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1.1. MATERIALE KËRKIMORE TË 
PËRFUNDUARA 
 
“Kredia globale dhe tronditjet 
financiare të Eurozonës: Rëndësia e 
tyre për Shqipërinë”, nga Bledar Hoda, 
Departamenti i Kërkimeve
Ekonomitë me tregje të hapura kapitale e 
financiare dhe me shkallë të lartë euroizimi 
apo prani të madhe të bankave të huaja 
janë të predispozuara të ndikohen më 
tepër nga faktorë të huaj makro-financiarë 
apo nga luhatjet e likuiditetit në shkallë 
globale. Në këtë material vlerësohet se 
në çfarë mase ndikimi i këtyre faktorëve 
është materializuar në dy dekadat e 
fundit në Shqipëri. Përmasat e ndikimit 
vlerësohen nëpërmjet një AutoRegresioni 
Vektorial Bajesian (BVAR), i cili mundëson 
ekzogjenitetin e një blloku treguesish të ciklit 
të biznesit dhe atij financiar të Eurozonës 
kundrejt treguesve të ciklit të biznesit dhe atij 
financiar në Shqipëri. Rezultatet sugjerojnë 

se luhatjet e treguesve të huaj, përkatësisht 
“likuiditeti global” dhe “treguesit e ciklit të 
biznesit dhe atij financiar të Eurozonës”, 
mund të shpjegojnë rreth 60-80% të 
luhatjeve të treguesve makro-financiarë 
të ekonomisë shqiptare të përfshirë në 
këtë studim, ku vetëm luhatjet e ‘likuiditetit 
global’ shpjegojnë rreth 40-50% të cikleve 
të kërkesës agregate dhe rreth 1/3 e sjelljes 
së kredisë ndaj PBB-së në Shqipëri. 

“Përqendrimi, konkurrenca, dhe stabiliteti 
financiar në sektorin bankar shqiptar. 
Implikime të rëndësishme të politikës?”, nga 
Gerti Shijaku, Departamenti i Kërkimeve 
Zhvillimet që çuan në krizën financiare 
të vitit 2007 kanë rritur edhe njëherë 
interesin për studimin e faktorëve që 
përcaktojnë stabilitetin bankar, në veçanti 
për analizimin e çështjeve që lidhen me 
implikimet e rëndësishme të politikave ndaj 
përqendrimit dhe sjelljes konkurruese midis 

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 sapo përfunduara, 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 2019.
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bankave. Materiali identifikon treguesit 
sintetikë më të përshtatshëm për matjen në 
mënyrë më të mirë të çështjeve që lidhen 
me konkurrencën bankare dhe stabilitetin. 
Në anën tjetër, paraqet një rishikim të 
literaturës, duke përfshirë edhe gjetjet 
empirike të punimeve të deritanishme në 
rastin e sistemit bankar shqiptar. Në fund, 
materiali shqyrton implikimet e rëndësishme 
të politikës nisur nga gjetjet empirike dhe 
në mbështetje të sfidave të ardhshme për të 
nxitur rregulla e politika korrigjuese të reja, 
të cilat mund të jenë të nevojshme për të 
shmangur apo adresuar problemet që dolën 
gjatë dhe pas krizës financiare dhe për t’u 
siguruar që politikat e sotme të lidhura me 
nxitjen e konkurrencës nuk do të jenë burimi 
i problemeve të së nesërmes.

“Efekti i faktorëve të jashtëm 
makroekonomikë në kreditë me probleme 
të sistemit bankar” , nga Bledar Hoda, 
Departamenti i Kërkimeve
Raporti i kredive me probleme (RKP) ndaj 
tepricës së kredive është një tregues i 
zakonshëm i rrezikut të kredisë ex-post. 
Duke pasur parasysh që tregjet mbështeten 
mbi masat e rrezikut të kredisë për të 
formuar pritjet, treguesi i rrezikut të kredisë 
luan një rol të rëndësishëm në ekonomi. Një 
tendencë në rritje e RKP-së ka të paktën dy 
pasoja të drejtpërdrejta në aftësinë e sistemit 
bankar për të financuar ekonominë dhe në 
ekuilibrin makroekonomik. Nga njëra anë, 
RKP-ja  gërryen raportin e mjaftueshmërisë 
së kapitalit të bankave dhe çon në një 
zvogëlim të aftësisë kredidhënëse. Nga 
ana tjetër, rritja e RKP-së mund të jetë një 
tregues se huamarrësit tashmë janë të zhytur 
në një nivel të lartë borxhi, duke i mbajtur 
ata larg bankave. Rezultatet sugjerojnë se 
kursi i këmbimit ka një ndikim të theksuar në 
raportin e kredive me probleme.

“Një analizë VAR e mekanizmit të 
transmetimit të politikës monetare në 
Shqipëri. Si e ndikon norma REPO e 
Bankës Qendrore ekonominë?”, nga 
Denada Rada, Departamenti i Kërkimeve
Qëllimi kryesor i këtij materiali është të 
analizojë kanalin e normës së interesit 
të mekanizmit të transmetimit të politikës 
monetare në Shqipëri, duke studiuar 
ndikimin e normës 7-ditore REPO në treguesit 
makroekonomikë: PBB, inflacion, agregati 
monetar M3 dhe kursi i këmbimit Lek / Euro, 
duke përdorur të dhënat gjatë periudhës 
2002-2018. Është demonstruar një vlerësim 
gjithëpërfshirës i sjelljes së ekonomisë 
shqiptare të REPO-s ndaj variablave të tjerë 
përkatës. Ky model supozon një sistem 
rekursiv dhe përdor skemën e identifikimit të 
dekompozimit Choleski.

