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I. SEMINARI I TË PREMTES 

Tematikat e materialeve studimore 
të prezantuara në aktivitetin kërkimor 
“Seminaret e së Premtes” gjatë periudhës 
janar-qershor 2014 kanë qenë të 
larmishme, ndër të cilat përmendim: 
efektet e regjimit të inflacionit të 
shënjestruar në ekonomitë e dollarizuara; 
faktorët përcaktues të kreditimit në 
monedhë të huaj në rastin e Shqipërisë; 
çmimet e shtëpive dhe niveli ekuilibër 
i tyre në Shqipëri etj. Në rubrikën më 
poshtë do të gjeni një përmbledhje më të 
detajuar të këtyre materialeve. 

 “INFLACIONI I SHËNJESTRUAR NË 
EKONOMITË E DOLLARIZUARA”, 
NGA EDA DOKLE, FITUESE E ÇMIMIT 
TË GUVERNATORIT PËR DIPLOMËN 
MË TË MIRË, PËR VITIN 2013, MASTER 
NË EKONOMI DHE FINANCË NË 
UNIVERSITETIN CHARLES (PRAGË) 

Materiali i studimit paraqet një 
përmbledhje të karakteristikave të 
përgjithshme të regjimit të inflacionit të 
shënjestruar duke filluar nga origjina e 
tij, parakushtet, si dhe krahasimi i këtij 

regjimi me regjime të tjera alternative. 
Bazuar në analizën empirike të 29 
shteteve nga Evropa Qendrore dhe 
Lindore, si dhe të Federatës së Shteteve të 
Pavarura, të karakterizuara nga një nivel 
i caktuar dollarizimi, u arrit në përfundim 
se niveli i inflacionit mesatar shënoi rënie 
gjatë aplikimit të regjimit të inflacionit të 
shënjestruar. Ndërkohë, rritja e prodhimit 
nuk u ndikua nga inflacioni i shënjestruar, 
si dhe dollarizimi i depozitave nuk 
përkeqësoi efektet pozitive të regjimit të 
inflacionit të shënjestruar në nivelin e 
inflacionit.  

“KREDITIMI NË MONEDHË TË HUAJ 
NË SHQIPËRI”, NGA GERTI SHIJAKU, 
DEPARTAMENTI I KËRKIMEVE

Materiali vlerëson faktorët përcaktues 
të kreditimit në monedhë të huaj në 
Shqipëri, për periudhën 2000-2012. 
Hulumtimi i sjelljes së kreditimit është mjaft 
i rëndësishëm duke pasur parasysh faktin 
se 65% e kredisë ndaj sektorit privat është 
në monedhë të huaj. Rezultatet tregojnë 
se kreditimi në valutë të huaj është më i 
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preferuar si rezultat i normave më të ulëta 
të interesit të kredive në monedhë të huaj, 
qëndrueshmërisë së inflacionit dhe të 
kursit të këmbimit.

“ P B B - J A ,  KO M P O N E N T Ë T  E 
SHPENZIMEVE DHE DEFLATORËT: 
EKSTRAPOLIMI DHE INTERPOLIMI 
3-MUJOR”, NGA ILIR VIKA DHE 
ENIAN ÇELA, DEPARTAMENTI I 
KËRKIMEVE

Ky prezantim paraqet metodologjinë e 
interpolimit të serisë së PBB-së nominale 
dhe reale me frekuencë tremujore për 
periudhën 1996-2011. Gjithashtu, 
në të pasqyrohen hapat e ndjekur për 
ekstrapolimin e komponentëve të PBB-së 
sipas metodës së shpenzimeve për vitet 
2009-2011, si në terma nominalë ashtu 
edhe realë. Materiali paraqet metodën 
e transformimit të të dhënave nga seri 
reale me çmime të vitit paraardhës, në 
seri me çmimet e vitit bazë 2005, si dhe 
shpërndarjen tremujore të deflatorëve të 
PBB-së dhe komponentëve të saj sipas 
metodës së shpenzimeve.

“NDËRHYRJA E  JASHTME NË 
KONFLIKTET ETNIKE”, NGA DR. 
ADA HUIBREGTSE, PEDAGOGE 
NË UNIVERSITETIN NEW YORK TË 
TIRANËS

Materiali analizon se si kompozimi 
etnik i shteteve dhe fuqia e njerëzve me 
etni të afërt mund të ndikojnë ndërhyrjet 
e jashtme të shteteve ndaj konflikteve 
etnike. Pyetja kërkimore që shtron 
materiali është nëse disa shtete janë më 
të prirura sesa të tjerat për të ndërhyrë 
në konfliktet etnike për shkak të përbërjes 
etnike të shtetit, lidhjeve etnike me grupet 
në shtetet e tjera, apo zgjidhjeve etnike të 

grupeve në konflikt. Supozimet kryesore 
të studimit janë dy: (i) në shtetet me grupe 
etnike të mirëpërcaktuara, vendimmarrja 
politike shkon krah për krah me ndarjet 
etnike; (ii) konfliktet etnike kanë ecuri të 
ndryshme krahasuar me llojet e tjera të 
luftërave civile, për shkak të natyrës së 
tyre. Rezultatet tregojnë se shtetet që kanë 
një dominancë të caktuar etnike, janë 
ato që ndikojnë më shumë në konfliktet 
etnike.

