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1.  MATERIALE KËRKIMORE

Numri 28 i materialit “Të Rejat shkencore në Bankën e Shqipërisë” 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 2022.

1.1. MATERIALE KËRKIMORE TË 
PËRFUNDUARA

Kërkimi shkencor në Bankën e Shqipërisë, 
gjatë kësaj periudhe, është orientuar 
drejt materialeve dhe analizave empirike 
me fokus tema mbi monedhat digjitale, 
politikën monetare, stabilitetin financiar, 
zhvillimet demografike, familjet dhe kulturën 
financiare etj. Në mënyrë të përmbledhur 
ato paraqiten si më poshtë:

“Vrojtimi i Pasurisë së Familjeve Shqiptare: 
Rezultatet e Valës së Parë”, Elona Dushku, 
Ola Çami, Departamenti i Kërkimeve 

 “Vrojtimi i Pasurisë së Familjeve Shqiptare” 
(AHWS), zhvilluar nga Banka e Shqipërisë, 
kishte për qëllim mbledhjen e të dhënave 
nga bilancet individuale të familjeve 
shqiptare, duke na mundësuar njohjen e 
aspekteve të ndryshme të sjelljes së tyre në 
lidhje me aktivet dhe detyrimet e familjes, 
kursimet, investimet dhe konsumin e tyre. 

Vrojtimi iu drejtua gjithsej 2,496 familjeve, 
nga të cilat 91% (ose 2,261 familje) kanë 
plotësuar pyetësorin, ndërsa pjesa tjetër, 
pra më pak se 10%, nuk u gjetën ose 
refuzuan të merrnin pjesë në vrojtim. Të 
dhënat treguan se aktivet reale - kryesisht 
vendbanimi kryesor i familjes - përbëjnë 
komponentin më të rëndësishëm të pasurisë 
së familjeve, ndërsa aktivet financiare 
(depozitat, llogaritë e kursimit, fondet e 
pensionit, letrat me vlerë) përbëjnë rreth 
10% të totalit të pasurisë së familjeve. 

Vërehet se më pak se 1/3 e familjeve kanë 
një detyrim financiar (kredi konsumatore, 
kredi hipotekare, kartë krediti, overdraft, 
borxh ndaj të tjerëve, kontratë qiraje 
financiare etj.). Në terma të të ardhurave, 
ka diferenca të rëndësishme midis nivelit 
më të ulët dhe më të lartë të të ardhurave. 
Shpenzimet për konsum përbëjnë 
mesatarisht 67% të totalit të të ardhurave 
të familjeve shqiptare, ndërsa norma e 
kursimit ndaj të ardhurave është mesatarisht 
në normën 33%. Shpërndarja në bazë 
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të karakteristikave socio-demografike të 
familjeve dhe të personit të referencës, 
tregon për nivel të konsiderueshëm të 
heterogjenitetit midis familjeve. 

“Në Kërkim të Periudhave të Krizës së 
Kredisë (Racionimit) në Shqipëri: Një 
Përqasje Disekuilibri”, Gerti Shijaku, 
Departamenti i Kërkimeve

Ky punim paraqet një analizë empirike të 
hipotezës së ekzistencës së një episodi të 
mundshëm krize (racionimi) në tregun e 
kredisë në Shqipëri, duke u përqendruar 
veçanërisht në periudhën pas krizës 
financiare globale. Duke përdorur të dhëna 
makroekonomike dhe ato nga sektori bankar 
gjatë kësaj periudhe, ne veçojmë kërkesën 
dhe ofertën e kredisë, duke vlerësuar një 
model dinamik disekuilibri të tregut shqiptar 
të huasë bankare sipas qasjes standarde 
VAR. Analiza përfshin tregun e huasë 
bankare ndaj firmave (dhe familjeve). 

Rezultatet kryqëzohen me të dhënat e vrojtimit 
të aktivitetit kreditues. Rezultatet kryesore nuk 
mbështesin një çekuilibër relativisht të fortë 
të tregut të kredisë në Shqipëri, i cili do të 
lidhej veçanërisht me episodet e krizës së 
kredisë. Megjithatë, rezultatet japin dëshmi 
që mbështesin hipotezën e racionimit të 
kredisë në rastet e firmave dhe individëve. 
Episode të tilla zbulohen se ndodhin si në 
kahun e kërkesës ashtu dhe në atë të ofertës. 
Në mënyrë të ngjashme, këto episode 
janë gjetur të zgjasin më tepër në rastin e 
firmave. Në të njëjtën kohë, edhe madhësia 
e racionimit të kredisë është më e madhe në 
rastin e firmave.