“Parashikimi i inflacionit afatshkurtër 
në Shqipëri nëpërmjet një modeli VAR 
Bajezian” , nga Meri Papavangjeli, 
Departamenti i Kërkimeve.
Ky punim analizon përshtatshmërinë e 
përdorimit të një modeli VAR Bajezian 
(BVAR) për të parashikuar inflacionin 
në Shqipëri, i cili ndryshe nga modelet 
standarde me vektorë autoregresivë (VAR), 
lejon përfshirjen fleksibël të një game të gjerë 
treguesish, duke çuar në një shpjegim më 
gjithëpërfshirës të inflacionit. BVAR-i është 
hartuar si një model me madhësi mesatare, 
i cili përshkruan dinamikat dhe ndërveprimet 
më të rëndësishme midis përcaktuesve të 
inflacionit në Shqipëri, duke marrë parasysh 
zhvillimet në sektorin real, sektorin financiar 
dhe sektorin e huaj për periudhën e tremujorit 
të dytë vitit 2002- deri në tremujorin e katërt 
të vitit 2018. Rezultatet tregojnë se BVAR-i 
ka epërsi ndaj modeleve me një ndryshore 
dhe ndaj VAR-it të pakushtëzuar në 
horizonte të ndryshme kohore të kampionit 
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të parashikimit. Megjithatë, epërsia është e 
moderuar, pasi ndryshimet në performancën 
parashikuese midis modeleve të ndryshme 
nuk janë statistikisht të rëndësishme.

“Evidenca mikroekonomike mbi sjelljen 
çmim-përcaktuese në ekonominë 
shqiptare”, nga Ola Çami, Departamenti 
i Kërkimeve
Ky material 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 të thjeshta 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 çmimet 
janë të ngurta në mënyrë të moderuar dhe 
ato ndryshojnë mesatarisht çdo 4 deri në 
5 muaj. Sjellja çmimpërcaktuese është 
heterogjene në gamën e të mirave, ku 
në përgjithësi çmimet e shërbimeve janë 
më të ngurta se ato të mallrave. Materiali 
gjithashtu gjen se ngurtësia e çmimeve për 
poshtë është zbutur pas vitit 2012.

“Ndryshimet e kursit të këmbimit dhe 
kërkesa për para në Shqipëri. Një analizë 
jolineare bazuar në përqasjen ARDL”, nga 
Mohsen Bahmani-Oskooee (University 
of Wisconsin – Milwaukee), Ilir Miteza 
(Universiteti i Michigan - Dearborn)  dhe 
Altin Tanku (Departamenti i Kërkimeve) 
Ky punim kontribuon në një qasje të re për 
të provuar efektet afatshkurtra dhe afatgjata 
të luhatjeve të monedhës në kërkesën për 
para në Shqipëri, një ekonomi e vogël, e 
hapur dhe pa tregje të thella financiare. Më 

konkretisht, ne shqyrtojmë rastin për efektet 
asimetrike të luhatjeve të kursit të këmbimit 
në kërkesën e parave, duke përdorur një 
mekanizëm rregullimi jolinear brenda një 
modeli ARDL. Duke përdorur të dhënat për 
1996–2016 nga Shqipëria, ne tregojmë 
se kërkesa për para është e qëndrueshme si 
në specifikimet lineare, ashtu dhe jolineare. 
Modeli jolinear zbulon një efekt asimetrik 
të kursit të këmbimit në kërkesën për para, 
me zhvlerësime që zvogëlojnë kërkesën 
për para, me gjasë për shkak të një efekti 
zëvendësimi të amplifikuar nga një ekonomi 
relativisht e dollarizuar. Materiali është 
publikuar në revistën, “Economic Change 
and Restructuring Empirical and Policy 
Research on the Transitional and Emerging 
Economies, 2020. 

1.2. MATERIALE KËRKIMORE NË 
PROCES

“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
Studimi përpiqet të kontribuojë në literaturën 
mbi jolinearitetin, duke vlerësuar aftësinë 
parashikuese të metodave jolineare në 
krahasim me performancën e modeleve të 
njohura lineare. Këto të fundit përfaqësohen 
nga modelet lineare autoregresive (AR), 
ndërsa metodat jolineare mbështeten në 
teknikat e ndryshimit në kohë me modelet 
autoregresive të tranzicionit të zbutur (STAR) 
dhe në modelet e rrjeteve neurale artificiale 
(ANN). Analiza jonë përqendrohet në 
katër seri statistikore – çmimi i konsumit, 
PBB, norma e interesit dhe kursi i këmbimit 
– të cilat përdoren rëndom në modele të 
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ndryshme makroekonomike dhe ecuria e 
tyre është subjekt i diskutimeve periodike 
të politikëbërësve. Metodologjikisht, 
studimi mbështetet vetëm në modelet 
me një ndryshore, dhe e lë trajtimin e 
specifikimeve me shumë ndryshore për 
studime të mëtejshme. Gjetjet paraprake 
sugjerojnë se metodat jolineare renditen të 
parat në shumicën e parashikimeve jashtë-
periudhës. Rezultatet paraqiten të tilla për të 
dy horizontet e parashikimit, një dhe katër 
tremujorë. Megjithatë, modelet lineare AR 
duket se e përmirësojnë renditjen e tyre,  
si për shembull: gabimet e parashikimit 
në shkallën e dytë apo të tretë. Sidoqoftë, 
analiza hedh dritë mbi potencialin e 
jolinearitetit në disa tregues të ekonomisë 
shqiptare, duke sugjeruar se përdorimi i 
alternativave përtej vlerësimeve lineare 
mund të kenë vlerë të shtuar.