“ÇMIMET E SHTËPIVE NË SHQIPËRI: 
DEVIJIMET NGA EKUILIBRI”, NGA 
ENDRIT YZEIRAJ, DEPARTAMENTI I 
KËRKIMEVE

Seminari u krye në bazë të një punimi të 
prezantuar në Workshop-in e Kërkimeve 
të vitit 2013 dhe reflektonte disa nga 
sugjerimet e bëra gjatë tij. Materiali 
paraqet një indeks për çmimin themelor 
të banesave, bazuar në treguesit kryesorë 
makroekonomikë si norma e rritjes 
ekonomike, normat e interesit, zhvillimet 
demografike etj. Ky indeks i përftuar 
përdoret si pikë referimi (benchmark) 
e nivelit ekuilibër të çmimit të shtëpive 
në Shqipëri, për të matur devijimin e 
çmimeve të tregut prej tij. Vihet re një 
mbiçmim i çmimit të shtëpive që fillon 
në periudhën pas vitit 2006, por që 
korrektohet gjatë vitit 2012 e në vazhdim, 
ku lidhja e çmimit real të shtëpive me atë 
themelor gjithsesi mbetet ende e dobët. 
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II. PUNË KËRKIMORE TË SAPOPËRFUNDUARA

“BES IMI  DHE  PR ITSHMËRITË 
MAKROEKONOMIKE: IMPAKTI NË 
EKONOMINË SHQIPTARE”, NGA 
ENDRIT YZEIRAJ, DEPARTAMENTI I 
KËRKIMEVE 

Periudhat e krizave ekonomike 
shoqërohen me përkeqësim edhe të 
pritshmërive të agjentëve ekonomikë. 
Studime të ndryshme të kryera për vendet 
e prekura nga efektet e krizës tregojnë 
se ndryshimet e pritshmërive ndikojnë 
në indikatorët e tjerë të rëndësishëm 
ekonomikë të vendit, si rritja ekonomike 
dhe inflacioni. Materiali synon matjen e 
këtyre efekteve për rastin e ekonomisë 
shqiptare. Në ndryshim nga ekonomi të 
zhvilluara ku mund të përdoren tregues 
të ndryshëm të përftuar nga tregjet 
financiare, në rastin tonë u përdorën 
rezultatet e anketave ndaj bizneseve 
dhe konsumatorëve që ndërmerren nga 
Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me 
INSTAT-in. Rezultatet e këtyre anketimeve 
janë agreguar në një tregues të vetëm 
nëpërmjet teknikës statistikore të quajtur 
Analiza e Komponentëve Principalë. 
Rezultatet sugjerojnë se indikatorët e 
besimit kanë një efekt më të vogël dhe 
jo gjithmonë statistikisht të rëndësishëm 
në treguesit kryesorë makroekonomikë 
krahasuar me rezultatet e marra nga 
eksperienca e vendeve të tjera. 

“MBI NJOHJEN E INSTITUCIONEVE TË 
JASHTME TË VLERËSIMIT TË KREDISË 
(ECAI)” NGA LINDITA VRIONI, 
DEPARTAMENTI I KËRKIMEVE

Institucionet e Jashtme të Vlerësimit 
të Kredisë (ECAI) kanë një rol më të 
rëndësishëm në kuadrin rregullator të 

Bazel 2, dhe veçanërisht për bankat 
që përdorin Metodën Standarde. Me 
qëllim që procesi i njohjes së ECAI-ve të 
plotësohet siç e parashikon rregullorja, 
nevojitet realizimi i disa kritereve teknike, 
mjaft të rëndësishme. Për implementimin 
në praktikë të vlerësimit të kredisë (credit 
rating) me Metodën Standarde është 
një domosdoshmëri pasja e të dhënave 
të plota dhe të sakta (si për shembull: 
të dhënat e huamarrësit, të dhënat e 
garantuesit, të dhëna të veçanta mbi 
aktivin, të dhënat e “default”, të dhënat 
mbi “recover-in”, të dhëna mbi “rating” 
dhe migrimin, të dhëna mbi industri të 
veçanta, të dhëna makro etj.). Metoda 
Standarde sjell ndjeshmëri ndaj rrezikut 
vetëm nëse të gjitha kompanitë janë të 
vlerësuara (rated) dhe nëse vlerësimi 
(rating) reflekton profilin e tyre të rrezikut.

