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i. seminari i së premTes 

Tematika e materialeve të prezantuara 
dhe të diskutuara në aktivitetin kërkimor 
“Seminaret e së Premtes” gjatë 
gjashtëmujorit të dytë të vitit 2014, ka 
qenë e ndryshme, duke trajtuar çështje 
që kanë të bëjnë me: ciklet e biznesit 
në Evropën Juglindore, konvergjencën 
reale të Shqipërisë drejt shteteve anëtare 
të BE-së, ndërtimin e treguesve të rinj si 
norma natyrore e papunësisë etj. Një 
përmbledhje më e detajuar e këtyre 
materialeve paraqitet në vazhdim.

“shFaqja e një rajoni eVropian: 
cikLeT e BiZnesiT ne eVropën 
jUGLinDore nGa paVarësia 
poLiTike në LUFTën e DYTë 
BoTërore” - nGa proFesori 
maThias  morYs,  L ekTor  i 
ekonomiksiT në UniVersiTeTin 
e York-UT

Duke u mbështetur në metodologjinë 
e faktorëve dinamikë, materiali hulumton 
zhvillimet e cikleve të biznesit të pesë 
vendeve të Evropës Juglindore (Austro-
Hungari, Bullgari, Greqi, Rumani, Serbi/

Jugosllavi). Studimi paraqet prova për 
një sinkronizim në rritje e të vazhdueshëm 
si pjesë e një cikli biznesi të përbashkët 
evropian, kryesisht përpara vitit 1913. 
Ndërsa në periudhën ndërmjet luftërave, 
del në pah cikli rajonal i biznesit. Këto 
dinamika u nxitën kryesisht nga zhvillimet 
tregtare, duke përfshirë fillimisht Anglinë, 
Francën dhe Gjermaninë, por duke 
pasur gjithmonë e më tepër në qendër 
të tyre Gjermaninë. Rezultatet e studimit 
tregojnë gjithashtu se vendet e Ballkanit 
kanë bërë një rrugëtim të gjatë që nga 
stanjacioni ekonomik i Evropës në vitet 
1870, deri te të qenit një pjesë mjaft më e 
integruar e ekonomisë evropiane gjashtë 
dekada më vonë.

Në ketë seminar u mbajt edhe 
një prezantim nga Endrit Yzeiraj, 
Departamenti i Kërkimeve, me temë 
“Sinkronizimi i Cikleve të Biznesit, 
si matëse e Integrimit në Evropën 
Juglindore”. Rezultatet e këtij materiali 
treguan që goditjet nga ana e ofertës dhe 
kërkesës për ekonomitë rajonale janë të 
dobëta, si dhe goditjet e kërkesës janë 
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më të sinkronizuara se ato të ofertës. Një 
ndër faktorët shpjegues të këtyre gjetjeve 
lidhet me rolin që ka kanali tregtar, 
përkundrejt kanaleve të tjera strukturore.

“ q U o  V a D i s  s h q i p ë r i ? 
konVerGjenca reaLe DrejT 
shTeTeVe anëTare Të BashkimiT 
eUropian” - nGa eGLenT kika, 
DeparTamenT i  i  poL iT ikës 
moneTare