“Sjellja e familjeve shqiptare në terma 
të financave personale dhe konsumit: 
Evidencë nga Vrojtimi mbi Financat dhe 
Konsumin e Familjeve Shqiptare”, Elona 
Dushku dhe Ola Çami, Departamenti i 
Kërkimeve
Banka e Shqipërisë, në funksion të 
përmbushjes së objektivave të saj, zhvilloi 
për herë të parë Vrojtimin mbi Financat dhe 
Konsumin e Familjeve Shqiptare, mbështetur 
në anketën e ndërtuar nga Banka Qendrore 
Evropiane. Anketa është e organizuar 
në 8 rubrika kryesore që përmbajnë: (i) 
informacion të përgjithshëm për përbërjen 
familjare; (ii) për pasuritë e patundshme të 
familjes dhe marrjen e informacionit për 
kreditë e lidhura me banesën kryesore dhe 
të tjera; (iii) informacion për detyrime të 
tjera të familjes; (iv) informacion mbi aktivet 
financiare që ka familja; (v) mbi punësimin; 
(vi) të ardhurat e secilit individ mbi 16 
vjeç , si dhe të ardhurat e familjes; (vii) 

informacion mbi trashëgimitë dhe dhuratat; 
(viii) informacion mbi sjelljen e familjeve 
ndaj konsumit dhe kursimit. Vrojtimi u 
zhvillua në terren nga INSTAT, gjatë 
muajve mars-prill 2019, dhe kishte për 
qëllim mbledhjen e informacionit të 2,500 
familjeve shqiptare të shpërndara në mënyrë 
rastësore në gjithë territorin e Shqipërisë. 
Informacioni i mbledhur do të shërbejë për 
të studiuar më së shumti sjelljen e familjeve 
shqiptare në lidhje me pasurinë, vlerën e 
saj, kompozimin dhe shpërndarjen e saj 
sipas familjeve dhe zonave gjeografike, 
por edhe për të përmirësuar dhe zgjeruar 
analizat ekonomike dhe formulimin e 
politikave në terma të politikës monetare, 
stabilitetit financiar, pabarazisë, edukimit 
financiar dhe përfshirjes financiare. 

“Vrojtimi për matjen e kulturës financiare: 
Analiza e rezultateve për Shqipërinë, 
2019”, nga Arlinda Koleniço, Kliti 
Ceca dhe Egnis Isaku, Departamenti i 
Kërkimeve 
Pas vrojtimeve të viteve 2011 dhe 2015, 
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. Në 
përfundim të këtij anketimi, do të realizohet 
analiza e treguesve të grumbulluar, si 
dhe ajo krahasuese me të dhënat e 
viteve të mëparshme. Të dhënat e marra 
nga kjo anketë përbëjnë informacion të 
rëndësishëm për identifikimin e çështjeve 
që kanë nevojë për vëmendje dhe 
ndërhyrje, përmes projekteve të edukimit 
financiar.
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“Çfarë e udhëheq euroizimin e depozitave 
në Shqipëri?”, nga Denada Rada, 
Departamenti i Kërkimeve
Ky material kërkon të shqyrtojë arsyet pse 
Euroja vijon të jetë e fortë në sistemin financiar 
shqiptar. Edhe pse kushtet ekonomike duket 
se janë përmirësuar dhe nuk paraqitet 
ndonjë rrezik për inflacion të lartë, individët 
janë të prirur të përdorin depozitat në valutë 
përkundrejt atyre në monedhën vendase. 
Materiali shqyrton përcaktuesit kryesorë 
të euroizimit financiar në Shqipëri, gjatë 
periudhës 2002-2019, duke përdorur të 
dhënat tremujore të Bankës së Shqipërisë.

“Një investigim se si rritja ekonomike dhe 
seritë “Flow” të tregut të punës shpjegojnë 
normën e papunësisë”, nga Orion Garo, 
Departamenti i Kërkimeve
Kjo analizë kërkimore fokusohet në ofrimin e 
një instrumenti ekonometrik për lidhjen mes 
normës së papunësisë në Shqipëri, rritjes 
ekonomike dhe treguesve të serive bruto dhe 
neto “flow” të tregut të punës. Analiza përdor 
një specifikim VAR, i cili përdoret për të 
shpjeguar variabilitetin që merr seria e normës 
së papunësisë nga goditjet e simuluara në 
secilën prej serive “flow” të tregut të punës.

1.3. ARTIKUJ KËRKIMORË

“E ardhmja e bankingut në Shqipëri dhe 
në rajonin e EQLJ-së. Një analizë e sfidave 
dhe mundësive përpara”, nga Ola Çami, 
Banka e Shqipërisë
Ky artikull ka për qëllim të analizojë 
zhvillimet e fundit në tregun financiar të 
Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore 
dhe veçanërisht në atë Shqiptar, duke 
bërë një analizë të sfidave dhe mundësive 
të sistemit bankar në të ardhmen. Sistemi 
bankar në Shqipëri është i mirëkapitalizuar 

dhe ka likuiditet të kënaqshëm. Kreditë 
me probleme kanë shfaqur një trend të 
fortë rënës në vitet e fundit, por gjallërimi 
i kreditimit dhe përfitueshmëria e sistemit 
bankar paraqet ende një sfidë për bankat 
dhe për politikëbërësit. Në kuadrin e një 
ngadalësimi ekonomik global, një mjedisi që 
karakterizohet nga norma të ulëta interesi dhe 
një “boom-i” teknologjik që pritet të ndryshojë 
rrënjësisht modelin e biznesit të bankave, e 
ardhmja e sistemit bankar në rajon dhe në 
Shqipëri pritet të mos jetë më e njëjta.