“ K O N K U R R U E S H M Ë R I A  E 
PRODUKTEVE SHQIPTARE DHE 
KURBA-J SIPAS SEKTORËVE”, NGA 
ALBAN PLLAHA, DEPARTAMENTI I 
KËRKIMEVE 

Qëllimi i këtij materiali është të 
evidentojë sektorët e ekonomisë 
vendase, tregtia e të cilëve ndikohet nga 
nënçmimi i monedhës vendase. Materiali 
gjithashtu ka për qëllim të përcaktojë 
sektorët e ekonomisë shqiptare që 
paraqesin avantazhe konkurruese në 
krahasim me ekonomitë e vendeve të 
tjera. Materiali përdor modelin e vektorit 
të korrektimit të gabimit dhe indekse të 
avantazheve konkurruese për të realizuar 
vlerësimet e të dhënave. Për më tepër, 
analizon ndikimin e kursit të këmbimit 
në bilancin tregtar të Shqipërisë me 
jashtë për 9 kategoritë kryesore të grup 
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mallrave. Vlerësimi shfrytëzon të dhëna 
me frekuencë 3-mujore për periudhën 
2005–2013. Gjetjet sugjerojnë se 
në afatin e gjatë zhvlerësimi real i 
monedhës vendase ndikon pozitivisht në 
përmirësimin e bilancit tregtar për pjesën 
më të madhe të sektorëve të tregtisë. 
Ndërkohë, zhvlerësimi real i lekut ndikon 
më pak bilancin e mallrave të konsumit 
(commodity).

“POLITIKA FISKALE, PRODHIMI 
DHE STRESI FINANCIAR NË RASTIN 
E EKONOMIVE EVROPIANE NË 
ZHVILLIM DHE TRANZICION: NJË 
PËRQASJE THRESHOLD VAR”, NGA 
GERTI SHIJAKU, DEPARTAMENTI I 
KËRKIMEVE

Qëllimi i këtij materiali është të 
hulumtojojë dhe të analizojë ndërlidhjet 
midis politikës fiskale, prodhimit dhe stresit 
financiar gjatë episodeve të ngadalësimit 
ekonomik dhe stresit në tregun financiar. 
Ky material analizon impaktin e këtyre 
politikave për 10 vende në zhvillim të 
Evropës Qendrore-Lindore dhe Jugore–
Lindore gjatë periudhës 2000-2013, 
nëpërmjet përqasjes me Modelin Vektor 
Autoregregresiv-Threshold. Indeksi i stresit 
financiar është i ndërtuar duke përfshirë 
një gamë të gjerë të sjelljeve të tregut, të 
tilla si stresin e lidhur me sektorin bankar, 
stresin e lidhur me tregun e parasë, 
stresin e tregjeve të kursit të këmbimit dhe 
të tregut të pasurive të paluajtshme, mbi 
bazën e të cilit është ndërtuar dhe kushti 
threshold. 

III. MATERIALE DISKUTIMI NË PROCES

“VLERËSIMI I DENSITETEVE ME KUSHT, 
NJË PËRGJITHËSIM I DENSITETIT ME 
KUSHT. APLIKIMI PËR TË DHËNA 
EKONOMIKE”, NGA ALTIN TANKU 
DHE KLITI CECA, DEPARTAMENTI I 
KËRKIMEVE

Materiali ka për qëllim të japë një 
përgjithësim të natyrshëm të konceptit 
të densitetit me kusht, për densitetet 
e vlerësuara shumë përmasore. Kjo 
mënyrë e modelimit të vektorëve të 
rastit mundëson realizimin e goditjeve 
të caktuara densiteti, me kushte një dhe 
shumë përmasore.

“HARTA RACIONALE E NDIKIMIT 
TË TRANZICIONIT EKONOMIK 
PËR NDËRMARRJET NË EVROPËN 
QENDRORE DHE LINDORE: ANALIZA 
E FJALËVE TË LIDHURA”, NGA 
MARGERITA TOPALLI, DEPARTAMENTI 
I KËRKIMEVE

Materiali është një përmbledhje 
e literaturës sistemike në lidhje me 
impaktin që ka tranzicioni ekonomik 
tek ndërmarrjet në Evropën Qendrore 
dhe Lindore. Bazuar në metodikën 
kuantitative dhe “analizën e fjalëve të 
lidhura”, të 2053 artikujve shkencorë të 
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mbledhur për periudhën 1989-2013, në 
baza të ndryshme të dhënash, arrijmë të 
analizojmë se si ka evoluar dhe si është 
trajtuar kjo temë këto 25 vitet e fundit. 
Falë kësaj metodike, kemi identifikuar 39 
fusha të ndryshme kërkimesh për të gjithë 
periudhën në tërësi, e cila na ndihmon 
të vlerësojmë hapësirat e mëtejshme dhe 
fenomenet ende të paeksploruara.