Ky material vlerëson konvergjencën 
reale në terma të PBB-së për frymë të 
Shqipërisë dhe Shteteve Anëtare të 
Bashkimit Evropian, duke përdorur një 
bazë të gjerë të dhënash për periudhën 
1995-2012. Dimensioni ndërsektorial 
i bazës së të dhënave përdoret për të 
përcaktuar shkallën e konvergjencës 
së pakushtëzuar dhe për të vlerësuar 
një interval shpejtësie ndër vite për 
një konvergjencë të plotë. Përveç 
kësaj, karakteristikat e të dhënave 
në panel shërbejnë për të përcaktuar 
rëndësinë e komponentëve individualë 
të rritjes, duke ndjekur teorinë 
neoklasike të rritjes dhe përqasjen 
e rritjes së kushtëzuar. Rezultatet 
tregojnë se nivelet e investimeve, 
punësimit dhe produktivitetit luajnë 
një rol të rëndësishëm në shpjegimin 
e divergjencës ndërmjet vendeve në të 
gjitha specifikimet. Efektet e investimit 
dhe produktivitetit janë të një magnitude 
më të madhe, kur Shqipëria është e 
përfshirë në regresione. Gjithashtu, 
zhvillimi institucional dhe ai i kapitalit 
njerëzor (human capital endowment), 
janë përcaktues kryesorë vetëm në 
shpjegimin e diferencave të zhvillimit 
ndërmjet Shqipërisë dhe vendeve të 
tjera. 

“poLiTika moneTare moDerne” - 
nGa proFesor Lars e.o. sVensson, 
shkoLLa e ekonomiksiT Të 
sTokhoLimiT, sUeDi (Stockholm 
School of EconomicS)

Gjatë këtij prezantimi, prof. Lars E.O. 
Svensson foli për politikën monetare 
moderne, e cila mbështetet në tre shtylla 
kryesore: a) mandati; b) pavarësia; 
c) përgjegjshmëria. Ai trajtoi regjimin 
fleksibël të inflacionit të shenjëstruar, si 
praktika më e mirë e politikës monetare, 
duke trajtuar fillimisht tre shtyllat 
kryesore të këtij regjimi. Më pas u trajtua 
aspekti praktik i këtij regjimi, duke u 
ndaluar te: pika fillestare e normës 
bazë të interesit, vendimi i politikës 
dhe publikimi i vendimit mbi politikën 
monetare, parashikimi i inflacionit dhe 
i faktorëve që kanë ndikuar në këtë 
parashikim. Disa nga bankat qendrore 
që zbatojnë regjimin e inflacionit të 
shënjestruar janë: Banka e Rezervës 
së Zelandës së Re, Banka e Kanadasë, 
Banka e Norvegjisë, Banka e Suedisë, 
Banka e Çekisë, Rezerva Federale, 
si edhe mjaft banka të tjera qendrore 
të vendeve në zhvillim. Një komitet i 
politikës monetare - u nënvizua nga Prof. 
Svensson - është një ide më e mirë sesa 
një person i vetëm vendimmarrës (risku 
i personit). Së fundi, përgjegjshmëria 
institucionale kërkon: a) transparencë; 
b) vlerësim gjithëpërfshirës nga jashtë; 
c) dhe njëkohësisht respekt të pavarësisë 
institucionale nga ana e parlamentit dhe 
e qeverisë.
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ii. pUnë kërkimore Të sapopërFUnDUara

“norma naTYrore e papUnësisë 
– një përqasje sipas Formës së 
reDUkTUar” - nGa enian ÇeLa 
Dhe Lorena skUFi, DeparTamenTi 
i kërkimeVe

Materiali bazuar në metodologjinë e 
njohur me emrin “formë e reduktuar”, 
vlerëson serinë e normës natyrore të 
papunësisë për rastin e Shqipërisë, 
sipas parimit të NAIRU-së afatshkurtër 
dhe hendekut respektiv të papunësisë. 
Modeli state-space është përdorur 
për vlerësimin e Kurbës së Filipsit për 
ndryshimet në inflacion dhe norma 
natyrore e papunësisë është derivuar 
nga filtri Kalman, modeluar si një 
variabël i pastër random-walk me kufizim 
mbi termin e gabimit. Për periudhën 
e analizuar 1998-2012 (frekuencë 
tremujore), modeli raporton një hendek 
të thellë negativ të papunësisë, kryesisht 
gjatë periudhës fillestare, i cili ka 
ardhur drejt ngushtimit, duke u mbyllur 
plotësisht dhe madje ka kaluar në terma 
pozitivë pas vitit 2003.