“Familjet dhe remitancat: Evidencë nga 
vrojtimi mbi financat dhe konsumin e 
familjeve shqiptare” nga Elona Dushku, 
Departamenti i Kërkimeve
Ky artikull - i bazuar në të dhënat e Vrojtimit 
mbi Financat dhe Konsumin e Familjeve 
Shqiptare, zhvilluar nga Banka e Shqipërisë 
gjatë vitit 2019 - analizon karakteristikat e 
familjeve pritëse të remitancave dhe ndikimin 
që ato kanë në nivelin e të ardhurave, sjelljen e 
konsumit dhe të kursimit të familjeve shqiptare. 
Të dhënat e vrojtimit tregojnë se, gjatë vitit 
2018, 23 % e familjeve shqiptare kanë marrë 
të ardhura nga emigrantët. Fluksi mesatar 
vjetor i remitancave për familje vlerësohet 
afërsisht në 2,018 euro dhe luhatet nga qarku 
në qark. Si numër familjesh, kanë përfituar më 
shumë remitanca familjet në qarkun e Tiranës, 
Elbasanit dhe Vlorës. Ndërsa në bazë të 
shumës së remitancave përfitues më mëdhenj 
janë qarku Elbasanit, Tiranës dhe Durrësit. 
Vlerësohet se të ardhurat nga emigrantët janë 
një burim i rëndësishëm i të ardhurave për 
familjet shqiptare. Të dhënat e vrojtimit tregojnë 
edhe për një përfshirje të ulët financiare të 
familjeve në Shqipëri, dhe kryesisht të atyre 
që marrin remitanca. Artikulli është pjesë e 
Revistës “Diaspora dhe Remitancat”.
https://www.bankofalbania.org/Botime/
Botime_te_vecanta/Diaspora_dhe_Pagesat.html
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“Bankingu Qendror në kohëra sfiduese”, 
nga Claudio Borio, BIS
Duke filluar nga kriza financiare, bankat 
qendrore janë ballafaquar me tre sfida 
të mëdha: ekonomike, intelektuale dhe 
institucionale. Sfida institucionale ka të bëjë 
me pavarësinë e Bankës Qendrore – një 
institucion me vlerë që ka filluar të kritikohet 
së tepërmi. Kjo ese ndjek një perspektivë 
historike dhe paralelizon situatën aktuale 
me ndriçimin dhe zbehjen e pavarësisë 
së Bankës Qendrore në të shkuarën. Ajo 
sugjeron se ky institucion është ngushtësisht 
i lidhur me globalizimin, duke qenë se të 
dyja rrjedhin nga i njëjti burim: një mjedis 
intelektual dhe politik i cili mbështet një 
sistem të hapur, ku vendet respektojnë 
të njëjtat  parime dhe qeveritë mbajnë 
distancë nga funksionimi i një ekonomie 
tregu. Kjo sugjeron se fati i pavarësisë është 
gjithashtu i lidhur me atë të globalizimit. 
Eseja vijon me eksplorimin e mënyrave të 
cilat ndihmojnë mbrojtjen e pavarësisë. 
Një mënyrë kyçe është ngushtimi i hendekut 
në rritje të pritshmërive midis asaj çfarë 
pritet nga bankat qendrore të bëjnë dhe 
asaj se çfarë ato bëjnë në të vërtetë. Në 
këtë kontekst, autori gjithashtu konsideron 
dhe hedh poshtë dobinë e skemave të 
propozuara kohët e fundit në lidhje me 
monetizimin e kontrolluar të deficitit.
https://www.bis.org/publ/work829.htm

“ A e ka ndryshuar globalizimi procesin e 
inflacionit?”, nga Kristin Forbes,  BIS
Lidhja kyçe në modelet e inflacionit, 
midis kapaciteteve të pashfrytëzuara dhe 
inflacionit, duket të jetë dobësuar. A na 
duhet një përqasje e re? Ky material përdor 

tre qasje shumë të ndryshme – komponentin 
kryesor, një model të kurbës së Filipsit, dhe 
një dekompozim trend-cikël – për të treguar 
që modelet e inflacionit duhet të kontrollojnë 
në mënyrë më eksplicite dhe gjithëpërfshirëse 
ndryshimet në ekonominë globale dhe të 
lejojnë që parametrat kyçë të axhustohen në 
kohë. Faktorët globalë - si çmimet globale të të 
mirave, kapacitetet e pashfrytëzuara në nivel 
global, kursi i këmbimit, dhe konkurrenca e 
çmimit të prodhuesve - ndikojnë në mënyrë 
të rëndësishme inflacionin, edhe pasi të 
jetë kontrolluar për variablat e brendshëm 
standardë. Roli i këtyre faktorëve globalë 
ka ndryshuar përgjatë dekadës së fundit, 
veçanërisht marrëdhënia midis kapaciteteve 
të pashfrytëzuara në nivel global, çmimit 
të të mirave, si dhe dispersionit të çmimit 
të prodhuesit me inflacionin e CPI-së dhe 
me komponentin ciklik të inflacionit. Roli 
i faktorëve të ndryshëm globalë dhe të 
brendshëm është i ndryshëm ndër vende, por 
duke qenë se bota është integruar më shumë 
përmes tregtisë dhe zinxhirëve të ofertës, 
faktorët globalë nuk duhet të luajnë më një 
rol mbështetës në modelet e dinamikave të 
inflacionit.
https://www.bis.org/publ/work791.htm