1.2. MATERIALE KËRKIMORE NË PROCES 

“Bilanci i Bankës Qendrore dhe Inflacioni 
në një Ekonomi të Vogël, të Hapur, 
të Euroizuar, me Tregje të Kufizuara 
Kapitale”, Gent Sejko, Guvernator, dhe 
Altin Tanku, Departamenti i Kërkimeve

Deri vjeshtën e kaluar, Banka e Shqipërisë 
(BSH), ashtu si bankat e tjera qendrore, ishte 
e shqetësuar për inflacionin e ulët dhe pritjet 
e pamjaftueshme inflacioniste. Pavarësisht 
politikës monetare të zgjatur ekspansioniste 
të BSH-së dhe faktit që norma e interesit 
ishte afër kufirit të poshtëm zero, inflacioni 
qëndroi nën objektivin afatgjatë. BSH-ja 
gjeti   motivim dhe hapësirë të kufizuar për 
të zbatuar politika të bilancit. Zbatimi i këtij 
instrumenti të sapokrijuar u kufizua nga tregjet 
e cekëta dhe të pazhvilluara financiare dhe 
të kapitalit, si dhe nga mungesa e letrave 
me vlerë të tregtueshme (shih Sejko 2022). 
Përpjekjet e BSH-së për arritjen e objektivit 
të inflacionit dhe për mbështetjen e aktivitetit 
ekonomik përfshinin një sërë masash për 
ofrimin e «operacioneve shtesë të sigurimit të 
likuiditetit». Pavarësisht se kanë çuar në një 
rritje të vogël të totalit të detyrimeve të BSH-
së, këto politika kanë sjellë një ndryshim 
në përbërjen/strukturën e bilancit të saj. 
Ndryshime të tilla janë reflektuar edhe në 
përbërjen e bazës monetare në favor të 
parasë jashtë bankave (PJB). 

Ky studim synon të hetojë nëse ndryshimet në 
strukturën e bilancit të BSH-së sjellin goditje 
monetare shtesë me efekte të drejtpërdrejta 
në inflacion dhe në aktivitetin ekonomik. 
Hipoteza kryesore është se ndryshimet në 
strukturën e bilancit të BSH-së në favor të 
komponentëve jobankë (dhe në mënyrë 
ekuivalente ndryshimet e bazës monetare në 
favor të PJB), sjellin goditje shtesë të ofertës 
monetare përtej dhe mbi efektet tradicionale 
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ekspansioniste të normës së politikës. Nëse 
do të ishte kështu, identifikimi i këtyre 
goditjeve strukturore të bilancit ka një efekt 
të drejtpërdrejtë dhe pozitiv në inflacion. 
Për të testuar hipotezën, ne vlerësojmë një 
model të vogël strukturor VAR me variabla 
të politikës dhe jo vetëm. Identifikimi 
i goditjeve strukturore në VAR-in tonë, 
udhëhiqet nga dy njohuri të rëndësishme: 
së pari, karakteristikat e veçanta të PGJDH 
(procesi i gjenerimit të të dhënave) mund 
dhe duhet të merren parasysh në strukturën 
e modelit; së dyti, mbështetemi në njohuritë 
tona mbi procesin e vendimmarrjes, siç 
përshkruhet në raportet vjetore dhe ato të 
politikës monetare të BSH-së.

“Roli i Faktorëve Globalë dhe Kombëtarë 
në Ecurinë e Kredisë për Ekonominë”, nga 
Bledar Hoda, Departamenti i Kërkimeve

Ndërmjetësimi financiar në formën e 
kreditimit të ekonomisë është një hallkë 
e rëndësishme për zhvillimin ekonomik. 
Gjithashtu, ecuria e kredisë për ekonominë 
ka një ndikim të fortë në dinamikën e cikleve 
të biznesit dhe atij financiar. Literatura 
ekzistuese adreson rolin e kredisë për 
ekonominë në dinamikën makroekonomike, 
duke u përqendruar në dy drejtime kryesore. 
Një pjesë e literaturës studion ndikimet që ka 
ritmi i rritjes së kredisë bankare dhe struktura 
e saj, në formën e kredisë për individë dhe 
kredisë për biznese, në qëndrueshmërinë 
financiare, në ciklet e biznesit apo në 
zhvillimin ekonomik. Një rrymë tjetër e 
literaturës përqendrohet në nxitësit e kredisë, 
duke u përqendruar veçanërisht në faktorët 
globalë që nxitin kreditimin e ekonomisë si 
edhe në rolin e politikës monetare. Në dy 
dekadat e fundit, rritja e kredisë bankare 
për biznesin dhe për individët në Shqipëri 
ka një korrelacion të dukshëm me luhatjet 
e stokut të kredisë në ekonomitë e Evropës 

Qendrore dhe Juglindore (EQJ), si dhe në 
Eurozonë. 