“NORMA NATYRORE E PAPUNËSISË – 
PËRQASJE ME FORMË TË REDUKTUAR”, 
NGA LORENA SKUFI DHE ENIAN 
ÇELA, DEPARTAMENTI I KËRKIMEVE

Synimi është vlerësimi i një serie të 
normës natyrore të papunësisë (NAIRU) 
sipas përqasjes me formë të reduktuar 
(reduced form). Forma e reduktuar është 
një përqasje e ndërmjetme që bashkon 
metodologjitë strukturore dhe statistikore 
në një model, i cili merr nga karakteristikat 
e të dyjave. Modeli zhvillohet sipas një 
ekuacioni të kurbës së Filipsit dhe një 
ekuacioni ku përcaktohet sjellja kohore 
e normës natyrore të papunësisë. Kjo e 
fundit llogaritet sipas metodës Kalman 
Filter dhe produkti përfshin serinë në fjalë 
dhe përllogaritjen në të njëjtën kohë të 
koeficientëve të kurbës së Filipsit. Në 
fund, realizohet edhe krahasimi ndërmjet 
normës natyrore dhe asaj faktike të 
papunësisë.

“EFEKTI I KRIZËS EKONOMIKE 
NË PBB-NË POTENCIALE: RASTI I 
SHQIPËRISË”, NGA ENDRIT YZEIRAJ, 
DEPARTAMENTI I KËRKIMEVE

Projekti synon të masë nëse kriza 
ekonomike e zgjatur ka pasur efekt mbi 
PBB-në potenciale në Shqipëri. Kriza 
ekonomike botërore ka sjellë një ulje 
konstante të ritmit të rritjes ekonomike në 

shumë vende, përfshirë dhe Shqipërinë. 
Më konkretisht, materiali do të synojë të 
vlerësojë nëse rënia e ritmit të rritjes është 
e përkohshme dhe ekonomia do të ketë 
mundësinë të kapë trendin e mëparshëm 
të rritjes. Hipoteza alternative sugjeron se 
efektet e krizës kanë ulur në mënyrë të 
përhershme trendin e rritjes ekonomike. 
Kjo mund të vijë si pasojë e skenarëve 
të ndryshëm, si për shembull nëse kriza 
ka prodhuar histerezi (hysteresis) në 
tregun e punës, investime të planifikuara 
për periudhën e krizës të humbura 
përfundimisht etj. Vlerësimi i saktë i 
efekteve afatgjata të krizës mbi PBB-në 
potenciale është i rëndësishëm edhe për 
të përcaktuar përgjigjen e duhur nga 
politikëbërësit. Metodologjia që do të 
përdoret është ajo e Kalman Filter-it dhe 
e modeleve state-space.

“PARAMETRIZIMI NË MODELET 
E NGRITURA MBI DENSITETET 
E  VLERËSUARA .  VL ERËS IM  I 
PËRGJITHSHËM”, NGA ALTIN TANKU 
DHE KLITI CECA, DEPARTAMENTI I 
KËRKIMEVE

Materiali i diskutimit ka për qëllim të 
japë mënyra parametrizimi në modelet 
e ngritura mbi konceptin e densiteteve 
të vlerësuara. Në këtë kuadër është në 
proces, ndërtimi i formave të përgjithshme 
funksionale për të krijuar marrëdhënie 
midis derivatit të kurbave të pritjeve me 
kusht, në shpërndarjet e kushtëzuara të 
ndërtuara për densitetet e vlerësuara. 
Gjithashtu, në proces është ndërtimi i 
formave të përgjithshme të matricave në 
format lineare të ndërtuara.
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“NJË MODEL I RI FISKAL: VLERËSIMI 
I KOMPONENTËVE KRYESORË TË TË 
ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE, 
DEFICITIT DHE BORXHIT”, NGA 
LORENA SKUFI DHE ENIAN ÇELA, 
DEPARTAMENTI I KËRKIMEVE

Modeli synon të vlerësojë zërat fiskalë 
të cilët janë në varësi të dinamikës së 
sektorëve të ekonomisë. Ky material 
vendos në fokus vlerësimin e ndikimit 
të lidhjeve ndërsektoriale që ekzistojnë 
midis sektorit fiskal dhe pjesës tjetër të 
ekonomisë. Të dhënat e përgjithshme të 
qeverisë disagregohen deri në nivelin e 
tretë të zërave fiskalë. Ekuacionet janë 
vlerësuar nëpërmjet metodologjisë VECM 
për periudhën 1996-2012, ndërsa modeli 
përdor metodologjinë Gauss-Siedel.