“Efektet makroekonomike të pasigurisë 
globale”, nga Jesús Crespo Cuaresma, 
Florian Huber, Luca Onorante, Banka 
Qendrore Evropiane
Ky material propozon një model Bayesian 
VAR me faktorë stokastikë për të shqyrtuar 
pasojat makroekonomike të goditjes në 
pasigurinë globale në vendet e G7. Struktura 
e faktorit të pasigurisë i lejon autorët të 
identifikojnë një goditje ndërkombëtare të 

II. ARTIKUJ KËRKIMORË NGA BANKA TË TJERA QENDRORE
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pasigurisë, duke supozuar se është procesi 
i përbashkët i luhatshmërisë që përcakton 
dinamikat e matricës variancë-kovariancë të 
faktorëve të përbashkët. Në mënyrë që të 
lejojnë për goditje të momentit të parë dhe të 
dytë, autorët, gjithashtu supozojnë se faktori i 
pasigurisë futet në ekuacionin e VAR-it si një 
variabël shtesë. Gjetjet sugjerojnë se shkalla e 
pasigurisë së matur është e lidhur fortësisht me 
luhatshmërinë e çmimit global të kapitalit, duke 
ndjekur nga afër metoda të tjera të njohura 
dhe të adoptuara për matjen e pasigurisë. 
Reagimi dinamik i një bashkësie variablash 
makroekonomikë dhe financiarë tregon se 
një goditje pasigurie ndërkombëtare ushtron 
efekte të mëdha në të gjitha ekonomitë dhe 
treguesit e marrë në konsideratë.
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/

“Fragmentimi në tregjet globale 
financiare: Mirë apo keq për stabilitetin 
financiar?”, nga Stijn Claessens, BIS.
Reformat e shumta rregullatore mbas krizës 

financiare të periudhës 2007-2009 shpesh 
kanë qenë të dizenjuara dhe adoptuara 
nëpërmjet një procesi ndërkombëtar 
bashkëpunimi. Si të tilla, veprimet kanë 
pasur tendencën të harmonizojnë qasjet 
nacionale dhe të minimizojnë mospërputhjet. 
Megjithatë, disa pjesëmarrës të tregut 
dhe politiëkbërës, së fundmi, kanë ngritur 
shqetësimin në lidhje me një rritje të 
padëshiruar dhe të panevojshme të 
fragmentimit në tregjet financiare në nivel 
global, me efekte potencialisht anësore për 
stabilitetin financiar. Ky material shqyrton 
masën e fragmentimit në tregje të ndryshme 
dhe klasifikon shkaktarët e mundshëm. Më 
tej, ai shqyrton nëse fragmentimi është 
domosdoshmërish i dëmshëm për stabilitetin 
financiar, duke sugjeruar se ka më shumë 
gjasa të ekzistojnë një numër trade-off-esh. 
Me qëllim identifikimin dhe vlerësimin e 
mundësive për përmirësim, Pareto, autori, 
përfundon duke nënvizuar sferat që kanë 
nevojë për analiza të mëtejshme. 
https://www.bis.org/publ/work815.htm

III. AKTIVITETE KËRKIMORE

2.1 SEMINARI I SË PREMTES

“Modeli i parashikimit afatmesëm i 
Shqipërisë”, nga Eglent Kika dhe Olti 
Mitre, Departamenti i Politikës Monetare, 
Tibor Hledik, Joint Vienna Institute
Ky material paraqet një përshkrim të detajuar 
mbi Modelin e Parashikimit Afatmesëm 
(MPM) në kuadër të asistencës teknike të 
FMN-së. Modeli MPM, i ndërtuar fillimisht 
në vitin 2011, shërben si infrastruktura 
bazë ekonometrike në kuadër të sistemit të 
parashikimit dhe të analizës së politikave 
(FPAS) në Bankën e Shqipërisë, me qëllim 

informimin dhe mbështetjen e procesit të 
vendimmarrjes së politikës monetare.

“Kultura financiare në Austri: Përmbledhje 
e rezultateve të anketës më të fundit” , 
nga Maria Silgoner, kryeekonomiste në 
Sektorin e Kërkimeve të Huaja pranë 
Bankës së Austrisë
Ky material përmbledh gjetjet kryesore të 
studimeve të fundit të bazuara në të dhënat 
e OECD-së mbi kulturën financiare të të 
rriturve dhe Anketën Austriake të Shkencave 
Financiare (ASFL). ASFL-ja është kontributi 



8 NR.23 Periudha korrik- dhjetor 2019 Banka e Shqipërisë

austriak në ushtrimin e të dhënave të 
literaturës financiare të OECD-së, i cili ka 
një fokus të gjerë dhe përfshin aspektet e 
njohurive financiare, sjelljes dhe qëndrimit.

“Rreziqet kryesore që cenojnë sigurinë 
kibernetike”, nga Xhilda Kanini, Enkli Ylli, 
Aida Mollaj, Departamenti i Teknologjisë 
së Informacionit
Ky material përmbledh udhëzime për 
identifikimin e rreziqeve informatike, 
mbrojtjen ndaj tyre, rritjen e sigurisë dhe 
efikasitetit në përdorimin e teknologjisë në 
vendin e punës, por edhe në jetën private.