Rrjedhimisht, në këtë material synohet të 
studiohen nxitësit kryesorë të kredisë për 
ekonominë, duke e përqendruar vëmendjen 
në faktorët globale dhe rajonalë që 
përcaktojnë rritjen e kredisë për individë 
dhe për biznese, si dhe në rolin e politikave 
në nivel kombëtar.

“Vlerësimi i Cenueshmërisë Financiare të 
Familjeve Shqiptare”, nga Elona Dushku, 
Departamenti i Kërkimeve

Kriza e fundit financiare globale dhe kriza 
pandemike e shkaktuar nga COVID-19 
risollën edhe një herë në vëmendje sa të 
cenueshme janë familjet, jo vetëm si rezultat 
i rritjes së borxhit, por edhe si rezultat i 
faktorëve të tjerë që rezultojnë nga niveli i 
ulët i të ardhurave dhe pasurisë, detyrimet 
e prapambetura në pagesën e faturave 
të shërbimeve, vështirësitë në blerjen e 
ushqimit apo pagesën e qirasë, mungesën 
e jastëkëve financiarë, niveli i ulët i kulturës 
financiare etj. Qëllimi i këtij punimi është 
të vlerësojë cenueshmërinë financiare të 
familjeve në Shqipëri bazuar në të dhënat më 
të fundit të vrojtimit të pasurisë së familjeve, 
zhvilluar nga Banka e Shqipërisë. Për më 
tepër synohet të analizohen dhe vlerësohen 
profilet e familjeve më të cenueshme 
financiarisht bazuar në karakteristikat e 
ndryshme të tyre.

“Një Qasje Metrike për të Vlerësuar 
Zhvillimin e Qëndrueshëm në Rastin 
e Shqipërisë”, nga Gerti Shijaku, 
Departamenti i Kërkimeve, dhe Pierre 
Monnin, CEP

Zhvillimi i qëndrueshëm dhe vlerësimi i tij 
kanë luajtur gjithnjë e më shumë një rol kyç 



4 NR.28 Periudha janar - qershor 2022 Banka e Shqipërisë

në politikëbërjen e qeverive në mbarë botën. 
Në përgjithësi, zhvillimi i qëndrueshëm 
përkufizohet si bashkërendimi i zhvillimit 
ekonomik, mjedisor dhe social, në mënyrë që 
të balancojë mirëqenien brenda brezit dhe të 
maksimizojë mirëqenien e përgjithshme ndër 
breza. Për këtë arsye, ky punim prezanton një 
qasje adekuate metrike të vazhdueshme dhe 
të pranuar për të vlerësuar zhvillime të tilla 
nga perspektiva e integrimit të dimensioneve 
ekonomike, mjedisore dhe sociale, që më pas 
mund të përdoren për të monitoruar më mirë 
statusin e zhvillimit të qëndrueshëm dhe për 
të ndihmuar në forcimin e të kuptuarit publik 
dhe akademik ndaj fenomeneve të lidhura 
me çështje të tilla. Metodologjia përfshin 
12 tregues, të ponderuar sipas metodës së 
entropisë, të cilët lidhen në mënyrë të pavarur 
me tre llojet e dimensioneve që i referohen 
zhvillimeve të tilla.

“Banka e Shqipërisë dhe Përqasja e saj 
ndaj Ndryshimeve Klimatike në Shqipëri”, 
nga Margerita Topalli, Departamenti i 
Kërkimeve, dhe Pierre Monnin, CEP 

Ndikimet e ndryshimit të klimës janë tashmë 
të pranishme thuajse kudo. Sipas raportit të 
Bankës Botërore, Shqipëria rezulton të jetë 
vendi më i prekur nga ndryshimet klimatike 
në Ballkanin Perëndimor. Me shtimin 
e këtyre rreziqeve, shumë biznese dhe 
familje do të preken gjithnjë e më shumë 
në Shqipëri. Institucionet financiare luajnë 
një rol qendror në kontekstin e ndryshimit të 
klimës, ndaj financa e gjelbër po fillon të 
ketë një peshë gjithnjë e më të madhe në 
agjendën e Bankës së Shqipërisë (BSH). Ky 
material ka pikërisht këtë synim, të kuptojë 
dhe vlerësojë më mirë pasojat ekonomike 
dhe financiare të ndryshimit të klimës, si 
dhe të shërbejë si bazë për hartimin e një 
strategjie të mirëfilltë të BSH-së ndaj këtyre 
rreziqeve.

