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i. seminari i Të premTes 

Materialet e prezantuara në aktivitetin 
kërkimor “Seminaret e së Premtes” 
kanë trajtuar çështje të ndryshme me në 
qendër të analizës efektin e goditjeve 
në ciklet e biznesit dhe në trendin e 
rritjes ekonomike, inovacionin financiar, 
sjelljen e investitorëve në tregun primar të 
letrave me vlerë, inflacionin e importuar, 
ndikimin e tij në inflacionin kombëtar 
etj. Në rubrikën më poshtë do të gjeni 
një përmbledhje më të detajuar të këtyre 
materialeve.

“eFekTi i GoDiTjeVe nominaLe në 
cikLeT e BiZnesiT Dhe në TrenDin e 
rriTjes ekonomike”, nGa BLeDar 
hoDa, DeparTamenTi i kërkimeVe.

Luhatshmëria e prodhimit dhe 
tendenca afatgjatë në të ardhurat për 
frymë, kanë qenë kohët e fundit në 
fokus të politikëbërjes në të gjithë botën. 
Identifikimi i rolit të goditjeve nominale, 
monetare apo të goditjeve mbi normat e 
interesit, në zbutjen e cikleve të biznesit 
është duke u kthyer në një temë që zgjon 
mjaft interes. Fokusi kryesor i këtij studimi 

është ndikimi i goditjeve monetare apo 
i normave të interesit në prodhim dhe 
treguesë të tjerë të llogarive kombëtare, 
si një mjet i stabilizimit të ciklit të biznesit. 
Punimi synon të ngrejë një sistem të 
përbërë nga raporti konsum/prodhim dhe 
ai investim/prodhim, si dhe një funksion 
të kërkesës për para në një model me tre 
ekuacione. Ndërsa, goditjet monetare 
dhe të normave të interesit janë përdorur 
si faktorë potencialë alternativë për të 
shpjeguar lëvizjet e treguesve të sektorit 
real. Gjetjet identifikojnë masën në të 
cilën secili tregues nominal mund të 
përdoret për të ndikuar këto të fundit.

“F inancimi  i  inoVacioniT 
Dhe inoVacioni në Financë”, 
nGa GriD Thoma, asisTenT 
proFesor për ekonomi Dhe 
aDminisTrim pranë UniVersiTeTiT 
Të camerinos, iTaLi.

Ky studim analizon të dhënat e 
përftuara nga procesi i regjistrimit të 
patentave financiare në Evropë, numri 
të cilave ka ardhur në rritje paralelisht 
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me ndryshimet domethënëse në sistemin 
financiar dhe atë të pagesave. Duke bërë 
një analogji me patentat jofinanciare, të 
dhënat janë marrë nga Zyra Evropiane 
e Patentave (EPO) dhe analiza ndjek 
ecurinë e vlerës së tregut të patentave 
financiare në dinamikë. Autori gjen se 
firmat që veprojnë në sektorët jofinanciarë 
dhe që kanë një portofol patentash 
të diversifikuar, zotërojnë një pjesë të 
madhe të patentave në EPO, ndërkohë 
që evoluimi i tyre ngjason me zhvillimet 
në tregun amerikan të patentave. Gjetjet 
e studimit ofrojnë një informacion të 
vlefshëm për menaxherët e pronës 
intelektuale mbi inovacionet financiare 
dhe patentat.

“a n a L i Z ë  e  s j e L L j e s  s ë 
inVesT iTorëVe  në  TreGUn 
primar Të LeTraVe me VLerë”, 
nGa eLisa paZaj, DeparTamenTi i 
operacioneVe moneTare.

Ky material synon të paraqesë 
evidencat empirike mbi mënyrën e 
reagimit të investitorëve ndaj zhvillimeve 
të ndryshme në tregun primar të letrave 
me vlerë. Bazuar në të dhëna të detajuara 
mbi kërkesa të dorëzuara në ankande, 
gjatë periudhës janar 2010 - dhjetor 
2012, rezultatet e kësaj analize tregojnë 
se pasiguria në treg shoqërohet me 
yield-e më të larta për bonot e thesarit. 
Gjithashtu, rezultatet tregojnë se sjellja 
e investitorëve në formate të ndryshme 
ankandesh është shumë e ndryshme. 

“ZBaTUeshmëria e sTanDarDeVe 
nDërkomBëTare Të konTaBiLiTeTiT 
në VenDeT në ZhViLLim – rasTi i 
shqipërisë”, nGa Dr. DriTan Fino, 
peDaGoG pranë UniVersiTeTiT 
“marin BarLeTi”.

Ky material synon të analizojë 
zbatueshmërinë e standardeve 
ndërkombëtare të raportimit financiar 
në vendet në zhvillim, si dhe rolin që ato 
luajnë në zhvillimin ekonomik të këtyre 
vendeve. Materiali bën një përshkrim të 
avantazheve dhe disavantazheve që mund 
të sjellë adaptimi i këtyre standardeve dhe 
njëkohësisht të sfidave, me të cilat ndeshet 
sistemi i kontabilitetit në Shqipëri. Autori 
arrin në përfundimin se raportet financiare 
të përgatitura mbi bazën e standardeve 
ndërkombëtare japin informacion më të 
besueshëm, që lehtëson vendimmarrjen 
financiare. Rrjedhimisht, vendi ynë 
duhet të përfitojë nga zbatimi i tyre, por 
duke mbajtur parasysh mjedisin dhe 
fazën përkatëse të zhvillimit ekonomik. 
Adaptimi i standardeve ndërkombëtare 
në Shqipëri do të rriste krahasueshmërinë, 
transparencën dhe përgjegjshmërinë e 
informacionit financiar të raportuar, por 
ky është një proces i vështirë dhe varet së 
tepërmi edhe nga aftësia e autoriteteve 
kombëtare të kontabilitetit.

“ i n F L ac i o n i  i  i m p o r T Ua r 
i maLLraVe Të konsUmiT Dhe 
konTriBUTi në inFLacionin e 
shqipërisë”, nGa Lorena skUFi 
Dhe enian ÇeLa, DeparTamenTi i 
kërkimeVe.