2.2  PREZANTIME TË  PUNËS 
KËRKIMORE

“A ka ndryshuar kriza mekanizmin e 
Transmisionit Monetar në Shqipëri? Një 
aplikim i teknikës së vlerësimit të densitetit 
të kernelit”, nga Altin Tanku, Departamenti i 
Kërkimeve në konferencën ndërkombëtare 
të modelimit ekonomik dhe shkencës së të 
dhënave”, Azore, Portugali 2019
Periudha e paskrizës së fundit financiare 
në ekonominë shqiptare është karakterizuar 
nga inflacioni i ulët dhe rritja e ngadaltë e 
ekonomisë. Si përgjigje ndaj hendekut të 
inflacionit dhe atij të prodhimit, Banka e 
Shqipërisë ka ulur normën e saj të politikës 
monetare për të mbështetur aktivitetin 
ekonomik dhe për të sjellë inflacionin në 
objektivin e saj. Ky punim heton hipotezën 
nëse marrëdhënia midis normës së interesit, 
parasë dhe inflacionit ka ndryshuar në 
periudhën e pas-krizës së fundit financiare 
në Shqipëri, bazuar në teknikën e vlerësimit 
të densitetit të Kernel-it. 

“Politika fiskale, prodhimi dhe stresi 
financiar në vendet në zhvillim në Evropën 

Qendrore, Lindore dhe Juglindore: Një 
qasje VAR Threshold”, nga Gerti Shijaku, 
Departamenti i Kërkimeve, prezantuar 
në konferencën  e 7-të të organizuar nga 
BCC-ja “Ndërveprimi midis politikave 
fiskale dhe monetare”, Gjenevë (Zvicër), 
26-27 shtator 2019
Ky material analizon efektet e zhvillimeve 
fiskale në aktivitetin ekonomik dhe gjendjen 
e tregut me kalimin e kohës. Studimi përdor 
një qasje autoregresive të vektorit të pragut 
për 10 ekonomi në zhvillim në vendet e 
Evropës Lindore, Qendrore dhe Juglindore. 
Indeksi i stresit financiar është ndërtuar 
duke marrë parasysh një gamë të gjerë të 
modeleve të tregut, duke përfshirë stresin 
në lidhje me bankat, me tregun e parave, 
këmbimit valutor dhe atë të lidhur me tregjet 
e pasurive të paluajtshme, mbi të cilat 
është ngritur pragu mbi gjendjen e tregut. 
Pragu i modelit VAR lejon të analizohet 
kjo ndërlidhje gjatë episodeve të rënies 
ekonomike dhe stresit në tregun financiar. 
Së fundmi, analiza empirike konsideron një 
qasje strukturore të identifikimit.

“Një hulumtim empirik i efekteve të 
politikës fiskale në ekonominë shqiptare”, 
nga Meri Papavangjeli, Departamenti i 
Kërkimeve, prezantuar në Konferencën e 
7-të të organizuar nga BCC “Ndërveprimi 
midis politikave fiskale dhe monetare”, 
Gjenevë (Zvicër), 26-27 shtator 2019
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, 
siç propozojnë Blanchard dhe Perotti 
(2002), dhe nga ana tjetër, Metodën 
e Projektimit Lokal për llogaritjen e 
funksioneve të reagimit të impulsit. Rezultatet 
e vlerësuara tregojnë se një goditje në të 
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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. 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.

“Ndërveprimi midis politikës fiskale 
dhe monetare, ndikim në stabilitetin 
financiar”, diskutim nga Altin Tanku, 
Departamenti i Kërkimeve, prezantuar 
në konferencën  e 7-të të organizuar nga 
BCC .  “Ndërveprimi midis politikave 
fiskale dhe monetare”, Gjenevë (Zvicër), 
26-27 shtator 2019 
Materiali i prezantuar kishte për qëllim 
diskutimin që lidhje me ndërveprimin e 
politikës monetare dhe asaj fiskale, si dhe 
ndikimin që këto politika kanë në stabilitetin 
financiar, duke marrë në konsideratë rastin 
e Shqipërisë. 

“Rezultate paraprake nga Vrojtimi i 
Pasurisë në Shqipëri”, nga Elona Dushku, 
Departamenti i Kërkimeve, prezantuar 
në takimin e përvitshëm të Households 
Finance and Consumption Network, 
të organizuar nga Banka Qendrore 
Evropiane, Frankfurt, (Gjermani), 18-19 
nëntor 2019
Në datat 18-19 nëntor 2019, Banka 
Qendrore Evropiane organizoi takimin e 
përvitshëm të HFCN-së, ku merrnin pjesë 
përfaqësuesit nga bankat qendrore të të 

gjitha vendeve të Eurozonës, si dhe nga 
institucione të ndryshme kërkimore shkencore 
ndërkombëtare, të cilat prezantuan disa nga 
punët e tyre në lidhje me të dhënat e marra 
nga Vrojtimi mbi Financat dhe Konsumin e 
Familjeve ( HFCS). Banka e Shqipërisë në 
fillim të vitit 2019, ka zhvilluar  një vrojtim 
të tillë për familjet shqiptare. Materiali 
i prezantuar në këtë takim me temë 
“Rezultate paraprake nga Vrojtimi i Pasurisë 
në Shqipëri”, kishte për qëllim prezantimin 
e përqasjes metodologjike të ndjekur nga 
ana e Bankës së Shqipërisë në lidhje me 
Vrojtimin mbi financat dhe konsumin e 
familjeve shqiptare, ngjashmëritë dhe 
ndryshimet me pyetësorin e ndjekur nga 
bankat e tjera të Bashkimit Evropian. 
Gjithashtu, u prezantuan disa nga rezultatet 
paraprake në lidhje me karakteristikat e 
familjeve shqiptare, të personit të referencës 
së familjes, si dhe llojet e aktiveve reale dhe 
financiare që zotëronin familjet gjatë vitit 
2019. 