“A ka Rëndësi Paraja për Parashikimin 
e Çmimeve në Shqipëri”, nga Ilir Vika, 
Departamenti i Kërkimeve

Paraja e gjerë luante një rol të rëndësishëm 
në strategjitë e politikës monetare të Bankës 
së Shqipërisë deri në mesin e viteve 2000. 
Në periudhën më pas filloi të dominojë 
një perceptim i përgjithshëm për humbjen 
e fuqisë shpjeguese të parasë, dhe banka 
qendrore u zhvendos gradualisht nga 
kontrolli i agregatëve të parasë në regjimin 
e shënjestrimit të plotë të inflacionit në 
fillim të vitit 2015. Megjithatë, zhvillimet 
ekonomike gjatë viteve të fundit e kanë 
shtyrë Bankën e Shqipërisë të zgjerojë 
hapësirën e diskutimit në raportet e 
strategjisë afatmesme të politikës monetare 
që nga viti 2019, duke nxitur studimet 
empirike që të rivlerësojnë përmbajtjen e 
informacionit të parasë për parashikimin 
e inflacionit në Shqipëri. Meqë ecuria e 
treguesve të tjerë makroekonomikë mund të 
ndikojë lidhjen midis parasë dhe inflacionit 
në periudhën e afërt dhe atë afatmesme, 
jemi mbështetur në vlerësimet me metoda 
statistikore joparametrike, të tilla si rrjetet 
neurale rekurrente, që lejojnë mundësinë 
e testimit të marrëdhënieve jolineare e të 
ndryshueshme në kohë. Aftësia parashikuese 
e parasë është vlerësuar për horizonte që 
variojnë nga tre muaj në tre vite.

“Analiza e Performancës së Sistemit 
Bankar Shqiptar me Metodën e Zbërthimit 
të ROE (2010 – 2020)”, nga Fiqiri Baholli, 
Departamenti i Kërkimeve

Në literaturë, performanca bankare 
konsiderohet kapaciteti i saj për të 
gjeneruar fitim. Për më tepër, bankat e 
kanë fitimin si brezin e parë të mbrojtjes në 
rastet kur ka humbje të paparashikuara. Në 
të njëjtën kohë, si çdo biznes fitimprurës, 
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përfitueshmëria është qëllimi final që kënaq 
investitorët. Ky artikull synon të studiojë 
dhe analizojë performancën dhe rezultatet 
financiare të sistemit bankar shqiptar 
me metodën e zbërthimit të normës së 
kthimit nga kapitali aksionar (ROE) për 
dhjetëvjeçarin 2010–2020. Analiza e të 
dhënave bankare gjatë periudhës 2010-
2020 na tregon se bankat karakterizohen 
nga rezultate pozitive të normave të kthimit 
nga kapitali aksionar, mbështetur nga 
rritja e veprimtarisë të aktiveve të sistemit, 
duke sjellë një përdorim më efektiv të tyre. 
Megjithatë, edhe gjatë këtij dhjetëvjeçari 
të fundit, rreziku i kredisë ka luajtur një rol 
të rëndësishëm në përcaktimin e fitimeve të 
bankave, duke sjellë veprime të ristrukturimit 
dhe fshirjes së kredive të këqija, si dhe 
duke orientuar diversifikimin e portofolit të 
aktiveve të bankave. 

“Përdorimi i Mjeteve dhe Metodave të 
Big Data për të Shqyrtuar Tendencat e 
Çmimeve të Banesave në Shqipëri”, nga 
Orion Garo, Departamenti i Kërkimeve.

Në mungesën e një çmimi të tregut për 
pasuritë e patundshme, ky projekt paraqet 
një metodologji të re të sigurimit të të 
dhënave nga burime të tjera alternative 
të informacionit. Objektivi i këtij studimi 
kërkimor është përdorimi i mjeteve të “web 
scrapping” për mbledhjen e të dhënave nga 
faqet online të internetit, si dhe gjenerimit 
të indekseve për të vlerësuar ecurinë e tij. 
Web scrapping është procesi i përdorimit 
të mjeteve të caktuara kompjuterike për të 
nxjerrë të dhëna nga një faqe interneti. 
Aplikimi i kësaj metode në rastin e 
Shqipërisë, me anë të programit Python, 
është bërë për marrjen e informacionit mbi 
çmimet e publikuara të banesave bazuar në 
formën e një serie kohore, që prej 2017 e 
në vazhdim. 