Duke qenë një ekonomi e vogël e 
hapur, vlerësohet se Shqipëria ndikohet 
nga presionet e huaja inflacioniste, të cilat 
veprojnë në inflacionin e përgjithshëm 
të vendit. Materiali synon të kuantifikojë 
inflacionin e importuar për një kampion 
mallrash konsumi, të cilët përbëjnë 60% 
të shportës së IÇK-së (indeksit të çmimit 
të konsumit). Gjithashtu, studimi përpiqet 
të dekompozojë inflacionin total të 
shportës së IÇK-së, sipas kontributeve të 
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ii. pUnë kërkimore Të sapopërFUnDUara

brendshme dhe të jashtme, duke zbatuar 
metoda kontabiliste për periudhën 2008-
2012. Rezultatet shfaqin kontribute të 
vogla të inflacionit të importuar.

“ s i  T ë  s h k r Ua j m ë  D h e  T ë 
V L e r ë s o j m ë  n j ë  a r T i k U L L 
akaDemik”, nGa marGeriTa 
T o pa L L i ,  D e pa r Ta m e n T i  i 
kërkimeVe.

Materiali trajton në vija të përgjithshme 
mënyrën se si realizohet procesi i një 
kërkimi shkencor, në të gjitha fazat e 
tij, si dhe mënyra e të shkruarit të një 
punimi kërkimor. Në fokus të materialit 
të prezantuar është njohja me procedurat 
e publikimit të një punimi, fazën e 
publikimit dhe procesin e rishikimit të tij, 
procese këto që zgjasin nga disa muaj 
deri në 2-3 vjet.

“ VLerësime sTaTisTikore Të 
TreGUesVe ekonomikë, LiDhUr 
me Teknika Të VLerësimiT Të 
DensiTeTeVe”, nGa aLTin TankU 
Dhe kLiTi ceca, DeparTamenTi i 
kërkimeVe.

Ky material ka për qëllim krijimin 
e modeleve alternative të modeleve 
ekzistuese ekonometrike, bazuar në 
metodën e vlerësimit të densiteteve. 
Metodat kryesore të paraqitura në këtë 
material janë metoda të modelimit të 
treguesve të rastit (skalare dhe vektoriale), 
që konsistojnë në vlerësimin e densiteteve 
shumë përmasore. Aplikimi empirik 
është bërë mbi disa tregues të njëjtë 
makroekonomikë si PBB-ja, inflacioni, 
treguesit monetar etj, për disa vende të 
ndryshme në rajon. Kjo mënyrë vlerësimi 
do të shërbejë për të testuar performancën 
e modeleve të caktuara, të përdorura për 
modelimin e treguesve makroekonomikë.

“ n i V e L i  i  p ë r s h TaT s h ë m  i 
reZerVaVe në VaLUTë Të hUaj: 
një përqasje e re”, nGa eLona 
DUshkU Dhe GerTi shijakU, 
DeparTamenTi i kërkimeVe.

Ky material vlerëson nivelin optimal 
të rezervës valutore të mbajtura në një 
ekonomi të vogël e të hapur, si Shqipëria, 
duke u bazuar në një model optimizues. 
Tre janë qasjet kryesore që literatura 
propozon për përcaktimin optimal të 
saj, bazuar kryesisht edhe në qëllimin 
e mbajtës së rezervës si: siguri ndaj 
goditjeve që pëson llogaria e pagesave; si 
burim për zbutjen e konsumit nga goditje 
të papritura të kredive nga jashtë dhe 
rënies së prodhimit; si dhe për qëllime 
të zbutjes së efektit rënës së prodhimit 
dhe konsumit të brendshëm, gjatë krizës 
së bilancit të pagesave dhe të krizës së 
bankave në një ekonomi të dollarizuar. 
Ky material bazohet në qasjen e tretë, 
ndërsa disa nga treguesit që janë marrë 
në konsideratë janë niveli i borxhit, 
llogaria kapitale dhe ndalesa e papritur, 
risku i tërheqjeve të mëdha në depozita 
gjatë krizave, etj. Kjo qasje e re empirike 
ofron një mënyrë novatore të përcaktimit 
të nivelit optimal të rezervës valutore dhe 
shërben si një kufi maksimal i nivelit të 
mbajtjes së saj.
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“ÇmimeT e BanesaVe ne shqipëri: 
DeVijim nGa ekUiLiBri”, nGa 
enDriT YZeiraj, DeparTamenTi i 
kërkimeVe.

Matja e çmimeve të banesave mori një 
rendësi të theksuar pas krizës financiare 
të vitit 2008. Rritja e shpejtë dhe e madhe 
e çmimeve të banesave u pa si një nga 
shkaqet që çuan në krijimin dhe forcimin 
e krizës. Si rrjedhojë, çmimet e banesave 
kanë rëndësi të madhe për stabilitetin 
ekonomik e financiar të një vendi. 
Materiali krijon një indeks për çmimin 
themelor të banesave në Shqipëri, të 
parashikuar në bazë të treguesve të 
rëndësishëm makroekonomikë si: normat 
e rritjes, normat e interesit etj. Ky indeks 
i ri, që teorikisht përfaqëson çmimin 
“themelor”, më pas krahasohet me 
çmimet reale të banesave. Në varësi të 
treguesve të përdorur, devijimi i çmimit 
real nga ai themelor varion. Gjithsesi, 
vihet re një mbiçmim në periudhën pas 
vitit 2006, por që fillon të korrektohet 
gjatë vitit 2012. Lidhja e çmimit real me 
atë themelor, gjithsesi mbetet ende e 
dobët. Metodologjia e përdorur konsiston 
në metodat kalibruese dhe në metodën 
e Mekanizmit të Korrigjimit të Vektorit të 
Gabimit (VECM).

“inFLacioni i  imporTUar i 
maLLraVe Dhe konTriBUTi i Tij 
në inFLacionin komBëTar”, nGa 
Lorena skUFi Dhe enian ÇeLa, 
DeparTamenTi i kërkimeVe.