2.3 TAKIMI I 13-TË RAJONAL 
KËRKIMOR NË EVROPËN JUGLINDORE

Në datat 5-6 dhjetor 2019, Banka e 
Shqipërisë organizoi takimin e 13-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. 

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

•	Aspekte	teorike	dhe	empirike	të	politikës	
monetare dhe politikës makroprudenciale, 
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si dhe ndërlidhja mes tyre;
•	Inovacioni	 financiar	 dhe	 digjital	 dhe	

implikimet për sistemin bankar dhe 
stabilitetin financiar;

•	Modele	makroekonomike	për	analizën	e	
politikave dhe parashikimeve;

•	Kredia	 bankare,	 normat	 e	 interesit	 dhe	
impakti rajonal;

•	Regjimet	 e	 kursit	 të	 këmbimit	 dhe	
implikimet për rritjen ekonomike dhe 
mirëqenien; 

•	Sektori	i	jashtëm:	tregtia,	remitancat	dhe	
implikimet për mirëqenien kombëtare;

•	Struktura	 e	 borxhit	 publik	 dhe	 politika	
fiskale

Më në detaje, punimet  e  prezantuara  
gjatë  këtij  aktiviteti  do t’i gjeni si më 
poshtë: 

•	“Politikat	 makroprudenciale	 dhe	
monetare: Nevoja për të kërcyer tangon 
në harmoni”, Yannick Lucotte, (SB Paris 
School of Business);

•		 “Një	 kuadër	 i	 zgjeruar-Ndjeshmëria	 e	
marzhave neto të interesit të bankave 
ndaj kushteve monetare në CESEE””, 
Julia Wörz, Katharina Allinger, (Banka e 
Austrisë);

•	“Njoftimet	e	BQE-së	dhe	volatiliteti	i	tregut	
të aksioneve”, Frederik Neugebauer, 
(WHU Otto Beisheim School of 
Management);

•	“Spiralet	 	 financiarë	 në	 ekonomitë	 në	
zhvillim: roli i kursit të këmbimit dhe 
fondamenteve të brendshme”, Alessio 
Ciarlone, (Banka e Italisë);

•	“Dalja	nga	 regjimet	e	kursit	 të	këmbimit	
dhe kohëzgjatja e rimëkëmbjes 
ekonomike: Një përqasje Propensity 
Score Matching”, Maria Siranova, 
(Universiteti i Ekonomisë në Bratislavë, 
Sllovaki);

•	“Sfidat	e	transformimit	digjital	në	sektorin	

bankar”, Brankica Todorović, (Shkolla e 
Ekonomisë, Uzice, Serbi);

•	“Përfitimet	 në	 mirëqenien	 kombëtare	
në unionet monetare”, Cem Gorgun, 
(Kandidat i PhD në Ekonomiks, Koc 
University Rumelifeneri Campus);

•		“Pritjet,	zakonet	dhe	përfitimet	dinamike	
të mirëqenies nga tregtia”, Povilas 
Lastauskas, (Banka e Lituanisë); 

•	“Varësia	 në	 hapësirë	 dhe	 tregjet	 e	
brendshme të kapitalit”, Mimoza 
Shabani, (Lektore e Ekonomiksit Financiar, 
University of East London); 

•	“Impakti	 i	 remitancave	në	 varfërinë	dhe	
konsumin e familjeve në Shqipëri”, Elona 
Dushku, (Banka e Shqipërisë);

•	“Borxhi	 në	 monedhë	 të	 huaj	 dhe	
multiplikatori fiskal”, Grégory Levieuge, 
Marie-Pierre	Hory,	Daria	Onori,	 (Banka	
e Francës);

•	“Qëndrimet	ndaj	krijimit	të	borxhit	publik	
dhe përparësive të shpenzimeve publike 
në EQLJ”, Thomas Scheiber, Markus 
Eller, (Banka e Austrisë); 

•	“Makroekonomia	 e	 “carry	 trade”	 ka	
shkuar keq: humbjet e korporatave dhe 
konsumatorëve në Evropën në zhvillim”, 
Eglė Jakučionytė, (Banka e Lituanisë);

•	“Një	 analizë	 e	 përqendrimit,	
konkurrencës dhe stabilitetit financiar në 
kontekstin bankar të Evropës Juglindore”, 
Francesco Guidi, (Lektor i Ekonomiksit në 
Universitetin e Greenwich);

•	“T’u	 besojmë	 bankierëve:	 Analiza	 e	
faktorëve të kërkesës dhe ofertës së 
kanalit të kredisë në rastin e Shqipërisë, 
bazuar në informacionin nga Vrojtimi 
i Aktivitetit Kreditues”, Gerti Shijaku, 
(Banka e Shqipërisë);

•	“Një	analizë	e	rrezikut	të	ndërmjetësimit	
financiar institucional nëpërmjet llogarive 
kombëtare financiare dhe Bilancit të 
Pagesave: Evidenca nga Indonezia”, 
Werdaningtyas H, Awirya AA, Rudianto, 
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(Banka e  Indonezisë);
•	“Kredia	globale	dhe	tronditjet	financiare	

te Eurozonës: Rëndësia e tyre për 
Shqipërinë?”, Bledar Hoda, (Banka e 
Shqipërisë);