“Sjellja e Kursimit të Familjeve në 
Shqipëri”, nga Ola Çami, Departamenti i 
Kërkimeve

Të kuptuarit e dinamikave të kursimit ka 
nxitur gjithmonë interesin e kërkimit shkencor 
kryesisht në nivel mikro, por jo më pak në 
atë makro, për faktin se roli që kursimi ka 
në zhvillimin e një vendi është rrënjësor dhe 
shumëdimensional. Ky studim ka për qëllim 
të analizojë sjelljen e kursimit të familjeve 
shqiptare, duke përdorur të dhënat e Vrojtimit 
të Pasurisë së Familjeve Shqiptare (AH 
WS) për vitin 2019 dhe 2021. Më 
konkretisht, studimi ngre pyetjet: “kush 
kursen?” dhe “pse kursen?”, duke u fokusuar 
në heterogjenitetin që karakterizon familjet 
në terma të treguesve ekonomikë, socialë 
dhe demografikë. 

1.3 ARTIKUJ KËRKIMORË

“Faktorët Monetarë, Fiskalë dhe 
Strukturorë të Inflacionit në Shqipëri”, 
nga Meri Papavangjeli, Departamenti i 
Kërkimeve

Në kontekstin aktual të pasigurive të 
larta në ekonominë globale dhe rritjes së 
çmimeve globalisht, ky artikull hulumton 
empirikisht faktorët përcaktues të inflacionit 
në Shqipëri, përmes një qasjeje strukturore, 
duke konsideruar veçanërisht zhvillimet në 
sektorin e ushqimeve në përgjithësi dhe 
atë të drithërave në veçanti, për periudhën 
nga viti 2000 deri në tremujorin e parë të 
2022. Duke marrë parasysh katër matje të 
inflacionit si: çmimi i drithërave, ushqimeve, 
çmimi i artikujve joushqimorë dhe inflacioni 
tërësor, studimi analizon faktorët e 
brendshëm dhe të jashtëm të inflacionit, 
duke përfshirë faktorë të anës së kërkesës, 
ofertës dhe faktorë strukturorë, përmes një 
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modeli të korrigjimit të gabimit, i cili lejon 
kapjen e efekteve afatshkurtra dhe afatgjata. 
Gjithashtu, një kontribut i rëndësishëm i 
studimit është marrja parasysh e sektorit 
fiskal, neglizhuar deri tani në literaturën 
ekzistuese mbi këtë temë. 

Rezultatet tregojnë se disekuilibrat në 
afatgjatë të çmimit të drithërave në 
Shqipëri, krahasuar me çmimet botërore, 
kanë efekte të rëndësishme në inflacion; në 
afatin e shkurtër, inflacioni nxitet nga faktorë 
strukturorë (veçanërisht hendeku i prodhimit 
bujqësor dhe inflacioni i importuar), si dhe 
nga faktorë të kërkesës (veçanërisht rritja e 
parasë dhe huamarrja e sektorit publik). 

“Evidenca mbi Kulturën dhe Përfshirjen 
Financiare në Shqipëri” nga Elona 
Dushku, Departamenti i Kërkimeve, Banka 
e Shqipërisë

Ky artikull paraqet evidenca mbi edukimin 
financiar dhe përfshirjen financiare në 
Shqipëri bazuar në “Vrojtimin për Matjen e 
Kulturës Financiare të Popullatës” të Bankës 
së Shqipërisë të kryer gjatë vitit 2019. Të 
dhënat tregojnë se niveli i edukimit financiar 
të shqiptarëve është i ulët krahasuar me 
mesataren e individëve në botë. Individët 
në Shqipëri zotërojnë vetëm 53% (11.2 
nga 21) të totalit të njohurive, sjelljeve dhe 
qëndrimeve financiare, gjë që reflektohet 
në një nivel të ulët të përfshirjes financiare. 
Vetëm 54% e shqiptarëve njohin të paktën 
pesë produkte financiare, krahasuar me 83% 
të individëve në nivel global. Gjithashtu, 
përdorimi i produkteve të pagesave është 
pothuajse 2.5 herë më i ulët se niveli 
global. Të dhënat tregojnë një vlerësim të 
ulët të mirëqenies financiare të individëve 
në Shqipëri, të cilat pasqyrojnë pasigurinë 
e tyre për financat dhe planifikimin për të 
ardhmen.

h t tps://www.suer f .org/suer -pol icy -
br ief/44247/evidence-on- f inancial -
literacy-and-financial-inclusion-in-albania

“Nevoja për të konsideruar menaxhimin 
e rrezikut të klimës edhe nga bankat 
në Shqipëri”, nga Lindita Molishti, 
Departamenti i Kërkimeve

Materializimet fizike të ndryshimeve të 
klimës janë të dukshme tashmë në të 
gjithë globin, po aq  të prekshme dhe 
ndikimet e tyre socio-ekonomike.  Studimi 
i organizatës mjedisore  “Disaster Risk 
financial diagnostic” doli në përfundimin  
se : ” Shqipëria është vendi më i kërcënuar 
në Evropë nga rreziqe të shumta”. Vlerësimi 
i ndikimit të rreziqeve të klimës në ekonomi 
është shumë kompleks. Ekspozimi ndaj 
këtyre rreziqeve prek të gjitha burimet dhe 
kapitalet e ekonomisë, si atë njerëzor e 
financiar, ashtu dhe kapitalin natyror.