Si një ekonomi e vogël e hapur, 
Shqipëria mendohet të ndikohet nga 
presionet e huaja inflacioniste. Shkalla 
në rritje e hapjes dhe aktivitetit tregtar 
mbështet një mendim të tillë, duke 
pasur parasysh inflacionin e importuar 

dhe ndikimin e këtij të fundit në atë 
vendas. Artikulli përpiqet të kuantifikojë 
inflacionin e importuar për një kategori 
mallrash konsumi, të cilat përfshijnë 60% 
të shportës së IÇK-së. Po ashtu, synohet 
dekompozimi i inflacionit në kontribute 
të brendshme dhe të jashtme, sipas 
teknikave kontabël, për periudhën 2009-
2012. Rezultatet tregojnë për ndikime të 
vogla të inflacionit të importuar. 

“ e U r o i Z i m i  F i n a n c i a r  n ë 
shqipëri”, nGa LinDiTa Vrioni, 
DeparTamenTi i kërkimeVe.

Pavarësisht vëmendjes dhe masave të 
marra në drejtim të uljes së shkallës së 
lartë të euroizimit financiar në Shqipëri, ai 
përsëri mbetet i pranishëm. Të kuptuarit 
e faktorëve monetarë dhe jomonetarë, 
që nxisin përdorimin e madh të euros do 
t’i vijë në ndihmë zgjidhjeve afatgjata në 
lidhje me euroizimin. Faktorët përcaktues 
të euroizimit, janë ndarë në faktorë që 
influencojnë euroizimin e depozitave dhe 
ata që influencojnë euroizimin e kredisë. 
Gjetjet empirike nuk e shpjegojnë 
shkallën e euroizimit të depozitave nga 
faktorët monetarë (diferenca e normave 
të interesit; inflacioni; kursi i këmbimit 
apo dhe transfertat nga emigrantët), 
ndërsa euroizimi i kredisë shpjegohet 
vetëm nga stoku i depozitave në valutë. 

“insTrUmenTaT e paGesaVe sipas 
percepTimiT Të konsUmaTorëVe 
s h q i p Ta r ë :  V L e r ë s i m e T  e 
‘moDeLiT proBiT’ mBi një ankeTë 
pUBLike” nGa aLBan pLLaha 
Dhe kLiTi ceca, DeparTamenTi 
i kërkimeVe, Dhe VaLenTina 
semi, DeparTamenTi i sisTemiT 
Të paGesaVe.



Nr.11Periudha korrik-dhjetor 2013 5Banka e Shqipërisë

Qëllimi i këtij materiali studimor është 
përdorimi i të dhënave të përftuara nga 
“anketimi i perceptimit të instrumenteve 
të pagesave sipas individëve”, për të 
vlerësuar empirikisht arsyet që ndikojnë 
konsumatorët në përdorimin ose jo, të 
këtyre instrumenteve të pagesave. Studimi 
përdor modelet “binare” të treguesve 
të varur (Modelin Probit) për vlerësimin 
e treguesve ndikues (karakteristikat 
demografike të individëve) që ndikojnë 
në përzgjedhjen e instrumenteve të 
pagesave. Gjetjet e studimit sugjerojnë 
se përdorimi i instrumenteve të pagesave 
në Shqipëri, ndikohet nga faktorët socio-
demografikë si: edukimi, niveli i të 
ardhurave, mosha etj.

“kreDiTimi  në moneDhë Të 
hUaj në shqipëri”, nGa GerTi 
s h i j a k U,  D e pa r Ta m e n T i  i 
kërkimeVe.

Rritja e kreditimit në monedhë të huaj 
në shumë vende të Evropës Qendrore 
dhe Juglindore (CESEE) ka ndikuar 
në rritjen e analizave dhe materialeve 
kërkimore në këtë drejtim. Ashtu si edhe 
në vendet e tjera të CESEE, edhe në 
Shqipëri, studimi i përcaktuesve kryesorë 
të sjelljes së kreditimit në valutë është 
mjaft i rëndësishëm, duke pasur parasysh 
se 65% e kredisë ndaj sektorit privat 
është në monedhë të huaj. Në material 
vlerësohen përcaktuesit e kredisë në 

valutë ndaj sektorit privat, me metodën 
Autoregressive Distributed Lag, duke 
përfshirë tregues të ofertës dhe kërkesës 
si: diferenca e normave të interesit, 
depozitat në valutë, volatiliteti i inflacionit 
dhe kursit të këmbimit etj.

“njohUriTë Financiare në 
shqipëri: reZULTaTeT e VrojTimiT 
për maTjen e niVeLiT Të njohUriVe 
Financiare Të popULLaTës”, 
nGa kLiTi ceca, DeparTamenTi i 
kërkimeVe, arLinDa koLeniÇo 
Dhe eGnis isakU, DeparTamenTi 
i marrëDhënieVe me jashTë, 
inTeGrimiT  eVropian Dhe 
k o m U n i k i m i T ,  B o r a n a 
haxhimUsaj, DeparTamenTi i 
kërkimeVe.

Në krijimin dhe përshtatjen e 
programeve edukuese, rol të rëndësishëm 
luan edhe identifikimi i mangësive dhe 
gjetja e mënyrave të duhura për një 
përqasje sa më efecientë ndaj nevojave 
reale të publikut. Ky material prezanton 
në mënyrë të përmbledhur rezultatet 
e përftuara nga vrojtimi për matjen 
e kulturës financiare të popullatës, të 
zhvilluar në muajin korrik 2011. Rezultatet 
e këtij vrojtimi hedhin dritë mbi përfshirjen 
financiare të individëve, mbi njohuritë, 
sjelljet, si dhe qëndrimet e tyre, lidhur me 
aspekte të ndryshme të administrimit të 
financave personale apo familjare.
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“impakTi i TranZicioniT ekonomik 
mBi nDërmarrjeT në eVropën 
qenDrore Dhe LinDore”, nGa 
marGeriTa TopaLLi, DeparTamenTi 
i kërkimeVe.

Ky material është pjesë e një projekti 
afatgjatë që synon të studiojë në thellësi 
tranzicionin ekonomik në Evropën 
Qendrore dhe Lindore. Faza e parë e 
projektit ka për qëllim të nxjerrë në pah 
hapësira të mundshme që ekzistojnë 
në literaturën e sotme për një analizë 
më të plotë të këtij fenomeni. Vlerësimi 
i literaturës është realizuar me anë të 
metodologjisë kuantitative, analiza 
co-word, e cila identifikon hapësirat e 
mundshme për një thellim të mëtejshëm 
të pyetjes kryesore të kërkimit.