•	“Evidenca	 mikroekonomike	 të	 sjelljes	
çmim-përcaktuese	 në	 ekonominë	
shqiptare”, Ola Çami, (Banka e 
Shqipërisë);

•		 “Një	 analizë	 VAR	 e	 mekanizmit	 të	
transmetimit të politikës monetare në 
Shqipëri. Si e ndikon norma REPO e 
bankës qendrore ekonominë shqiptare?”, 
Denada Rada, (Banka e Shqipërisë);

•	“Inflacioni:	 një	 incentivë	 okulte?”,	
Vincenzo Alfano, (Universiteti i Napolit 
Federico II);

•		 “Marrëdhënia	 midis	 papunësisë	 dhe	
rritjes ekonomike reale në Shqipëri”, 
Orion Garo, (Banka e Shqipërisë);

•	“Çfarë	i	shtyn	luhatjet	e	kursit	të	këmbimit	
lekë-euro?	 Një	 përqasje	 e	 kointegruar	
SVAR për identifikimin e goditjeve në 
ekonomi”, Altin Tanku, Ilir Vika, (Banka e 
Shqipërisë);

•	“Reformat	 strukturore	 dhe	 ambiciet	 për	
rritje”, Natasha Rovo, (Banka Botërore);

•	“Kujdesi	 shëndetësor	 dhe	
makroekonomia: Produktiviteti, inflacioni 
dhe politika monetare”, Peter Hilsenrath, 
(Universiteti i Pacifikut); 

•	“Parashikimi	 i	 inflacionit	 afatshkurtër	 të	
Shqipërisë nëpërmjet një modeli VAR 
Bayesian”, Meri Papavangjeli, (Banka e 
Shqipërisë);

•	“Një	krahasim	i	përqasjeve	të	frekuencave	
mikse për parashikimin afatshkurtër të 
PBB-së	së	Maqedonisë	së	Veriut”,	Gani	
Ramadani, Magdalena Petrovska, 
(Banka Kombëtare e Maqedonisë së 
Veriut). 

Prezantimet e plota të materialeve i gjeni 
në faqen e Bankës së Shqipërisë në linkun 

e mëposhtëm.
https://www.bankofalbania.org/Botime/
Bot ime_Kerk imore/Tak imi_ ra jona l_
kerkimor_ne_evropen_juglindore.html

2.4 ÇMIMI I GUVERNATORIT PËR 
DIPLOMËN MË TË MIRË PËR VITIN 
2019

Banka e Shqipërisë, në kuadër të inkurajimit 
të studentëve të ekonomisë si 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 2019, konkursin 
e hapur të “Çmimit të Guvernatorit për 
Diplomën më të mirë”. Në këtë konkurs 
morën pjesë studentë si nga universitetet 
brenda dhe jashtë vendit, me tematika 
të lidhura me ekonomiksin monetar  e 
ndërkombëtar, stabilitetin e çmimeve dhe  
atë financiar, integrimin ekonomik etj.

Me çmimin e parë u vlerësua Olsi Pajo, 
student i masterit në Universitetin e Bonit 
në Gjermani me temën: “ Transmetimi i 
Informacionit të Bankës Qendrore”,  një 
çështje me një rëndësi kyçe për bankat 
qendrore, të cilat ndjekin një politikë 
monetare bazuar tek pritjet e publikut.  Autori 
ndërton një model teorik për të argumentuar 
rreth implikimeve që objektivat e bankës 
qendrore kanë në rolin e kompetencës dhe 
transparencës në strategjinë e komunikimit. 

Bazuar në modelin teorik, ai gjen se 
kompetenca e bankës qendrore përmirëson 
procesin e komunikimit duke qenë se ajo 
është më e kujdesshme në vëzhgimin e 
situatës ekonomike e për rrjedhojë është 
dhe më e besueshme. Por nga ana tjetër, 
për të qenë dhe transparente ajo duhet 
të ketë dhe një objektiv të qartë dhe të 
mirëpërcaktuar. 
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Me çmimin e dytë u vlerësua Meril Canameri, 
nga Fakulteti i Ekonomisë në Tiranë, me 
temë: “Niveli, rëndësia dhe përgjegjësia 
e edukimit financiar në Shqipëri”. Qëllimi 
i këtij punimi është që përmes vlerësimit 
të gjendjes aktuale të edukimit financiar 
në Shqipëri, të përcaktohet se çfarë duhet 
bërë në të ardhmen për ta përmirësuar atë. 
Edukimi financiar dhe përfshirja financiare 
janë elemente kyçe për një transmetim më 
të mirë të politikave të bankës qendrore, 
si dhe arritjes së objektivit të stabilitetit të 
çmimeve. 

Me çmimin e tretë u vlerësua Isli Kola, 
student në Universitetin Bilken në Ankara të 
Turqisë me temën: “Një vlerësim strukturor 
dhe statistikor i prodhimit potencial të 
Shqipërisë”. Autori llogarit prodhimin 
potencial të Shqipërisë për periudhën 
1980-2017, duke përdorur katër përqasje 
të ndryshme empirike. Vlerësimet e marra 
nga autori tregojnë se goditjet negative 
në prodhim absorbohen gradualisht nga 
ekonomia dhe se në vitet e fundit prodhimi 
është duke konverguar drejt potencialit të 
tij. 

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)