Ndërkohë çdo vonesë për veprime në 
drejtim të rreziqeve nga ndryshimet e klimës,  
nga ana e sektorit bankar do ishte me kosto 
të pariparueshme. Në mënyrë që të jetë i 
dobishëm për bankat, ky material përmbledh 
dhe  përshkruan në mënyrë analitike situatën 
e rreziqeve të lidhura me klimën në Shqipëri 
dhe shkallën e ekspozimit të mundshëm të 
ekonomisë shqiptare ndaj ndryshimeve 
klimatike. Ajo që pritet nga bankat është që 
këto parashikime të ndryshimeve klimatike 
t’i çojnë drejt vlerësimeve të efekteve qe do 
kenë në portofolet e tyre bankare.

Edhe sistemi bankar shqiptar duhet 
të ndjekë ritmin e ndryshimeve që po 
kërkohen, fillimisht duke ngritur strukturën 
për njohjen dhe integrimin e rreziqeve të 
klimës në proceset e tyre të menaxhimit të 
rreziqeve me qëllim mbrojtjen e portofolave 
të bankave dhe, së dyti, duke riformuluar 
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e fundit përfaqësohet në mënyrë algjebrike 
dhe mbështetet nga një dokumentim i 
pikëpamjeve të politikëbërësve. Një 
përfundim kyç nga analiza është se fakti 
që një përqasje jomonetare mbi inflacionin 
nuk është më e përhapur në terma të 
politikëbërjes, ofron bazë për të besuar 
se politika monetare në epokën moderne 
ka perspektivën e mirë për të parandaluar 
përsëritjen e normave të larta të inflacionit 
të këtij lloji, parë në vitet 1970.

h t t p s ://www. fede ra l r e se r ve .gov/
econres/feds/the-great-inflation-of-the-
1970s-and-lessons-for-today.htm 

“Efektet Reale të Kredisë nga FinTech 
mbi NVM-të (Ndërmarrjet e Vogla dhe 
të Mesme): Evidenca nga Aplikimet për 
Kredi” nga Afonso Eça, Miguel A. Ferreira, 
Melissa Porras Prado, A. Emanuele Rizzo, 
Banka Qendrore Evropiane

Autorët tregojnë se huadhënia FinTech ndikon 
në tregjet e kredisë dhe në aktivitetin ekonomik 
real, duke përdorur një grup të dhënash unike 
të një platforme Peer-to-Business. Ata gjejnë 
se FinTech u shërben ndërmarrjeve të vogla, 
të cilat kanë edhe akses në kredi bankare. 
Ndërmarrjet përdorin FinTech për të marrë 
kredi afatgjata të pasiguruara dhe për të 
reduktuar ekspozimin e tyre ndaj bankave me 
më pak aktive likuide, fonde të qëndrueshme 
dhe kapital. Autorët gjejnë se aksesi në 
FinTech nxit rritjen e ndërmarrjeve, punësimin 
dhe investimet krahasuar me ndërmarrjet 
që u refuzohet kërkesa për kredi. Përveç 
kësaj, ndërmarrjet me akses në FinTech rrisin 
levën financiare dhe zëvendësojnë borxhin 
afatgjatë nga sistemi bankar me borxh nga 
FinTech. Gjetjet sugjerojnë se FinTech u lejon 
ndërmarrjeve të ruajnë fleksibilitet financiar, 
të zvogëlojnë varësinë ndaj bankave dhe 

strategjitë e kreditimit dhe orientuar kapitalin 
dhe ekspertizën drejt kreditimit të gjelbër.
Përshtatja e parimeve të përgjegjshmërisë 
ndaj mjedisit social dhe qëndrueshmërisë 
mjedisore (ESMR),  që shumë institucione 
globale financiare (IFC, WB etj.) kanë 
adoptuar, dhe përfshirja e transparencës 
ndaj klimës, kanë rëndësi të trefishtë për 
sistemin bankar: së pari,  mbron bankat 
nga rreziku i reputacionit si dhe mbron 
portofolet e tyre nga rreziqet klimatike; 
së dyti, i bën bankat e sistemit bankar të 
pranueshme për të kanalizuar financimet 
globale të ngritura për klimën; dhe së treti, u 
mundëson bankave njohjen e oportuniteteve 
dhe inovacioneve dhe bashkëfinancimin 
e investimeve fitimprurëse dhe me impakt 
në rritjen e gjelbër dhe të qëndrueshme të 
ekonomisë shqiptare.