“VLerësimi i DensiTeTeVe me 
kUshT,  një  perGjiThësim i 
DensiTeTiT me kUshT. apLikimi 
për Të Dhëna ekonomike”, nGa 
aLTin TankU Dhe kLiTi ceca, 
DeparTamenTi i kërkimeVe.

Në kuadër të vlerësimit të densiteteve, 
materiali i diskutimit ka për qëllim të 
japë një përgjithësim të natyrshëm të 
konceptit të densitetit me kusht, për 
densitetet e vlerësuara shumë përmasore. 
Nga autorët pritet të përllogariten 
forma të përgjithshme të vlerësimeve të 
densiteteve me kushte një dhe shumë 
përmasore, për rastin e disa bërthamave. 
Kjo mënyrë e modelimit të vektorëve të 
rastit do t’i mundësojë përdoruesve të 
kësaj metodologjie të realizojnë goditje 
të caktuara densiteti, me kushte një dhe 
shumë përmasore. Gjithashtu, në punim 

do të përfshihen dhe vlerësime empirike 
për disa të dhëna ekonomike.

“ VLerësim i  poTenciaLiT Të 
inVesTimeVe Të hUaja DirekTe në 
rajonin e eVropës jUGLinDore”, 
nGa arLinD rama, DeparTamenTi 
i kërkimeVe.

Ky material diskutimi synon të ofrojë 
një vlerësim të potencialit të investimeve 
të huaja direkte në ekonomitë e Evropës 
Juglindore, duke marrë në shqyrtim 
ndikimin e politikave ekonomike si faktorë 
përcaktues. Pas krahasimit të politikave të 
aplikuara nga vendet e rajonit, koncepti i 
“potencialit” të IHD-ve trajtohet si vlerë e 
pritshme e stokut të investimeve të huaja 
në secilën nga ekonomitë në fokus, 
përcaktuar sipas parimit të “praktikës 
më të mirë” në rajon. Analiza nëpërmjet 
metodave të dhënave panel bazohet në 
të dhëna vjetore për periudhën 2002-
2012 dhe përfshin 8 vende të rajonit. 

“sFiDaT e impLemenTimiT Të 
BaseL 2”, nGa LinDiTa Vrioni, 
DeparTamenTi i kërkimeVe.

Më 31 dhjetor 2014, hyn në 
fuqi rregullorja e re për raportin e 
mjaftueshmërisë së kapitalit, duke 
mbështetur ndryshimet bazuar në 
ndjeshmërinë ndaj rrezikut. Ky punim 
adreson sfidat e implementimit të 
standardit të ri. Duke marrë në 
konsideratë kufizimet dhe strukturën e 
tregut shqiptar, analizohet detyrimi i 
bankave për të mbështetur kërkesat për 
kapital mbi vlerësimet e rrezikut të kredive 
nga ECAI-t (External Credit Assessment 

iii. maTeriaLe DiskUTimi në proces
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Institutions). Analiza synon të vërtetojë 
nëse ky standard i ri i llogaritjes së kapitalit 
do mund të jetë një instrument efektiv në 
duart e mbikëqyrjes së bankave, për të 
sinjalizuar një shtim të aktiviteteve me 
rrezik nga bankat.

“ m a T j e  e  pa s i G U r i s ë  n ë 
ekonominë e shqipërisë” nGa 
enDriT YZeiraj, DeparTamenTi i 
kërkimeVe.

Kriza ekonomike shkakton pasiguri 
për agjentët e tregut. Rritja e pasigurisë 
ndikon në përforcimin e efekteve të 
krizës, duke ngadalësuar konsumin 
dhe investimin e agjentëve përkatës, si 
dhe duke i incentivuar ata të kursejnë 
më shumë gjatë kësaj periudhe. Të 
gjitha këto, sjellin rënien e kërkesës 
agregate në treg. Materiali synon 
matjen empirike të pasigurisë në treg, 
si pasojë e ngadalësimit të rritjes 
ekonomike dhe efektin e saj në treg. Për 
këtë qëllim do përdoren përkufizime të 
ndryshme të pasigurisë që sugjerohen 
nga literatura por që bazohen kryesisht 
në anketat e ndryshme me agjentët e 
tregut. Banka e Shqipërisë dhe INSTAT 

zhvillojnë anketime të ngjashme për 
rastin e Shqipërisë. Këto indekse mund 
të bashkohen në një të vetëm nëpërmjet 
analizës së komponentëve kryesorë, 
ku metoda VAR do të përdoret për të 
vlerësuar lidhjen e pasigurisë me treguesit 
e tjerë të rëndësishëm makroekonomikë. 

“ k U r B a  –  j  n ë  T r e G T i n ë 
sekToriaLe: nDikimi i kUrsiT Të 
këmBimiT në BiLancin TreGTar 
sekToriaL” nGa aLBan pLLaha, 
DeparTamenTi i kërkimeVe.

Qëllimi i këtij materiali është të 
evidentojë ekzistencën e “kurbës – J” 
në tregtinë sektoriale të Shqipërisë me 
vendet e tjera partnere. Duke përdorur të 
dhëna tremujore për sektorë të ndryshëm 
të tregtisë, materiali synon të vlerësojë 
empirikisht ndikimin afat-shkurtër dhe 
afat-gjatë të kursit të këmbimit në bilancin 
tregtar sektorial. Ky studim aplikon 
modelin e korrektimit të gabimit (ECM) në 
vlerësimin e bilanceve tregtare. Rezultatet 
e vlerësimeve priten të identifikojnë 
sektorë të ekonomisë vendase, të cilët 
mund të kenë avantazhe konkurruese për 
tregtinë me jashtë.

Në këtë rubrikë do të gjeni një 
përmbledhje të shkurtër të disa artikujve 
dhe materialeve të publikuara nga Banka 
e Shqipërisë dhe banka të tjera qendrore 
gjatë periudhës korrik- dhjetor 2013, për 
të dhënë një pasqyrë më të qartë mbi 
temat kërkimore shkencore të publikuara 
gjatë kësaj periudhe.

“ V ë s h T r i m  i  a k T i V i T e T i T 
kreDiTUes Të insTiTUcioneVe Të 
mikroFinancës në ekonominë 
shqipTare”, nGa arLinD rama, 
DeparTamenTi i kërkimeVe.