“PËRÇIMI I NORMËS SË INTERESIT NË 
SHQIPËRI NGA NORMA BAZË TEK 
NORMAT E TREGUT NDËRBANKAR, 
PRIMAR DHE ME PAKICË”, NGA 
ESIDA ABAZAJ, DEPARTAMENTI I 
KËRKIMEVE

Ky studim synon të vlerësojë shpejtësinë 
dhe madhësinë e përçimit nga norma 
bazë tek normat e tjera të interesit (të 
tregut ndërbankar, primar dhe atij me 
pakicë), për periudhën 2002M01: 
2014M03. Metodologjia e aplikuar në 
këtë studim është Mekanizmi i Vektorit 
të Korrigjimit të Gabimit, i cili lejon 
të vlerësohet përçimi afatshkurtër dhe 
afatgjatë i normës bazë të interesit. 
Analiza empirike është realizuar në një 
kuadër të dritareve të lëvizshme, për të 
testuar qëndrueshmërinë e parametrave 
në kohë, dhe për të kontrolluar nëse 
përçimi ndryshon apo jo me kohën. 

“VËSHTRIM MBI TRANSMETIMIN E 
POLITIKËS MONETARE”, NGA ALTIN 
TANKU, ILIR VIKA, ELONA DUSHKU 
DHE ENDRIT YZEIRAJ, DEPARTAMENTI 
I KËRKIMEVE

Materiali analizon mekanizmin e 
transmetimit të politikës monetare në rastin 
e Shqipërisë kryesisht pas periudhës së 
krizës financiare globale, duke vlerësuar 
përçimin dhe elasticitetin e reagimit ndaj 
goditjeve në instrumentin bazë. Materiali 
paraqet dhe diskuton shfaqjen e të 
njëjtit fenomen në ekonominë globale 
dhe analizon eksperiencat e vendeve të 
tjera, duke u ndalur në politikat e mjetet 
që bankat qendrore kanë pasur në 
dispozicion për të trajtuar problematikën 
monetare. Analiza përpiqet të gjykojë nga 
këndvështrimi i ekuilibrit të përgjithshëm, 
duke konsideruar aspekte të tjera të 
rëndësishme të ekuilibrit makrofinanciar. 
Së fundi, materiali fokusohet mbi 
probabilitetin e suksesit dhe të rrezikut 
potencial që mund të mbartin politikat e 
propozuara në ekonominë shqiptare.

“PROVIGJIONIMI PËR HUMBJE 
NGA HUATË DHE PROCIKALITETI: 
EV IDENCA NGA BANKAT  NË 
SHQIPËRI” NGA ELONA DUSHKU ( 
DEPARTAMENTI I KËRKIMEVE) DHE 
ARGITA FRASHËRI (DEPARTAMENTI 
I STABILITETIT FINANCIAR DHE 
STATISTIKËS)

Kriza financiare globale tregoi 
nevojën për plotësimin e mbikëqyrjes 
financiare tradicionale si dhe ngritjen e 
një kuadri koherent dhe gjithëpërfshirës 
makroprudencial, ku rregullat e 
provigjionimit të humbjeve nga huatë 
(LLP) janë mjaft të rëndësishme për të 
vlerësuar stabilitetin e sistemit financiar. 
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IV. ARTIKUJ

Materiali ka për qëllim vlerësimin e 
sjelljes së provigjionimit të humbjeve 
nga huatë e bankave në Shqipëri gjatë 
periudhës 2004-2013, duke marrë në 
konsideratë komponentët diskrecionarë 
dhe jodiskrecionarë të LLP, si dhe rritjen 
reale ekonomike.

Në këtë rubrikë do të gjeni një 
përmbledhje të shkurtër të disa artikujve 
dhe materialeve të publikuara nga Banka 
e Shqipërisë dhe nga institucione të tjera 
kërkimore ekonomike, për të dhënë një 
pasqyrë më të qartë mbi temat kërkimore 
shkencore të publikuara gjatë kësaj 
periudhe.

“ P B B - J A ,  KO M P O N E N T Ë T  E 
SHPENZIMEVE DHE DEFLATORËT: 
INTERPOLIMI 3-MUJOR, 1996-2012”, 
NGA ENIAN ÇELA, DEPARTAMENTI I 
KËRKIMEVE

Materiali pasqyron metodologjinë e 
interpolimit në të dhëna tremujore të 
PBB-së sipas përqasjes së prodhimit për 
vitet 1996-2012, duke marrë parasysh 
edhe shifrat e reja të PBB-së të botuara 
nga INSTAT-i për vitet 2008-2012. Janë 
interpoluar të gjithë komponentët e PBB-
së me përjashtim të konsumit të popullatës 
dhe investimeve. Kjo metodë ka për 
qëllim eliminimin e thyerjes strukturore që 
rezulton nga shifrat e reja të paraqitura 
nga INSTAT-i, si dhe krijimin e një serie 
konsistente për të gjithë periudhën, si në 
terma realë dhe nominalë. 