1.4 ARTIKUJ KËRKIMORË NGA BANKA TË 
TJERA QENDRORE

“Si ndodhi?: Inflacioni i Madh i Viteve 
1970 dhe Mësime për Sot” nga Edward 
Nelson, FED

Rritja e normës së inflacionit në SHBA në 
vlerat më të larta në dyzet vitet e fundit 
ka sjellë në kujtesë Inflacionin e Madh të 
viteve 1970. Ky artikull ngre pyetjen në 
lidhje me Inflacionin e Madh: «Si ndodhi?». 
Përgjigja që autorët japin është e lidhur 
me faktin se, si në Mbretërinë e Bashkuar 
ashtu edhe në Shtetet e Bashkuara, politika 
monetare dhe instrumentet e tjera të politikës 
udhëhiqeshin nga një doktrinë e gabuar - 
një këndvështrim jomonetar i inflacionit që 
e perceptonte kufizimin e kërkesës agregate 
si joefektive dhe të panevojshme për 
kontrollin e inflacionit. Në artikull, ndryshimi 
në doktrinën e politikës ekonomike së viteve 
1970 nga ai që mbizotëron në dekadat 
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ekspozimin ndaj goditjeve në sistemin 
bankar.

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/
scpwps/ecb.wp2639~849f8a2608 
en .pd f ?9d1 f fb5be78 f671bb63eb 
8c889ee28c2

“Hapja Financiare dhe Pabarazia” nga 
Stefan Avdjiev, Tsvetana Spasova, BIS

Autorët kryejnë një hetim empirik 
gjithëpërfshirës të marrëdhënies midis 
pabarazisë dhe hapjes financiare. Ata 
dokumentojnë se marrëdhënia luhatet në 
mënyrë të konsiderueshme jo vetëm në 
kohë, por edhe ndërmjet komponentëve 
kryesorë të borxhit të jashtëm, të cilët janë 
anashkaluar nga literatura ekzistuese. Në 
ekonomitë e vendeve në zhvillim (EVZH), 
një rritje në borxhin e jashtëm shoqërohet 
me një rritje fillestare të pabarazisë dhe 
një rënie të mëvonshme të saj. Kjo duket se 
vjen nga fakti se kanalet përmes të cilave 
hapja financiare rrit pabarazinë priren të 
jenë aktive menjëherë, ndërsa kanalet në 
uljen e pabarazisë priren të funksionojnë me 
vonesë. Lidhja midis hapjes financiare dhe 
pabarazisë priret të jetë dukshëm më e dobët 
në ekonomitë e zhvilluara sesa në EVZH.

“Monedha Digjitale e Bankës Qendrore 
dhe Implementimi i Politikës Monetare të 
SHBA: Një Analizë e Stilizuar e Bilancit”, 
nga Matthew Malloy, Francis Martinez, 
Mary-Frances Styczynski, Alex Thorp, FED

Ky artikull diskuton se si një monedhë 
digjitale e bankës qendrore e lëshuar 
nga Rezerva Federale mund të ndikojë 
implementimin e politikës monetare të SHBA-
së. Duke përdorur një analizë të stilizuar të 
bilancit të pagesave, autorët analizojnë 
efektin që mund të ketë një monedhë e tillë 
në bilancet e Rezervës Federale, bankave 
tregtare dhe familjeve amerikane. Më pas, 
autorët konsiderojnë se si këto ndryshime të 
bilancit mund të ndikojnë në implementimin 
e politikës monetare të Rezervës Federale. 
Autorët gjejnë se efektet e mundshme në 
implementimin e politikës monetare varen 
shumë nga kushtet fillestare të bilancit të 
Rezervës Federale. Për më tepër, analiza 
sugjeron se si Rezerva Federale mund 
t’i përdorë mjetet e saj ekzistuese për të 
menaxhuar efektet e monedhës digjitale në 
zbatimin e politikës monetare.

h t t p s ://www. fede ra l r e se r ve .gov/
econres/feds/retail-cbdc-and-us-monetary-
policy-implementation.htm 

2.  AKTIVITETE KËRKIMORE

Workshop-i me temë “Forcimi i Kapaciteteve 
Kërkimore në Bankat Qendrore”

Në datat 9-12 maj 2022, Sekretariati 
Zviceran i Shtetit për Çështjet Ekonomike 
(SECO), në kuadër të programit BCC 
(Bilateral Assistance and Capacity Building 
for Central Banks) zhvilloi në Tiranë, 
aktivitetin me temë “Forcimi i Kapaciteteve 

Kërkimore në Bankat Qendrore”, me 
pjesëmarrjen e bankave të tjetra qendrore 
partnere të programit BCC si: Azerbajxhani, 
Bosnje-Hercegovina, Kolumbia, Maroku, 
Peruja, Tunizia e Ukraina. 