Për të shërbyer në të kuptuarin e 
tendencave që ka shfaqur mikrofinancimi 
në ekonomi, ky artikull synon të 
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përshkruajë e të interpretojë ecurinë 
që ka ndjekur aktiviteti kreditues i 
institucioneve të mikrofinancës (MFI), 
sipas të dhënave statistikore të raportuara 
prej tyre në Regjistrin e Kredive të Bankës 
së Shqipërisë, për periudhën kohore 
nga tremujori i katërt i vitit 2010 deri 
në tremujorin e parë të vitit 2013. Për 
të analizuar natyrën e kreditimit të MFI-
ve, të dhënat janë analizuar duke marrë 
si kufi ndarës nivelin prej 1.5 milionë 
lekësh. Klasifikimi i kredive të disbursuara 
mbi dhe nën këtë kufi vlere, i shërben 
analizës për të krijuar një ekspoze më 
të qartë të tipareve të aktivitetit kreditues 
të MFI-ve dhe fokusit kreditues të tyre 
në dinamikë. Vihet re se në momente 
të caktuara kohore, institucionet e 
mikrofinancës shërbejnë si mekanizma 
zbutës të disbalancave mes kreditimit 
bankar dhe atij jobankar. Me qëllim që 
mikrofinanca të vijojë të konsiderohet 
si instrument kontribuues në zhvillimin 
ekonomik, duhet të vendoset një balancë 
e re mes qasjes së zhvillimit social dhe 
qasjes së mirëfilltë tregtare nga ana e 
institucioneve të mikrofinancës.

“kriZaT Bankare Dhe roLi i 
koaLicioneVe Bankare”, nGa 
DanieL r. sanches, Banka e 
reZerVës FeDeraLe.

Qëllimi i këtij studimi është paraqitja 
e një kuadri për analizimin e efektivitetit 
të formimit të koalicioneve bankare, si 
përgjigje ndaj një goditjeje të jashtme 
që mund të shkaktojë probleme në 
mekanizmin e pagesave dhe aktivitetin 
ekonomik real. Studimi tregon se 
mekanizmi i sigurimit i ofruar nga një 
lloj i veçantë koalicionesh bankare, i 
mundëson shoqërisë të parandalojë 
plotësisht problemet në aktivitetin e 

ekonomisë reale që mund të shkaktohet 
nga një rënie e përkohshme në vlerën 
e aktiveve bankare, të paktën në rastin 
e një goditje jo shumë të madhe. Nëse 
goditja është relativisht e madhe, atëherë 
koalicioni i bankave private nuk do të ishte 
në gjendje të parandalonte plotësisht një 
ndërprerje në aktivitetin real, edhe pse 
do të ishte në gjendje të zbuste ndjeshëm 
efektet në sasitë dhe çmimet e ekuilibrit. 
Si rrjedhojë, ekzistenca e një koalicioni 
të bankave private të llojit të përshkruar 
në këtë studim mund të jetë një mjet 
efektiv për parandalimin e zvogëlimit të 
konsiderueshëm të veprimtarisë tregtare.

http://www.philadelphiafed.org/research-and-
data/publications/working-papers/2013/wp13-
28.pdf

“ e F e k T i V i T e T i  i  m a s a V e 
josTanDarDe GjaTë kriZës 
Financiare: përVoja e reZerVës 
FeDeraLe Dhe Bankës qenDrore 
e V r o p i a n e ” ,  n G a  s e T h  B . 
carpenTer, seLVa DemiraLp Dhe 
jens eisenschmiDT, Banka e 
reZerVës FeDeraLe.

Qëllimi i këtij studimi është matja 
e efekteve të politikës jostandarde 
për tregjet e financimit bankar, duke 
analizuar efektet e stresit në tregun 
e financimit bankar mbi vëllimin e 
huadhënies bankare, duke përdorur 
qasjen e ekuacioneve të njëkohshme. 
Falë modelimit të veçuar të ofertës dhe 
kërkesës së kredisë, studimi përcakton se 
si masat jostandarde të bankave qendrore 
ndikuan në huadhënien e sektorit bankar, 
duke reduktuar stresin në tregjet e 
financimit të bankave. Studimi fokusohet 
mbi Rezervën Federale në SHBA dhe 
Bankën Qendrore Evropiane. Rezultatet e 
studimit sugjerojnë se masat jostandarde 
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zvogëluan volatilitetin e huadhënies nga 
sektori bankar, që rezultoi në rritjen e 
ofertës së kredisë në të dy rajonet, duke 
kontribuar në mbështetjen e aktivitetit 
kreditues. Studimi e konsideron këtë si 
një provë të fortë për ekzistencën e një 
“kanali risku për likuiditetin e bankave”, 
aktiv në periudha krizash, që plotëson 
kanalet e zakonshme të transmetimit të 
politikës monetare.

http://www.federalreserve.gov/pubs/
feds/2013/201334/201334abs.html

“rreZiqeT për sTaBiLiTeTin e 
ÇmimeVe, kUFiri i poshTëm Zero 
Dhe UDhëZimeT paraprake: një 
VLerësim në kohë reaLe”, nGa 
GünTer coenen anD anDers 
Warne ,  Banka e  reZerVës 
FeDeraLe.

Ky studim përdor simulime stokastike 
nga Modeli “New Area-Wide”, një model 
bazuar në qasjen mikroekonomike 
për një ekonomi të hapur, krijuar nga 
Banka Qendrore Evropiane, për të 
hulumtuar pasojat e kufirit të poshtëm 
zero ndaj normave nominale të interesit 
për evoluimin e rrezikut të stabilitetit të 
çmimeve në zonën e euros, gjatë krizës 
financiare. Duke përdorur një masë 