“INDEKSE ALTERNATIVE TË KËRKESËS 
SË HUAJ PËR EKSPORTET SHQIPTARE”, 
NGA ENIAN ÇELA, DEPARTAMENTI I 
KËRKIMEVE

Kjo memo paraqet llogaritjen e disa 
indekseve alternative për të matur 
kërkesën e huaj për eksportin e mallrave 
shqiptare, bazuar në tregues industrialë 
dhe të prodhimit. Janë llogaritur gjithsej 
tre indekse të tilla. Një indeks është 
llogaritur për totalin e mallrave me 
frekuencë tremujore për periudhën 
1996-2013, i cili merr në konsideratë tre 
grupet kryesore të eksporteve shqiptare. 
Dy indekse të tjerë lidhen me kategorinë 
e materialeve të ndërtimit dhe metaleve, 
si dhe eksportin e shërbimeve. Indekset 
në fjalë llogariten me frekuencë më të 
shkurtër (për shkak të mungesës së të 
dhënave).

“DËMI AFATGJATË I RECESIONIT TË 
MADH NË VENDET E OECD-SË”, NGA 
LUAURENCE M. BALL, NATIONAL 
BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH

Ky material vlerëson efektet afatgjata 
të recesionit global të viteve 2008-2009 
në prodhim, në 23 vende. Vlerësimi i 
këtyre efekteve është bërë nëpërmjet 
krahasimit të vlerësimeve aktuale të 
prodhimit potencial marrë nga OECD-
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ja dhe FMN-ja me ecurinë e prodhimit 
potencial vlerësuar gjatë vitit 2007. 
Humbjet në prodhimin potencial luhaten 
nga pothuajse zero në Australi dhe Zvicër, 
në më shumë se 30% në Greqi, Hungari 
dhe Irlandë. Pjesa më e madhe e vendeve 
kanë përjetuar efekte të forta të kalçifikimit 
(hysteresis), kurse në ekonomitë më të 
prekura nga kriza, norma aktuale e rritjes 
së prodhimit potencial është reduktuar 
shumë (depressed), çka do të thotë se 
niveli i potencialit të humbur po rritet 
me kohën. http://www.nber.org/papers/
w20185

“RISHPËRNDARJA, PABARAZIA, 
DHE RRITJA EKONOMIKE”, NGA 
JONATHAN D. OSTRY, ANDREW BERG 
DHE CHARALAMBOS G. TSANGARIDE, 
FONDI MONETAR NDËRKOMBËTAR

Ekonomistët janë duke i kushtuar 
vëmendje gjithmonë e më shumë 
lidhjeve ndërmjet rritjes së pabarazisë 
dhe brishtësisë së rritjes ekonomike. 
Ky material bazohet në konsensusin 
e pranuar në literaturë, sipas të cilit 
pabarazia mund të dobësojë progresin 
në shëndet dhe edukim, mund të 
shkaktojë paqëndrueshmëri politike dhe 
ekonomike, mund të dëmtojë konsensusin 
që nevojitet për axhustimin në përgjigje 
të goditjeve, si dhe rrjedhimisht ka 
tendencën të reduktojë ritmin dhe 
qëndrueshmërinë e rritjes ekonomike. 
Gjetjet kryesore të studimit janë: Së 
pari, shoqëritë më të pabarabarta kanë 
tendencën të rishpërndajnë më shumë. 
Rrjedhimisht, është e rëndësishme të 
kuptohet lidhja rritje ekonomike-pabarazi 
për të dalluar ndërmjet pabarazisë së 
tregut dhe asaj neto. Së dyti, një pabarazi 
më e ulët neto është e korreluar fort me 
një rritje ekonomike më të shpejtë dhe 

më të qëndrueshme ekonomike, për një 
nivel të dhënë rishpërndarje. Së treti, 
rishpërndarja përgjithësisht duket më e 
mirë në terma të ndikimit të saj në rritje. 
Vetëm në disa raste ekstreme, studimi 
gjen se rishpërndarja mund të ketë efekte 
direkte negative në rritjen ekonomike.

“BANKINGU NDËRKOMBËTAR 
DHE TRANSMETIMI I RISKUT TË 
LIKUIDITETIT: MËSIME NGA VENDE 
TË NDRYSHME”, NGA CLAUDIA M. 
BUCH DHE LINDA S. GOLDBERG, 
NEW YORK FEDERAL RESERVE