“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

Ky material synon të kontribuojë në 
debatin e vazhdueshëm të kërkuesve, 
menaxherëve dhe politikëbërësve rreth 
efekteve të tranzicionit ekonomik mbi 
ndërmarrjet në Evropën Qendrore dhe 
Lindore. Materiali bën një rishikim të 
gjerë të stokut të literaturës së kësaj fushe 
kërkimi, ku falë përdorimit të metodës 
së “analizës së fjalëve të lidhura”, është 
bërë e mundur përzgjedhja e 2,053 
dokumenteve relevante dhe nxjerrja 
e koncepteve kryesore të diskutuara 
në ato. Në kuadër të këtij seminari, 
një fokus të veçantë kishte prezantimi 
i detajuar i etapave të ndryshme të 
metodës, i mënyrës sesi është realizuar 
mbledhja e të dhënave, si dhe i 
mënyrën së nxjerrjes së rezultateve dhe 
interpretimit të tyre. Përmes përdorimit 
të kësaj metode, materiali në fjalë 
na ofron udhëzime për zhvillimin e 
vazhdueshëm të kësaj fushe kërkimi, 
duke mundësuar identifikimin e rrugëve 
kryesore për hulumtimet e ardhshme.

“norma naTYrore e papUnësisë 
– një përqasje sipas Formës së 
reDUkTUar” - nGa enian ÇeLa 
Dhe Lorena skUFi, DeparTamenTi 
i kërkimeVe

Në këtë material, paraqitet një përqasje 
alternative e përkufizuar si formë e 
reduktuar. Teknika e parashtruar bazohet 

në një funksion të kurbës së Filipsit sipas 
modelit state-space, ku norma natyrore 
e papunësisë vlerësohet me Kalman 
Filters sipas formës NAIRU. Modeli është 
vlerësuar sipas formave të ndryshme të 
kombinimit të ndryshorëve shpjegues 
të inflacionit. Seritë e gjeneruara janë 
zbatuar në funksionin e prodhimit për të 
përftuar PBB-në potenciale dhe hendekun 
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e prodhimit për periudhën 1998-
2012. Sipas rezultateve të modeleve të 
ndryshme, norma natyrore e papunësisë 
ka rezultuar shumë më e ulët krahasuar 
me normën faktike në fillim të periudhës 
në fjalë, ndërkohë që hendeku ka ardhur 
duke u ngushtuar. Në periudhën 2003-
2009, norma e papunësisë ka qenë 
lehtësisht më e ulët ose e barabartë me 
atë natyrore, ndërkohë që pas vitit 2009, 
papunësia ka rezultuar edhe njëherë nën 
normën natyrore, duke prodhuar një 
hendek negativ të prodhimit.

“sFiDaT e impLemenTimiT Të 
BaseL ii” - nGa LinDiTa Vrioni, 
DeparTamenTi i kërkimeVe

Basel II synon të harmonizojë kapitalin 
rregullator me rreziqet e ndërmarra 
nga bankat, duke nxitur praktikat e 
menaxhimit të rrezikut, veçanërisht atij 
të rrezikut të kredisë. Rregullorja e re e 
Bankës së Shqipërisë, “Për raportin e 
mjaftueshmërisë së kapitalit”, e cila ka 
hyrë në fuqi më 31/12/2014, i imponon 
bankave përdorimin e Përqasjes së 
Standardizuar për llogaritjen e rrezikut të 
kredisë. Ky material synon të ofrojë një 
analizë të dy opsioneve të implementimit, 
- të Përqasjes Standarde (Standard 
Approach) dhe të Përqasjes IRBF (Internal 
Rating-based foundation Approach) 
- nëpërmjet diskutimit të kostove dhe 
përfitimeve të secilës përqasjeje. Materiali 
sugjeron se për një vlerësim dhe një 
menaxhim më të mirë të rrezikut të kredisë, 
lipset të përdoret edhe informacioni i 
mbledhur nga Regjistri i Kredisë, i krijuar 
që nga viti 2008.