formale për bilancin e rreziqeve, e 
përftuar nga preferencat politikëbërësve 
ndaj rezultateve të inflacionit, studimi 
tregon fillimisht se rreziqet e inflacionit 
të ulët për stabilitetin e çmimeve kanë 
qenë dukshëm më të mëdha se rreziqet 
nga një inflacion i lartë gjatë gjysmës së 
parë të vitit 2009. Kjo pasohet nga një 
ribalancim gradual i këtyre rreziqeve deri 
në mesin e vitit 2011, dhe një përkeqësim 
të mëtejshëm pas kësaj periudhe. Studimi 
gjen se kufiri i poshtëm ka shkaktuar 
një paragjykim në rënie të dukshëm në 
bilancin e riskut gjatë gjithë periudhës së 
vlerësimit, për shkak të një përforcim të 
nënkuptuar ndaj rreziqeve të deflacionit. 
Studimi ilustron se, me normat nominale 
të interesit pranë zeros, udhëzimet 
paraprake në formën e një zotimi të 
kushtëzuar për mbajtjen e normave të 
interesit në nivel të ulët për një periudhë 
më të gjatë, mund të jenë të suksesshme 
në zbutjen e rreziqeve ndaj stabilitetit të 
çmimeve. Megjithatë, studimi gjen se 
udhëzimet paraprake në formën e një 
zotimi të kushtëzuar mund të sjellin rritje 
të rreziqeve të sipërme (upside risk) në 
afatin e mesëm, nëse zgjaten shumë larg 
në të ardhmen.

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/
ecbwp1582.pdf

konFerenca me Temë “krijimi i 
kUanDriT Të poLiTikës moneTare: 
ciLi ëshTë roLi për konsiDerimin 
e sekToriT Financiar”, 17-18 
TeTor 2013, GjeneVë.

 

Gjatë punimeve të konferencës 
me temë “Krijimi i Kuadrit të Politikës 
Monetare: Cili është Roli për 
Konsiderimin e Sektorit Financiar?” të 
mbajtur në Gjenevë më 18 tetor 2013, 
Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. 
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Ardian Fullani, dhe zj. Beatrice Maser, 
Ambasadore, Drejtore e Bashkëpunimit 
Ekonomik dhe Zhvillimit në SECO, 
nënshkruan marrëveshjen dypalëshe mes 
Bankës së Shqipërisë dhe Sekretariatit të 
Shtetit Zviceran për Çështjet Ekonomike 
(SECO).

Në këtë konferencë Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë, Z. Ardian Fullani, 
dha kontributin e tij si folës në panelin 
e tretë: “Përballimi i krizave dhe kohët e 
pazakonshme”, duke prezantuar politikat 
e ndjekura nga Banka e Shqipërisë pas 
krizës së fundit financiare, sfidat dhe roli 
që duhet të ndërmarrin bankat qendrore 
duke marrë parasysh specifikimet, 
karakteristikat dhe shkallën e integrimit të 
vendit tonë në ekonominë globale. 

Punonjësit e Bankës së Shqipërisë 
prezantuan një sërë materialesh në 
aktivitetin e lartpërmendur:

- “Roli i parasë si një shtyllë e 
rëndësishme për Politikën Monetare: 
Rasti i Shqipërisë” nga Gerti Shijaku, 
Banka e Shqipërisë.

- “Roli i kursit të këmbimit në modelet 
e tregtisë ndërkombëtare: A qëndron 
kushti M-L në Shqipëri ?”, nga Bledar 
Hoda, Banka e Shqipërisë.

- “Hulumtimi empirik i pasigurisë së 
parashikimit me simulimin Monte 
Carlo” nga Altin Tanku, Elona 
Dushku dhe Kliti Ceca, Banka e 
Shqipërisë.

- “Ndërtimi i një treguesi të përbërë 
për Shqipërinë”, Ermelinda 
Kristo, Delina Ibrahimaj, Banka e 
Shqipërisë.

- “Një vlerësim Bayesian i një modeli 
të vogël strukturor për ekonominë 
shqiptare”, nga Elona Dushku dhe 
Vasilika Kota, Banka e Shqipërisë.

- “Një indeks i rrezikut sistemik 
financiar për Shqipërinë”, nga 
Vasilika Kota dhe Arisa Saqe, Banka 
e Shqipërisë.

Takimi  i  shTaTë  rajonaL : 
“ k ë r k i m e T  e ko n o m i k e  n ë 
eVropën jUGLinDore”, 4- 5 
DhjeTor 2013.

Për të shtatin vit radhazi, Departamenti i 
Kërkimeve organizoi në datat 4-5 dhjetor 
2013, takimin rajonal të Kërkimeve për 
Evropën Juglindore. Disa nga temat 
kryesore të trajtuara në këtë aktivitet 
kishin të bënin me çështjet financiare 
aktuale dhe zhvillimet e sektorit bankar, 
treguesit makroekonomikë, zhvillimet 
fiskale dhe rolin e vendimmarrjes; 
modelimin dhe parashikimin e çmimeve, 
kurseve të këmbimit dhe treguesve të 
tjerë ekonomikë; sondazhet publike dhe 
zhvillimet e kohëve të fundit në ekonominë 
e Shqipërisë dhe rajonit.

Në këtë aktivitet prezantuan dhe 
diskutuan materialet e tyre 35 kërkues nga 
Banka e Shqipërisë dhe bankat qendrore 
të rajonit të Evropës Juglindore e më 
gjerë, ku mund të përmendim: Bankën 
e Italisë, Bankën e Austrisë, Bankën e 
Çekisë, Bankën e Hungarisë, Bankën e 
Polonisë, Bankën e Maqedonisë, Bankën 
e Turqisë etj. Ky takim përforcoi jo vetëm 
bashkëpunimin midis kërkuese, por 
shërbeu edhe për shkëmbimin e njohurive 
mbi rajonin dhe zhvillimet specifike të 
vendeve pjesëmarrëse.
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Temat e prezantuara në këtë takim 
janë si më poshtë:

- “Financimi me anë të borxhit dhe 
performanca e kompanive përpara 
dhe gjatë krizës: Të dhëna mikro-
financiare nga Sllovenia” (Mateja 
Gabrijelčič - Banka e Sllovenisë).

- “Vlerësimi i probabiliteteve të 
skenareve të stresit” (Dániel Holló - 
Banka e Hungarisë).

- “Huamarrja në valutë të huaj dhe 
njohuritë mbi rrezikun e kursit të 
këmbimit” (Elisabeth Beckmann, 
Helmut Stix - Banka e Austrisë).

- “Politikat makroprudenciale si 
mbrojtje ndaj luhatshmërisë së 
flukseve ndërkombëtare të kapitalit” 
(Salih Fendoğlu - Banka e Turqisë).