Aktivitetet e bankave ndërkombëtare 
kanë qenë në qendër të diskutimeve në 
lidhje me shkaqet dhe efektet e krizës 
financiare ndërkombëtare. Megjithatë, 
dihet pak mbi magnitudat apo mekanizmat 
e transmetimit të goditjeve të likuiditetit 
nëpërmjet bankave ndërkombëtare, 
duke përfshirë arsyet e heterogjenitetit në 
transmetimin ndërmjet bankave. Ky studim 
përmbledh metodologjinë dhe rezultatet 
e studimeve empirike të realizuara në 
11 vende, me qëllimin për të eksploruar 
transmetimin e riskut të likuiditetit. Një 
prej rezultateve kryesore është se fuqia 
shpjeguese e modelit empirik është më 
e madhe për huadhënien e brendshme 
se për huadhënien ndërkombëtare. Së 
dyti, mënyra se si risku i likuiditetit ndikon 
huadhënien bankare varet nga fakti nëse 
bankat janë duke tërhequr nga burimet 
zyrtare të ofrimit të likuiditetit. Së treti, 
menaxhimi i likuiditetit ndërmjet bankave 
globale mund të jetë i rëndësishëm për 
transmetimin e riskut të likuiditetit në 
huadhënie. Së katërti, ka heterogjenitet 
të konsiderueshëm në karakteristikat 
e bilancit të bankave, të cilat ndikojnë 
reagimet e tyre ndaj riskut të likuiditetit, 
kryesisht në fushën e huadhënies 
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V. AKTIVITETE TË TJERA 

ndërkufitare. http://www.newyorkfed.
org/research/staff_reports/sr675.html

“POLITIKA MONETARE DHE KOSTOT 
REALE TË HUAMARRJES NË KUFIRIN 
E POSHTËM ZERO”, NGA SIMON 
GILCHRIST, DAVID LOPEZ-SALIDO 
DHE EGON ZAKRAJSEK, REZERVA 
FEDERALE

Ky material krahason efektet e politikës 
monetare tradicionale në kostot reale 
të huamarrjes me ato të masave jo-
tradicionale të përdorura pasi norma e 
shënjestruar e Rezervës Federale arriti 
vlerën zero të kufirit të mëposhtëm. Gjatë 
kësaj periudhe, autorët identifikojnë 

dy surpriza si rezultat i vendimmarrjes 
së tyre: ndryshime në yield-in 2-vjeçar 
të obligacioneve qeveritare gjatë 
njoftimeve mbi normën bazë të interesit; 
dhe ndryshimet në yield-in 10-vjeçar të 
obligacioneve, të cilat janë ortogonale 
me ato dy-vjeçare. Efikasiteti i politikës 
jo-tradicionale në uljen e normave reale 
të huadhënies është i krahasueshëm 
me atë të politikës tradicionale, duke 
nënkuptuar kështu një përçim të plotë 
të lëvizjeve të politikës monetare në 
yield-et e bonove të thesarit tek yield-et 
private me maturitet të krahasueshëm. 
http://www.federalreserve.gov/pubs/
feds/2014/201439/201439abs.html. 

SEMINAR TEKNIK

Në kuadër të Strategjisë Afatmesme 
të Zhvillimit të Kërkimeve në Bankën e 
Shqipërisë, Departamenti i Kërkimeve 
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 janar - qershor të vitit 
2014.

i.  “Statistika të reja të llogarive 
kombëtare, 2008-2012”, nga Enian 
Çela, Departamenti i Kërkimeve

Në seminar u paraqitën statistikat e reja 
të llogarive kombëtare sipas përqasjes 
së prodhimit dhe shpenzimeve botuar 
nga INSTAT-i në maj 2014. Seminari u 
shoqërua me një analizë të shkurtër të 
ndryshimeve të vlerave të raportuara në 

vite. Po ashtu u vu në dukje prania e 
thyerjes strukturore në vitin 2008 ardhur 
nga zbatimi i një metodologjie të re si për 
vlerat absolute ashtu edhe për deflatorët. 
Së fundmi, në lidhje me konsumin e 
popullatës dhe formimin e kapitalit u vu 
në dukje formati i ri i raportimit dhe disa 
mbivendosje të mundshme statistikore 
me burime të tjera informacioni.

ii. “Matja e Stresit Financiar për 
vendet e Evropës Qendrore-Lindore 
dhe Jugore-Lindore” nga Gerti 
Shijaku, Departamenti i Kërkimeve

Seminari kishte për qëllim prezantimin 
e disa rezultateve paraprake në lidhje 
me materialin “Politika fiskale, prodhimi 
dhe stresi financiar në rastin e ekonomive 
evropiane në zhvillim dhe tranzicion: një 
përqasje threshold var” veçanërisht në 
ndërtimin e indeksit të stresit financiar për 
10 vende në Evropën Qendrore-Lindore 
dhe Jugore-Lindore gjatë periudhës 
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2000-2013. Indeksi synon të kapë stresin 
në sistemin financiar bazuar në katër 
tregje kryesore: në tregun bankar, tregun 
e parasë, tregun e kursit të këmbimit dhe 
tregun e pasurive të paluajtshme. Indeksi 
i përfituar është përdorur për të caktuar 
nivelin threshold të stresit financiar të 
këtyre vendeve.