Aktiviteti i organizuar në formën e një 
tavolinë të rrumbullakët pati si qëllim 
evidentimin e rolit të kërkimit shkencor në 
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bankat qendrore, si një domosdoshmëri 
për të rritur punën analizuese, kërkuese 
dhe vendimmarrëse të bankave qendrore. 
Për më tepër, u përcollën ide dhe u 
shkëmbyen përvoja në lidhje me rolin e 
kërkimit shkencor, sfidat dhe çështjet që 
shqetësojnë, fuqizimin dhe bashkëpunimin 
brenda dhe jashtë bankave qendrore. 

Më konkretisht përfaqësuesit e bankave 
qendrore diskutuan mbi: 

•	rolin	 e	 kërkimit	 shkencor	 në	 bankën	
qendrore dhe si mund të organizohet më 
mirë	kërkimi	brenda	bankës	qendrore;

•	si	zgjidhen	temat	kërkimore,	çfarë	duhet	
të	mbulojë	kërkimi	shkencor	dhe	mënyra	
e	vlerësimit	të	punës	kërkimore;	

•	mënyra	e	transferimit	të	kërkimit	shkencor,	
si	një	e	mirë	publike	për	shoqërinë	dhe	
akademinë;

•	sfidat	 e	 reja	 për	 bankat	 qendrore	 dhe	
kërkimin shkencor në lidhje me paranë 
digjitale	të	bankave	qendrore,	inflacionin,	
ndryshimet	klimaterike,	financat	e	gjelbra	
etj. 

2.1 SEMINARI I SË PREMTES 

Seminari me temë “Modeli Makroekonometrik 
Shqiptar (MEAM):  Një  Përditësim i   
Ekuacioneve Kryesore dhe Elasticiteteve 
të Modelit”, nga Lorena Skufi, Eglent 
Kika, Enian Çela, Departamenti i Politikës 
Monetare, Banka e Shqipërisë, janar 2022

Ky seminar kishte si qëllim prezantimin e 
vlerësimit të një versioni të përditësuar të 
modelit MEAM (Modeli Makroekonometrik 

Shqiptar), një model gjysmë strukturor në 
përputhje me modelet neoklasike të rritjes 
për ekonomitë e vogla të hapura. Prezantimi 
i vlerësimeve të reja u bë në sajë të analizës 
së goditjeve të ndryshme makroekonomike 
si brenda ashtu edhe jashtë periudhës së 
vlerësimit të modelit. 

Seminari me temë “Në Kërkim të Periudhave 
të Krizës së Kredisë (Racionimit) në 
Shqipëri: Një Përqasje Disekuilibri”, nga 
Gerti Shijaku, Departamenti i Kërkimeve, 
Mars 2022

Seminari kishte si qëllim prezantimin e 
punimit mbi hetimin empirik të hipotezës së 
një krize kredie (racionimi) të tregut shqiptar 
të kredisë pas krizës financiare globale. 
Duke përdorur të dhënat e kësaj periudhe të 
paqëndrueshmërisë makroekonomike dhe 
të sektorit bankar, vlerësojmë një model 
dinamik disekuilibri të tregut shqiptar të 
kredisë me një përqasje standarde VAR. 

2.2 SEMINARI TEKNIK

Seminari me temë “Përdorimi i Mjeteve dhe 
Metodave të Big Data për të Shqyrtuar 
Tendencat e Çmimeve të Banesave 
në Shqipëri: Zbatim me Python dhe 
Funksionalitetet ‘Power’ të MS Excel”, nga 
Orion Garo, Departamenti i Kërkimeve, 
qershor 2022

Ky seminar kishte si qëllim prezantimin e 
metodologjisë së “web scrapping” bazuar 
në programin Python, si dhe gjenerimin e të 
dhënave mbi çmimin e banesave në Tiranë 
dhe në zonat e tjera të Shqipërisë. 
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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    
(ht 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 
(ht tp://www.oenb.at/en/presse_pub/
research/research.jsp)

3. LINQE TË INSTITUCIONEVE TË TJERA:


