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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 fokus në tema që kanë të bëjnë me: 
modelet jolineare të parashikimit, impaktit të 
pandemisë COVID-19, likuiditetin, kulturën 
financiare, zhvillimin e qëndrueshëm etj. 
Në mënyrë të përmbledhur ato paraqiten 
si më poshtë.

“Parashikimi i serive kohore shqiptare 
me modele lineare dhe jolineare”, nga 
Blerina Vika, Departamenti i Informatikës 
dhe Statistikës, Fakulteti i Ekonomisë, 
Universiteti i Tiranës dhe Ilir Vika, 
Departamenti i Kërkimeve, Banka e 
Shqipërisë.
Treguesit ekonomikë në Shqipëri shfaqin 
shpesh forma të parregullta që prej viteve 
’90, të cilat mund të ndikojnë analizat 
ekonomike të vlerësuara me metoda lineare. 

Ky studim përpiqet të vlerësojë nëse metodat 
jolineare mund të prodhojnë parashikime 
të treguesve, të cilët përmirësojnë ato të 
përftuara nga modelet lineare. Këto të 
fundit përfaqësohen nga teknika klasike 
autoregresive (AR), ndërsa familja jolineare 
përfaqësohet nga modeli autoregresiv me 
tranzicion të zbutur sipas formës logjistike 
(LSTAR), e cila i përket metodës me 
parametra të ndryshueshëm në kohë; si dhe 
nga rrjetet neurale artificiale joparametrike 
(ANN), të cilët imitojnë procesin e trurit 
për zgjidhjen e problemeve. Analiza 
përqendrohet në katër tregues ekonomikë;  
çmimi i konsumit, produkti i brendshëm 
bruto, norma e interesit të bonove, dhe kursi 
i këmbimit lekë/euro – ecuria e të cilëve 
është subjekt i diskutimeve periodike mbi 
politikat ekonomike. Rezultatet sugjerojnë 
se metodat jolineare renditen të parat 
për mbi tre-të-katërtat e parashikimeve, të 
udhëhequra nga rrjetet neurale artificiale, 
dhe paraqiten konsistente për të dy horizontet 
e parashikimit, një dhe katër tremujorë. 

1. MaTeriaLe kërkiMore

Revista “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 parë të vitit 2020.
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Modelet lineare AR duket se performojnë 
më mirë vetëm në rastin e parashikimit të 
çmimeve, dhe deri diku për produktin e 
brendshëm bruto. Edhe pse diferenca e 
humbjeve midis parashikimeve të përftuara 
nga modelet lineare dhe jolineare paraqitet 
shpesh statistikisht e parëndësishme, analiza 
sugjeron se përdorimi i metodave alternative 
përtej vlerësimeve lineare mund të ketë vlerë 
të shtuar.

1.2. MATERIALE KËRKIMORE NË 
PROCES

“Impakti i mbylljes nga Covid-19 në 
aktivitetin ekonomik”, nga Bledar Hoda, 
Departamenti i Kërkimeve.
Materiali synon të masë impaktin relativ 
të pandemisë në disa ekonomi për të cilat 
ka qenë e mundur të gjenden tregues të 
aktivitetit ekonomik me frekuencë mujore. 
Paraprakisht është e qartë se rënia e 
prodhimit industrial në ekonomitë e 
prekura nga Covid-19 do të jetë funksion 
i përshkallëzimit të masave ndaluese. Për 
të matur përmasat e ndalesave përdoret 
ndryshimi mujor i “indeksit të mbylljes” i 
ndërtuar nga Universiteti i Oksfordit, i cili mat 
përshkallëzimin e ndalesave në intervalin 
nga 0 në 100 për 40 ekonomi në botë. 
Rezultatet paraprake sugjerojnë se prodhimi 
industrial pëson rënie prej rreth 2.5-4% për 
çdo 10 pikë përqindje shtrëngim të “indeksit 
të mbylljes”. Indeksi i mbylljes arriti nivelin 
maksimal prej mesatarisht 0.85-0.95 në 
muajt prill-maj, në grupin e ekonomive 
në këtë studim. Rritja mujore e prodhimit 
industrial për to parashikohet të luhatet në 
proporcion me ecurinë e indeksit të mbylljes 
në ekonomitë që preken nga Covid-19.

“Objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm: 
ndërmarrjet shumëkombëshe, rritja 

ekonomike dhe ulja e varfërisë në Ballkanin 
Perëndimor” nga Meri Papavangjeli, 
Margarita Topalli, Departamenti i Kërkimeve.
Duke përdorur një panel për 6 vende të 
Ballkanit Perëndimor gjatë periudhës 2002–
2018, ky studim ofron një analizë empirike 
të efekteve të flukseve të Investimeve të 
Huaja Direkte (IHD) në nivelin e varfërisë, 
duke marrë parasysh edhe karakteristika të 
tjera të këtyre vendeve si: indeksi i zhvillimit 
njerëzor, korrupsioni, liria e investimeve, 
liria ekonomike, hapja tregtare dhe niveli i 
fertilitetit të popullsisë. Ndërsa varfëria mbetet 
e lartë në këtë rajon, pak studime empirike 
janë bërë për të studiuar se si varfëria është 
ndikuar nga IHD-të. Të kuptuarit e faktorëve 
që qëndrojnë pas këtyre niveleve të larta të 
varfërisë mund të ndihmojë në orientimin e 
përpjekjeve për inkurajimin e një mjedisi të 
favorshëm për uljen e saj.

“Vrojtimi për matjen e kulturës financiare: 
Analiza e rezultateve për Shqipërinë, 
2019”, nga Arlinda Koleniço, Kliti Ceca 
dhe Egnis Isaku, Departamenti i Kërkimeve 
Banka e Shqipërisë ka kryer për herë të tretë 
mbledhjen dhe publikimin e të dhënave që 
lidhen me nivelin e kulturës financiare të 
popullatës në Shqipëri. Anketa “Kultura 
Financiare në Shqipëri” bazohet në direktivat 
dhe metodologjinë e OECD/ INFE dhe u 
realizua në bashkëpunim me INSTAT-in në 
muajt shtator-tetor 2019. Të dhënat e marra 
nga kjo anketë përbëjnë një informacion të 
rëndësishëm për identifikimin e çështjeve që 
kanë nevojë për vëmendje dhe ndërhyrje, 
përmes projekteve të edukimit financiar nga 
ana e Bankës së Shqipërisë.

“Parashikimi përmes një modeli VAR 
Bajezian me parametra të ndryshueshëm: 
evidenca nga ekonomia shqiptare” 
nga Meri Papavangjeli, Departamenti i 
Kërkimeve.
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I përdorur gjerësisht nga bankat qendrore 
më prestigjioze, modeli BVAR me 
parametra të ndryshueshëm merr parasysh 
ndryshimet strukturore të ekonomisë, 
pasiguritë dhe paqëndrueshmëritë që 
karakterizojnë zhvillimet makroekonomike. 
Projekti synon të vlerësojë nëse përdorimi i 
parametrave të ndryshueshëm sjell ndonjë 
përmirësim të konsiderueshëm në saktësinë 
e parashikimeve të treguesve kryesorë të 
ekonomisë shqiptare. 

“Parashikimi i nevojës afatshkurtër dhe 
afatgjatë për likuiditetin operacional të 
tregut në sektorin financiar shqiptar” nga 
Gerti Shijaku, Departamenti i Kërkimeve.
Banka e Shqipërisë rregullon nevojën 
për likuiditet në sektorin financiar në një 
horizont kohor të zgjedhur për të pasqyruar 
qëndrimin e saj të politikës monetare, 
duke injektuar dhe tërhequr likuiditet në 
tregun e hapur, çka shërben edhe për 
drejtimin e normave të tregtimit afatshkurtër 
në tregun ndërbankar pranë normës bazë 
dhe zvogëlimin e devijimit nga kjo normë. 
Është përmes këtij këndvështrimi, që banka 
qendrore analizon dhe parashikon kërkesën 
për likuiditet afatshkurtër dhe afatgjatë në 
treg, i cili ndryshon si rezultat i ndryshimeve 
të faktorëve diskrecionarë dhe autonomë. 
Për këtë arsye, ky punim zhvillon një sërë 
modelesh empirike me të dhëna ditore 
për periudhën 2008 – 2019, me qëllim 
parashikimin e nevojës për likuiditet në 
tregun ndërbankar, duke u mbështetur në 
tregues binarë dhe në përqasjen e ndarjes 
së likuiditetit sipas faktorëve autonomë dhe 
atyre diskrecionarë.

1.3. ARTIKUJ KËRKIMORË

“Evidenca mikroekonomike mbi sjelljen 
çmim-përcaktuese në ekonominë 

shqiptare” nga Ola Çami, Departamenti 
i Kërkimeve.
Ky artikull ka për qëllim të analizojë sjelljen 
e çmimeve në Shqipëri gjatë periudhës 
2008-2019 bazuar në llogaritjen e tre 
treguesve kryesorë: frekuenca, sasia dhe 
qëndrueshmëria e axhustimit të çmimeve. 
Materiali përdor të dhënat e dezagreguara 
të IÇK-së (indeksi i çmimeve të konsumit) 
dhe përllogaritje statistikore për të dhënë 
evidenca rreth ngurtësisë së çmimeve si dhe 
heterogjenitetit të sjelljes midis grupeve të 
ndryshme të shportës së konsumit. Rezultatet 
sugjerojnë se sjellja çmim-përcaktuese është 
heterogjene në gamën e të mirave ku në 
përgjithësi çmimet e shërbimeve janë më të 
ngurta se ato të mallrave. Pavarësisht kësaj, 
në terma të përgjithshëm, rezultatet janë në 
linjë me përshkrimin e katër karakteristikave 
të Taylor (1999) mbi procesin e përcaktimit 
të çmimeve. 

“Vlerësimi i kanalit të normës së interesit: 
rasti i Shqipërisë” nga Denada Rada, 
Departamenti i Kërkimeve.
Qëllimi i këtij materiali është të shqyrtojë 
ndikimin e normës bazë të interesit të 
vendosur nga Banka e Shqipërisë si 
referencë në zbatimin e politikës monetare 
mbi treguesit makroekonomikë si: rritja 
reale e PBB-së, inflacioni, rritja e agregatit 
monetar M3 dhe kursi i këmbimit lekë/euro, 
duke përdorur të dhëna gjatë vitit 2002-
2018 në një model VAR. 

“Një investigim se si rritja ekonomike dhe 
seritë “flow” të tregut të punës lidhen me 
normën e papunësisë” nga Orion Garo, 
Departamenti i Kërkimeve.
Ky artikull bazuar në përqasjen e Lim 
et al., 2018, analizon lidhjen midis 
ndryshimeve në normën e papunësisë dhe 
të rritjes ekonomike bazuar në të dhënat 
mbi flukset e tregut të punës në Shqipëri, 



4 Nr.24 Periudha janar - qershor 2020 Banka e Shqipërisë

gjeneruar me anë të metodës IPF (Iterative 
Proportional Fitting). Nëpërmjet modelit 
VAR, analizohen reagimet e tregut të punës 
në Shqipëri gjatë periudhës 2001-2019 
ndaj goditjeve që ka pësuar ekonomia. 
Vlerësimet tregojnë për një lidhje negative 
midis ndryshimeve në normën e papunësisë 
dhe rritjes ekonomike, si dhe për një rol të 
rëndësishëm që ka dinamika e flukseve të 
tregut të punës në normën e ndryshimit të 
papunësisë në Shqipëri. 

1.4. ARTIKUJ KËRKIMORË NGA 
BANKA TË TJERA QENDRORE 

“A ekziston kurthi i likuiditetit?”, nga 
Stéphane Lhuissier, Benoit Mojon dhe 
Juan Rubio-Ramírez, BIS
Kurthi i likuiditetit është një sinonim i politikës 
monetare joefektive. Nëse norma e interesit 
afatshkurtër i afrohet kufirit të saj efektiv të 
poshtëm, politika monetare nuk mund të 
bëjë shumë për të stimuluar ekonominë. 
Sidoqoftë, bankat qendrore u janë 
drejtuar instrumenteve alternative, të tilla 
si lehtësimet sasiore, lehtësimet e kredisë 
dhe komunikimi me publikun (forward 
guidance). Autorët tregojnë se lehtësimi 
monetar stimulon prodhimin dhe inflacionin, 
edhe gjatë periudhave kur normat e interesit 
afatshkurtra janë pranë kufirit të poshtëm. 
Këto rezultate janë konsistente për SHBA-
në, Eurozonën dhe Japoninë.
https://www.bis.org/publ/work855.htm