- “Shpjegimi i vendimeve mbi normën 
e interesit kur anëtarët e Komitetit të 
Politikës Monetare kanë mendime të 
ndryshme” (Carl Andreas Claussen, 
Øistein Røisland – Banka e Suedisë, 
Banka e Norvegjisë).

- “Dredhitë fiskale në Evropë. Një 
studim i zgjeruar” (Eglent Kika, 
Nicolas Fernandez, Pierpaolo Perna, 
Ben Sacks - Banka e Shqipërisë, 
Valdani Vicari & Associati, London 
School of Economics).

- “Ku qëndrojmë tani? Vlerësime të 
konsumit privat dhe investimeve në 
Shqipëri” (Ilir Vika, Esida Abazaj - 
Banka e Shqipërisë).

- “Qëndrimet e rrezikshme mbi 
shëndetin dhe shpenzimet 
mjekësore: Roli i politikëbërjes” 
(Osman Furkan Abbasoğlu - Banka 
e Turqisë). 

- “Një model jolinear për parashikimin 
e ecurisë së lekut” (Jonida Bollano - 
Banka e Shqipërisë).

- “Çmimet e shtëpive në Shqipëri, 

devijimet nga ekuilibri” (Endrit 
Yzeiraj - Banka e Shqipërisë).

- “Vlerësimi i densitetit të kushtëzuar 
si metodë analize empirike dhe 
parashikimi i fenomeneve ekonomike 
në kuadrin e probabilitetit” (Altin 
Tanku, Kliti Ceca - Banka e Shqipërisë).

- “Modele kompjuterike mbi vlerësimin 
e densiteteve probabilitare” (Denis 
Saatçi – Fakulteti i Shkencave të 
Natyrës, Universiteti i Tiranës).

- “Niveli i përshtatshëm i rezervave 
në valutë të huaj: Një përqasje e 
re” (Elona Dushku, Gerti Shijaku - 
Banka e Shqipërisë).

- “Inflacioni i importuar i mallrave 
të konsumit dhe kontributi i tij në 
inflacionin kombëtar” (Lorena Skufi, 
Enian Çela - Banka e Shqipërisë).

- “Mospëlqimi i humbjeve kundrejt 
kufizimeve të likuiditetit: Të dhëna 
nga vendet e Evropës Qendrore dhe 
Lindore” (Ramiz Rahmanov - Banka 
e Azerbajxhanit).

- “Instrumentet e pagesave sipas 
perceptimit të konsumatorëve 
shqiptarë: vlerësimet e “Modelit 
Probit” mbi një anketë publike’’ (Kliti 
Ceca, Alban Pllaha, Valentina Semi 
- Banka e Shqipërisë).

- “Kultura financiare në Shqipëri: 
Rezultatet e vrojtimit për matjen 
e nivelit të njohurive financiare të 
popullatës, 2011” (Arlinda Koleniço, 
Egnis Isaku, Kliti Ceca, Borana 
Haxhimusaj – Banka e Shqipërisë). 

- “Euroizimi i ekonomisë shqiptare: 
Reflektim më shumë sesa reagim”, 
(Lindita Vrioni – Banka e Shqipërisë).

- “Përcaktuesit e euroizimit financiar 
në Shqipëri” (Olta Manjani - Banka 
e Shqipërisë).

- “Vlerësimi i përcaktuesve të 
kredidhënies bankare në vendet 
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e Evropës Qendrore, Lindore dhe 
Juglindore” (Erjona Suljoti, Sofika 
Note - Banka e Shqipërisë).

- “Kredidhënia në valutë të huaj në 
Shqipëri’’ (Gerti Shijaku - Banka e 
Shqipërisë).

- “Vlerësimi i marrjes përsipër të 
rrezikut nga bankat në Shqipëri” 
(Vasilika Kota - Banka e Shqipërisë).

- “Analizë e sjelljes së investitorëve në 
tregun primar të titujve të qeverisë’’ 
(Elisa Pazaj - Banka e Shqipërisë).

Secili nga materialet e prezantuara 
u shoqërua me një diskutim të 
pjesëmarrësve nga institucionet e huaja 
apo kolegëve të Bankës së Shqipërisë, 
me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të 
materialit.

Çmimi i  GUVernaToriT për 
DipLomën më Të mirë - ViTi 2013

Për të shtatin vit radhazi Banka e 
Shqipërisë organizon aktivitetin “Çmimi 
i Guvernatorit për Diplomën më të 
Mirë”. Nëpërmjet këtij çmimi synohet 
të inkurajohen studentët shqiptarë të 
diplomuar gjatë këtij viti, brenda dhe jashtë 
vendit, për punë kërkimore shkencore, si 
dhe krijohet një strukturë mbështetëse 
për kërkuesit e rinj shqiptarë, të cilët nuk 
kanë vetëm dëshirën, por edhe njohuritë 
e nevojshme për të studiuar.

Fituesit e çmimeve për diplomën më të 
mirë, për këtë vit, janë:

Zj. Eda Dokle, fituese e çmimit të 
parë nga Universiteti Charles, Republika 
Çeke, me temën “Inflacioni i Shënjestruar 
në ekonomi të dollarizuara”. Materiali 
trajton ecurinë e vendit tonë dhe atë të 
disa vendeve në Evropën Qëndrore dhe 

Perëndimore, para dhe pas adaptimit të 
inflacionit të shënjestruar, duke marrë 
parasysh edhe nivelin e dollarizimit të 
këtyre ekonomive. Vlerësimet empirike 
të këtij studimi, bazuar mbi impaktin 
e këtij regjimi në inflacion, volatilitetin 
e inflacionit, prodhimit, tregojnë për 
përfitimet që ka siguruar ky regjim në 
terma të inflacionit, por jo në kosto të 
rritjes ekonomike dhe të volatilitetit të 
rritjes ekonomike.

Z. Minella Kalluci, fitues i çmimit të 
dytë nga Universiteti i Boconit, Itali, me 
temën “Kritikat kryesore të agjencive të 
rankingut të kredive dhe përcaktuese të 
ratingut të borxhit sovran. Evidencë nga 
Eurozona”. Ky material përshkruan rolin 
e agjencive të ratingut të kredive - si 
Standard & Poor’s (S&P) dhe Moody’s - 
dhe mënyrën e vlerësimit të borxhit për 
vende të ndryshme nga këto agjenci. 
Autori konkludon që pavarësisht 
treguesve të marrë në konsideratë për 
përcaktimin e faktorëve që ndikojnë 
në ratingun e kompanive (shteteve), ka 
edhe mjaft faktorë të tjerë socialë dhe 
politikë që ndikojnë ratingun. Debati 
mbi kredibilitetin dhe pavarësinë e këtyre 
institucioneve do të vazhdojë në mungesë 
të një strukture rregullatore të detajuar.

Z. Ergi Take, fitues i çmimit të tretë nga 
Universiteti i Tiranës, Fakulteti Ekonomik, 
me temën “Vlefshmëria e Ligjit të Okun-
it në ekonominë shqiptare (1980-
2012)”. Ky material studion lidhjen që 
ekziston midis nivelit të papunësisë në 
Shqipëri dhe rritjes ekonomike bazuar në 
identifikimin e ligjit të Okun-it për rastin e 
Shqipërisë, me anë të vlerësimit të modelit 
të diferencës dhe të hendekut gjatë 
periudhës 1980-2012. Rezultatet e marra 
tregojnë se ekziston një lidhje afatgjatë 
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dhe afatshkurtër midis rritjes ekonomike 
dhe papunësisë në rastin e Shqipërisë, 
që është statistikisht e rëndësishme, duke 
konkluduar që politikëbërësit duhet të 
marrin në konsideratë politika që nxisin 
punësimin dhe si rrjedhojë, rritjen të 
mëtejshme ekonomike.

seminar Teknik

Në kuadër të Strategjisë Afatmesme 
të Zhvillimit të Kërkimeve në Bankën 
e Shqipërisë, Departamenti i Kërkime 
organizon brenda departamentit, 
seminare teknike dhe /ose seminare me 
karakter informativ mbi çështje, dukuri 
apo fenomene të ndryshme me interes. 
Në paragrafin më poshtë do të gjeni një 
përmbledhje të seminareve të zhvilluara 
gjatë periudhës korrik-dhjetor të vitit 2013.

i. “Ndikimi i goditjeve nominale në 
luhatjet ekonomike” nga Bledar 
Hoda.

Materiali kishte për qëllimin 
identifikimin e goditjeve nominale në 
volatilitetin e prodhimit, në rastin e 
Shqipërisë. Bazuar në një model me tre 
ekuacione, përveç goditjeve produktive 
u panë goditjet e normave të interesit 
dhe të parasë, si shpjegues potencialë 
alternativë të shpjegimit të lëvizjeve të 
treguesve realë në ekonomi. Metoda e 
përdorur për vlerësimin e ekuacioneve 
bazë të modelit është ajo e Mekanizmit të 
Korrigjimit të Vektorit të Gabimit (VECM). 

ii. “Kredia në monedhë të huaj në 
Shqipëri” nga Gerti Shijaku.

Materiali i prezantuar paraqiti 
rezultatet paraprake të vlerësimit të 
efekteve afatgjata dhe atyre afatshkurtra 

për kredinë në valutë në Shqipëri. 
Metoda e përdorur për vlerësim është 
metoda e Autoregressive Distributed 
Lag, ku si faktorë përcaktues të kredisë 
në valutë, u përdorën faktorë të kërkesës 
dhe të ofertës, si diferenca e normave të 
interesit, volatiliteti i inflacionit dhe kursit 
të këmbimit, depozitat në valutë si dhe 
MVP (minimumi i variancës së portofolit). 

a n ë Ta r ë s i m i  i  B a n k ë s  s ë 
shqipërisë në cenTraL Bank 
LiBrarians GroUp (cBLG)

Më tetor të vitit 2013, biblioteka e 
Bankës së Shqipërisë, u bë anëtare e 
Grupit të Bibliotekarëve të Bankave 
Qëndrore (Central Bank Librarians Group 
(CBLG)/). Nëpërmjet këtij anëtarësimi 
biblioteka e Bankës së Shqipërisë 
synon të rrisë këmbimin elektronik të 
materialeve dhe artikujve shkencorë me 
biblioteka të bankave të tjera qendrore, si 
dhe përmirësimin dhe rritjen e aksesit në 
këto materiale. Aktualisht në CBLG janë 
të anëtarësuara 155 biblioteka nga 57 
shtete të ndryshme.

FTesë  për  pjesëmarrje  në 
seminarin e së premTes, GjaTë 
ViTiT 2014

Departamenti i Kërkimeve, rifillon 
aktivitetin “Seminari i së Premtes”, për 
vitin 2014.

Ftojmë të gjithë kërkuesit dhe studiuesit, 
brenda dhe jashtë Bankës së Shqipërisë, 
të marrin pjesë në këtë aktivitet, duke 
prezantuar dhe diskutuar materialet 
e tyre me karakter empirik dhe/ose 
teorik. Pjesëmarrësit kanë mundësinë 
të përfitojnë nga shkëmbimi dhe marrja 
e ideve të reja për temën e tyre, duke 
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përmirësuar në këtë mënyrë kërkimin 
shkencor, si brenda ashtu edhe jashtë 
Bankës së Shqipërisë.

Në rast se dëshironi të merrni 
pjesë në “Seminarin e së Premtes”, 
materialin mund t`ia dërgoni Zj, Borana 
Haxhimusaj, koordinatore e Institutit të 
Studimeve Ekonomike dhe Bankare të 
Bankës së Shqipërisë në adresën e email-
it: bhaxhimusaj@bankofalbania.org.
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Linqe Të insTiTUcioneVe Të Tjera:

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

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

Bank of England (http://www.bankofengland.
co.uk/publications/workingpapers/index.htm)

Bank of Finland (http://www.bof.fi/en/julkaisut/
bofit_julkaisut/index.htm)

Bank of Greece (http://eng.bankofgreece.gr/en/
publications/research.asp)

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

Deutsche Bundesbank (http://www.bundesbank.
de/vfz/vfz_diskussionspapiere_2009.en.php)

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

Oesterreichische Nationalbank (http://www.
oenb.at/en/presse_pub/research/research.jsp)

Federal Reserve (http://www.federalreserve.gov/
econresdata/default.htm)

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