“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)

Materiali vlerëson sjelljen e 
provigjionimit të humbjeve nga huatë 
për bankat në Shqipëri gjatë periudhës 
2004-2014, duke marrë në konsideratë 
komponentët diskrecionarë dhe 
jodiskrecionarë të LLP-së, si dhe rritjen 
reale ekonomike. Vlerësimet konfirmojnë 
faktin që bankat kanë realizuar zbutjen e 
sjelljes së të ardhurave, dhe lidhja midis 
provigjionimit dhe rritjes ekonomike 
është prociklike. Materiali analizon edhe 
se si madhësia e bankave dhe niveli i 
kapitalizimit ndikon në sjelljen e tyre drejt 
provigjionimit të humbjeve nga huatë.

“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 
hulumtojë dhe të analizojë ndërlidhjet 
midis politikës fiskale, prodhimit dhe stresit 
financiar, gjatë episodeve të ngadalësimit 
ekonomik dhe stresit në tregun financiar. 
Materiali analizon impaktin e këtyre 
politikave për dhjetë vende në zhvillim 
të Evropës Qendrore-Lindore dhe 
Juglindore gjatë periudhës 2000-2013, 
nëpërmjet përqasjes me Modelin Vektor 
Autoregregresiv-Threshold. Rezultatet 
sugjerojnë se ekziston një inerci e fortë 
në sjelljen e politikës fiskale, sidomos 
gjatë regjimit me stres të lartë. Së pari, 
përkeqësimi i pozicionit fiskal ka një 
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efekt relativisht të ulët në prodhim dhe 
kushtet e tregjeve financiare, pavarësisht 
shkallës së stresit financiar. Së dyti, efekti 
i përmirësimit të aktivitetit ekonomik 
kundrejt pozicionit fiskal është më i 
madh dhe materializohet më shpejt gjatë 
regjimit të stresit financiar më të ulët. Në 
përfundim, vihet re se zhvillimet në tregjet 
financiare kanë efekte më të mëdha në 
treguesit makroekonomikë.

“rishikimi i  mekaniZmiT Të 
TransmeTimiT moneTar në rasTin 
e shqipërisë” - nGa GerTi shijakU, 
DeparTamenTi i kërkimeVe

Mekanizmi i transmetimit monetar ka 
qenë një pjesë thelbësore e analizave 
dhe studimeve empirike në Bankën e 
Shqipërisë, duke u përpjekur të identifikojë 

efektin e kanaleve tradicionale të normës 
të interesit dhe kursit të këmbimit mbi 
prodhimin dhe inflacionin. Megjithatë, 
pas krizës financiare dhe ekonomike 
globale, pak dihet lidhur me efektet 
makroekonomike dhe përçimin e 
ndryshimeve konvencionale të politikës 
monetare dhe se si ky instrument 
dallon nga politikat kontabël të bankës 
qendrore. Pyetja kryesore që adresohet në 
këtë material fokusohet në identifikimin e 
efekteve makroekonomike dhe përçimin 
e ndryshimeve në instrumentin e politikës 
monetare. Materiali synon të sigurojë 
prova të reja empirike për politikën 
monetare optimale, lidhur me prodhimin 
dhe normën e inflacionin. Ai trajton këto 
pyetje nëpërmjet një modeli strukturor të 
Vektorëve Autoregresivë për ekonominë 
shqiptare.

iii. maTeriaLe DiskUTimi në proces

“një moDeL i ri FiskaL: VLerësimi 
i komponenTëVe krYesorë Të 
arDhUraVe Dhe shpenZimeVe, 
DeFiÇiTiT Dhe BorXhiT” - nGa 
Lorena skUFi Dhe enian ÇeLa, 
DeparTamenTi i kërkimeVe