“Rregulloret makroprudenciale dhe 
përhapja në “shadow banking”, nga 
Stefan Gebauer dhe Falk Mazelis, Banka 
Qendrore Evropiane.
Politikat makroprudenciale shpesh 
targetojnë sektorin bankar, ndërsa një 
sërë institucionesh të tjera financiare, 
“shadow banking”, mund të mos jenë nën 

juridiksionin e tyre. Autorët në këtë artikull 
studiojnë efektet e shtrëngimit të rregulloreve 
bankare në “shadow banking”, duke 
zhvilluar një model DSGE që diferencon 
mes bankave tregtare formale në një 
konkurrencë monopolistike, dhe një sistemi 
“shadow banking”, që operon në një treg 
me konkurrencë të plotë për investime. 
Pas vlerësimit të modelit, duke përdorur të 
dhënat e Eurozonës për periudhën 1999 – 
2014, autorët konstatojnë se rregulloret më 
të forta mbi kapitalin bankar rrisin kreditimin 
e “shadow banking”, gjë e cila mund të 
ketë impakt negativ për stabilitetin financiar. 
Koordinimi i shtrëngimit makroprudencial 
me lehtësimin monetar mund ta kufizojë 
këtë mekanizëm, duke sjellë gjithashtu uljen 
e dëshiruar të huasë në terma agregatë. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/

“Distancimi social dhe ndërprerja e 
ofertës në një pandemi”, nga Martin 
Bodenstein, Giancarlo Corsetti dhe Luca 
Guerrieri, Rezerva Federale.
Masat drastike të shëndetit publik, siç 
janë distancimi social ose izolimi, mund të 
zvogëlojnë humbjen e jetës njerëzore duke 
mos lejuar numrin e personave të infektuar 
të tejkalojë kapacitetet e sistemit të kujdesit 
shëndetësor, por shpesh kritikohen për 
shkak të kostove sociale dhe ekonomike që 
ato kanë. Autorët analizojnë këtë përqasje 
duke kombinuar një model epidemiologjik, 
të kalibruar për të matur përhapjen e virusit 
COVID-19, me një model shumë-sektorial, 
të krijuar për të matur karakteristikat kryesore 
të tabelave Input-Output në SHBA. Modeli 
me dy sektorë përmban një sektor bazë 
që prodhon inpute të ndërmjetme dhe që 
nuk zëvendësohen lehtësisht nga inputet 
e sektorit të dytë, subjekt të ekonomive 
minimale të shkallës. Autorët tregojnë se, 
nëse prek punëtorët në sektorin bazë, piku 
i infeksionit që nuk zbutet nga distancimi 
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social, mund të shkaktojë kosto shumë të 
mëdha dhe të menjëhershme ekonomike 
në terma të prodhimit, konsumit dhe 
investimeve. Masat e distancimit social 
mund tí zvogëlojnë këto kosto, veçanërisht 
nëse shënjestrojnë industrinë jobazë dhe 
profesionet me detyra që mund të kryhen 
nga shtëpia, duke ndihmuar në zbutjen e 
rritjes së infeksioneve në mesin e punëtorëve 
të sektorit bazë.
https://www.federalreserve.gov/econres/
feds/social-distancing-and-supply-disruptions-in-
a-pandemic.htm

“Parashikimet makroekonomike në kohë 
reale: Recesioni i Madh dhe Covid-19”, 
nga De Santis, Roberto A., Van der Veken, 
Wouter, Banka Qendrore Evropiane.
Autorët tregojnë se variablat financiarë 

kontribuojnë në parashikimet e rritjes së 
PBB-së gjatë krizës së fundit ekonomike, 
duke siguruar informacion shtesë për 
shpërndarjen e rritjes së PBB-së. Nëse një 
recesion vjen për shkak të një goditjeje të 
paparashikuar (si recesioni nga Covid-19), 
atëherë variablat financiarë i shërbejnë 
politikëbërësve për të marrë sinjale në 
kohë për ashpërsinë e krizës dhe rrezikun 
makroekonomik, duke qenë se rreziku për 
poshtë rritet kur stresi financiar dhe spread-i 
i korporatave shtrëngohen. Autorët përdorin 
regresionin kuantil dhe shpërndarjen e 
zhvendosur të t-së dhe vlerësojnë vetitë e 
parashikimit të modeleve duke përdorur 
metrikë jashtë-kampionit (out-of-sample) me 
të dhëna të përditësuara. 
ht tps://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/
scpwps/ecb.wp2436~df6319728a.en.pdf

ii.  akTiViTeTe kërkiMore

Gjatë 6-mujorit të parë të vitit 2020, 
aktivitetet kërkimore pranë Bankës së 
Shqipërisë kanë qenë të kufizuara si 
rrjedhojë e masave të marra në kushtet e 
distancimit social prej rrezikut të përhapjes 
së infeksionit Covid-19. Më poshtë janë 
paraqitur aktivitetet e zhvilluara në muajt 
janar dhe shkurt 2020. 