SEMINARI ME TEMË: “ANKORIMI 
I POLITIKAVE EKONOMIKE NË 
EVROPËN JUGLINDORE: ROLI I 
INSTITUCIONEVE EVROPIANE DHE 
NDËRKOMBËTARE”

Banka e Shqipërisë në bashkëpunim 
me Universitetin e Oksfordit, organizoi në 
9 maj 2014, në Oksford, seminarin me 
temë “Ankorimi i politikave ekonomike në 
Evropën Juglindore: Roli i institucioneve 
evropiane dhe ndërkombëtare”. Në këtë 
seminar morën pjesë përfaqësues nga 
Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka 
Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, 
bankat qendrore të rajonit etj. 

Në fjalën e mbajtur në këtë seminar, 
Guvernatori i Bankës së Shqipërisë 
z. Ardian Fullani u ndal në evoluimin 
e koncepteve teorike dhe praktike të 
vendimmarrjes në fushën e politikave 
ekonomike, si dhe në rolin dhe 
rëndësinë e reformave strukturore si një 
domosdoshmëri sidomos për ekonomitë 
në zhvillim.

KURS TRAJNIMI: “NJOHJA DHE 
PËRDORIMI I  MAKROMODELIT 
MEAM”

Departamenti i Kërkimeve më datë 
27-28 mars organizoi trajnimin me temë 
“Njohja dhe përdorimi i Makromodelit 
MEAM”, në Qendrën Kërkimore të 

Bankës së Shqipërisë në Berat. Qëllimi i 
këtij trajnimi ishte njohja dhe përdorimi 
i makromodelit MEAM, për qëllime të 
analizës dhe në funksion të vendimmarrjes 
së Bankës së Shqipërisë.

SEMINARE TRAJNIMI NGA BANKA E 
SHQIPËRISË DHE SEKRETARIATI PËR 
ÇËSHTJET EKONOMIKE TË SHTETIT 
ZVICERIAN

Në kuadër të marrëveshjes së 
bashkëpunimit mes Bankës së Shqipërisë 
dhe Sekretariatit për Çështjet Ekonomike 
të Shtetit Zvicerian, gjatë 6-mujorit të 
parë 2014 janë organizuar tre seminare 
trajnimi nga ekspertët e Institutit të 
Studimeve pasuniversitare të Gjenevës. 
Aktivitetet u zhvilluan në Tiranë dhe 
në Qendrën Kërkimore të Bankës së 
Shqipërisë në Berat. Më poshtë gjeni 
një përmbledhje të shkurtër të secilit prej 
seminareve trajnuese:

Seminari I: “Të bërit kërkim 
ekonomik të publikueshëm në 
makroekonomi”, nga Prof. Fabio 
Canova, Tiranë, 6 – 10 janar 2014

Qëllimi i këtij seminari ishte të 
prezantonte dhe të analizonte format më 
të aplikueshme të modeleve të vektorëve 
autoregresivë si SVAR, BAVAR, FAVAR 
dhe modeleve me të dhëna në panel. 
Seminari u fokusua në përdorueshmërinë 
e modeleve të vektorëve autoregresivë 
në kushtet e mungesës së serive të gjata 
kohore dhe përshtatjen e tyre për analizën 
e ekonomive të rajonit. 
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Seminari II: “Kurs në ekonometri-
nivel mesatar”, nga Prof. Erich 
Battistin, Berat, 14 – 18 prill 2014

Në këtë seminar u trajtuan konceptet 
themelore matematike dhe aplikimi i 
metodave për analizën e të dhënave 
cilësore në nivel njësie (individi, firme 
apo familjeje). Konkretisht u trajtuan 
roli i treguesve instrumentalë, analizat e 
regresioneve për eksperimentet, metoda 
e katrorëve të vegjël në dy shkallë dhe 
metodat e të dhënave panel. 

Seminari III: “Të dizenjuarit e 
modeleve DSGE”, nga Prof. Celline 
Poilly, Berat, 2 – 6 qershor 2014

Aktiviteti u fokusua në trajtimin e 
koncepteve themelore ekonomike e 
matematike në dizenjimin dhe strukturimin 
e modeleve stokastikë të ekuilibrit të 
përgjithshëm (DSGE). Konkretisht u 
trajtuan zgjidhje me modelet DSGE të 
Politikës Monetare Optimale, ndërveprim 
i politikës monetare me atë fiskale, 
kalibrimi i modeleve DSGE, si dhe u 
zhvilluan ushtrime praktike në programin 
Dynare.  
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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)

Nëse përdorni të dhëna të këtij publikimi, jeni të lutur të citoni burimin.
Botuar nga: Banka e Shqipërisë, sheshi “Avni Rustemi”, Nr.24, Tiranë

Tel.: + 355 4 2419301/2/3; + 355 4 2419401/2/3
Faks: + 355 4 2419408

E-mail: public@bankofalbania.org