Materiali synon formulimin dhe 
zgjidhjen e një modeli të tillë, duke 
balancuar nevojat e përgjithshme të 
makromodelimit nga njëra anë, por 
edhe karakteristikat e veçanta fiskale 
të ekonomisë shqiptare nga ana tjetër. 
Vlerësimet zhvillohen në mënyrë të 
veçantë për të ardhurat, shpenzimet, 
deficitin buxhetor dhe huamarrjen publike. 
Vlerësimi i komponentëve të të ardhurave 
zbatohet për kategoritë: TVSH, akcizë, 
taksë doganore, tatim mbi të ardhurat 

personale dhe fonde speciale. Nga ana 
tjetër, kategoritë e vlerësuara nga zërat 
e shpenzimeve përfshijnë: transfertat 
dhe shpenzimet e interesit për borxhin 
e brendshëm. Bashkimi i dy kolonave 
mundëson vlerësimin e deficitit buxhetor 
dhe së fundmi, vlerësohet huamarrja e 
përgjithshme publike e ndarë më tej në 
huamarrje të brendshme dhe të jashtme. 
Ekuacionet janë vlerësuar për periudhën 
1996-2012 sipas metodologjisë VECM, 
ndërsa modeli zgjidhet sipas algoritmit 
Gauss-Siedel.

“eFekTi i kriZës ekonomike 
në pBB-në poTenciaLe: rasTi i 
shqipërisë” - nGa enDriT YZeiraj 
Dhe esiDa aBaZaj, DeparTamenTi 
i kërkimeVe



6 Nr.13 Periudha korrik-dhjetor 2014 Banka e Shqipërisë

Ky studim synon të vlerësojë se si ka 
evoluar PBB-ja potenciale në Shqipëri, 
duke pasur si fokus kryesor periudhën 
e zgjatur post-krizë financiare botërore. 
Matja e PBB-së potenciale, sidomos në 
periudha me rritje ekonomike të ulët, ka 
një rëndësi të lartë për politikën monetare, 
e cila duhet të stimulojë ekonominë 
në masën e duhur, por duke evituar 
rrezikun e presioneve inflacioniste. Duke 
përdorur metodologjinë e modeleve 
state-space, në këtë studim përdoren 
disa seri ekonomike si: PBB-ja, seritë e 
punësimit, inflacioni për të diferencuar 
lëvizjet ciklike dhe trendet afatgjata në 
ekonomi. Supozimi kryesor mbi të cilin 
bazohet studimi është se seritë ekonomike 
lëvizin nën efektin e një goditjeje ciklike 
të përbashkët, por nga ana tjetër kanë 
trende afatgjata të pavarura. Modelet 
state-space kanë aftësi për të modeluar 
pikërisht ndryshore të pamatshme si 
ciklet dhe trendet. Rezultatet sugjerojnë 
se norma e rritjes e PBB-së potenciale në 
Shqipëri ka pësuar një rënie nga ajo e 
viteve 2000.

“ n D i k i m i  i  F a k T o r ë V e 
makroekonomikë në rreZikUn e 
kreDisë” - nGa meri papaVanGjeLi, 
DeparTamenTi i kërkimeVe

Kriza e viteve të fundit tregoi se 
brishtësia e sistemit financiar buron 
jo vetëm nga faktorë endogjenë, por 
është gjithashtu pasojë e zhvillimeve që 
ndodhin në mjedisin makroekonomik 
dhe financiar. Qëllimi i këtij studimi 
është të analizojë lidhjen që ekziston 
midis faktorëve që karakterizojnë 
mjedisin makroekonomik të tillë si: 
Prodhimi i Brendshëm Bruto, Indeksi i 
Çmimit të Banesave, kursi i këmbimit, 
norma e interesit, totali i kredisë dhënë 

sektorit privat, si dhe rrezikut të kredisë 
ndaj të cilit ekspozohet sistemi bankar 
shqiptar. Metodologjia e përdorur 
konsiston në vlerësimin e një modeli 
të korrektimit të gabimit VECM, 
përmes së cilit studiohen marrëdhëniet 
midis këtyre treguesve dhe vlerësohet 
shpejtësia me të cilën secili prej tyre 
shkon drejt ekuilibrit afatgjatë.