2.1 SEMINARI I SË PREMTES

“Implikimet e lehtësirave sasiore (LS) të 
Bankës Qendrore Evropiane (BQE)”, nga 
Bledar Hoda, Departamenti i Kërkimeve.
Materiali synon vlerësimin e implikimeve reale 
dhe financiare të politikave të lehtësimit sasior 
të Bankës Qendrore Evropiane dhe rrezikut 
potencial pas ndërprerjes së tyre. Simulimet 
sugjerojnë se goditjet e politikës monetare 
jokonvencionale kanë efekte pozitive të 

forta në kushtet financiare të ekonomisë 
shqiptare, por efekte negative të vogla në 
sektorin real. Efektet negative të goditjeve 
të politikës monetare jokonvencionale 
nëpërmjet kanalit të ribalancimit të 
portofolave neutralizojnë efektet pozitive të 
tij nëpërmjet kanalit financiar. Krahas tyre, 
treguesi i rrezikut, i llogaritur si diferencë e 
normave të interesit me afat 12-mujor në 
Shqipëri kundrejt normave të interesit me 
të njëjtin afat në Eurozonë është një faktor 
potencialisht i rëndësishëm në ekonominë 
shqiptare, në veçanti për investimet dhe 
prodhimin e brendshëm. 

“Sektori financiar dhe ndërlidhjet 
makroekonomike në makromodelin e 
ekonomisë shqiptare MEAM” nga Lorena 
Skufi, Departamenti i Politikës Monetare.
Në këtë material përshkruhet lidhja e 
sektorit financiar me ekonominë reale në 
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makromodelin MEAM. Në fokus është 
norma e interesit të kredisë, në terma të 
ndikimit prej treguesve makroekonomikë si 
probabiliteti i falimentimit të sektorit privat 
dhe zhvillimeve ekonomike. Ky material 
është një përpjekje për pasurimin e 
makromodelit MEAM me tregues financiarë.

2.2 AKTIVITETE TË TJERA

“Vizitë e Prof. Massimiliano Marcellino 
në Bankën e Shqipërisë”, 29 shtator - 4 
tetor 2019 dhe 27-31 janar 2020, Banka 
e Shqipërisë.
Në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit 
midis Bankës së Shqipërisë me SECO 
(Sekretariatit të Shtetit Zviceran për Çështjet 
Ekonomike), Prof. Massimiliano Marcellino 
nga Universiteti Bocconi në Itali, ka zhvilluar 
dy vizita pranë Departamentit të Kërkimeve 
në datat 29 shtator - 4 tetor 2019 dhe 27-
31 janar 2020. Trajnimet dhe diskutimet e 
zhvilluara synonin forcimin e kapaciteteve të 
burimeve njerëzore në Bankën e Shqipërisë, 
me qëllim përmirësimin dhe zhvillimin e 
metodologjive të reja të parashikimit të 
treguesve makroekonomikë. 

Workshop-i me temë “Forcimi i 
kapaciteteve kërkuese në bankat 
qendrore”, Banka e Shqipërisë, mars 
2020.
Gjatë muajit mars 2020, Banka e 
Shqipërisë, në bashkëpunim me Institutin e 
Gjenevës, do të organizonte një workshop 
me temë “Forcimi i kapaciteteve kërkuese 
në bankat qendrore”, i cili u shty për 
shkak të situatës së krijuar nga përhapja e 
pandemisë Covid-19. Qëllimi i aktivitetit 
ishte shkëmbimi i përvojave në fushën e 
kërkimit shkencor me pjesëmarrës nga 
bankat qendrore të vendeve partnere të 
programit BCC (Azerbajxhani, Bosnje-
Hercegovina, Kolumbia, Peruja, Tunizia, 
Ukraina) dhe të disa prej vendeve të rajonit 
e më gjerë të tilla si: Austria, Italia, Kosova, 
Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia. 
Disa nga çështjet kryesore të planifikuara 
për t’u diskutuar përfshinin: rolin e kërkimit 
në bankat qendrore dhe mënyrën e 
organizimit të procesit kërkimor; strategjitë 
për përmirësimin e cilësisë së kërkimit; 
metodologjitë dhe programet kompjuterike 
që përdoren aktualisht nga bankat qendrore 
etj.
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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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