore/Tak imi_ ra jona l_
kerkimor_ne_evropen_juglindore.html

III.3. ÇMIMI I GUVERNATORIT PËR 
DIPLOMËN MË TË MIRË PËR VITIN 
2018

Banka e Shqipërisë, në kuadër të inkurajimit 
të studentëve të ekonomisë, brenda dhe 
jashtë vendit, për t’u angazhuar në punë 
cilësore kërkimore shkencore në fusha 
të ndryshme të ekonomisë dhe financës, 
organizoi edhe gjatë vitit 2018, konkursin 
e hapur “Çmimi i Guvernatorit për Diplomën 
më të mirë”. Në këtë konkurs morën pjesë 
studentë nga universitetet brenda dhe 
jashtë vendit, me tema diplome të lidhura 
me ekonomiksin monetar e ndërkombëtar, 
stabilitetin e çmimeve dhe atë financiar, 
integrimin ekonomik etj.

Këtë vit, me çmimin e parë u vlerësua 
Migena Musli, studente në Universitetin 
Mesdhetar të Shqipërisë, për temën 
“Investimet e huaja në Shqipëri. Rasti i 
burimeve natyrore si një mundësi investimi”. 
Materiali paraqet rëndësinë e investimeve 
të huaja direkte për zhvillimin ekonomik 
të Shqipërisë. Gjithashtu, ai parashtron 
investimet e huaja në Shqipëri dhe ndikimin 
e tyre në ekonominë vendase. Nga ana 
tjetër, duke u fokusuar në burimet natyrore 
të Shqipërisë, materiali arrin të identifikojë 
potencialet e mundshme që ka vendi ynë në 
këtë drejtim. 

Me çmimin e dytë u vlerësua Donald 
Vullnetari, student në Universitetin e 
Tiranës, me temën “Dinamika e inflacionit 
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në perspektivën e kurbës Neo-Keynesiane 
të Phillipsit: Rasti i Shqipërisë”. Materiali 
analizon lidhjen midis normës së inflacionit 
dhe hendekut të prodhimit, në rastin e 
Shqipërisë. Vlerësimet në metodën e 
përgjithshme të momenteve tregojnë për 
një lidhje pozitive midis inflacionit dhe 
hendekut të prodhimit. Gjithashtu, autori 
vlerëson se pritjet e inflacionit në Shqipëri 
janë backward-looking (prapavepruese), 
ku e shkuara ka rëndësi për informimin e 
pritjeve në të ardhmen.

Ndërsa me çmimin e tretë u vlerësua Klisman 
Ndoje, student në Universitetin Libre de 
Bruxelles, për temën “Shqipëria: Tranzicioni 

nga Barazi në Pabarazi”. Materiali hulumton 
varfërinë dhe pabarazinë në Shqipëri, bazuar 
në të dhënat mikro mbi familjet shqiptare. 
Fillimisht, nëpërmjet krijimit të indeksi 
statistikor, autori arrin të përafrojë pasurinë për 
familjet dhe më pas analizon nëse diferencat 
në pasuri ndikojnë edukimin ose shpenzimet 
për kujdesin shëndetësor. Përmes përdorimit 
të metodave të komponentëve principalë dhe 
modeleve të vlerësimit probabilitar, autori 
tregon se pabarazia ekonomike reflektohet 
e shkakton pabarazi në shanset për edukim 
e në shëndeti. Studimi identifikon nevojën 
për të adresuar këto çështje të rëndësishme 
aktuale, por edhe me ndikim për brezat e 
ardhshëm. 
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iV. 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)
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