“ r i V L e r ë s i m i  i  m o D e L i T 
makroekonomik për shqipërinë, 
meam, 2014” - nGa iLir Vika, 
enian ÇeLa, esiDa aBaZaj Dhe 
Lorena skUFi, DeparTamenTi i 
kërkimeVe

Materiali synon të rivlerësojë modelin 
makroekonometrik të ekonomisë 
shqiptare, MEAM, duke përdorur një 
bazë të dhënash tremujore për periudhën 
1996-2012, dhe duke ruajtur një 
strukturë të ngjashme me versionin 
aktual. Rivlerësimi lind si nevojë pas 
publikimit të të dhënave më të fundit 
për treguesit e llogarisë kombëtare, si 
dhe rishikimeve që i janë bërë disa prej 
serive kohore të përdorura në model. 
Ndonëse është ruajtur struktura e aktuale 
e modelit, janë bërë disa zëvendësime 
për disa prej treguesve (kërkesa e huaj, 
prodhimi potencial dhe norma natyrore e 
papunësisë), dhe janë shtuar disa lidhje 
të reja (çmimet relative, norma e interesit 
në ekuacionin e konsumit etj.). Janë 
realizuar një sërë simulimesh - goditja e 
politikës monetare, nënçmimi i kursit të 
këmbimit, rritja e çmimeve të huaja, rritja 
e shpenzimeve fiskale etj. - për të testuar 
performancën e modelit.

“VLerësimi i DensiTeTeVe me kUshT, 
një përGjiThësim i DensiTeTiT me 
kUshT. apLikimi për Të Dhëna 



Nr.13Periudha korrik-dhjetor 2014 7Banka e Shqipërisë

iV. arTikUj

ekonomike” - nGa aLTin TankU 
Dhe kLiTi ceca, DeparTamenTi i 
kërkimeVe

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

“parameTriZimi në moDeLeT 
e nGriTUra mBi DensiTeTeT 
e  VLerësUara .  VL erës im  i 

përGjiThshëm” - nGa aLTin TankU 
Dhe kLiTi ceca, DeparTamenTi i 
kërkimeVe

Ky material diskutimi 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 edhe ndërtimi 
i formave të përgjithshme të matricave në 
format lineare të ndërtuara.

Në këtë rubrikë do të gjeni një 
përmbledhje të shkurtër të disa artikujve 
dhe materialeve të publikuara nga Banka 
e Shqipërisë apo banka të tjera qendrore 
gjatë periudhës korrik-dhjetor 2014, e 
cila ofron një pasqyrë më të qartë mbi 
temat kërkimore shkencore të publikuara 
gjatë kësaj periudhe.

“maTja e inDeksiT Të sTresiT 
Financiar sisTemik, në rasTin 
e ekonomiVe eVropiane në 
ZhViLLim” - nGa GerTi shijakU, 
DeparTamenTi i kërkimeVe

Ky artikull zhvillon një indeks të stresit 
financiar sistemik dhe shqyrton ngjarjet e 
tilla për ekonomitë në zhvillim në Evropën 
Qendrore, Lindore dhe Juglindore, gjatë 
periudhës 2001–2013. Indeksi synon 
të vlerësojë stresin në sistemin financiar 
bazuar në katër tregje kryesore: në tregun 

bankar, tregun e parasë, tregun e kursit të 
këmbimit valutor dhe tregun e banesave. 
Indeksi i përftuar është përdorur për të 
caktuar nivelin e kufirit të pranuar të stresit 
financiar sistemik të këtyre vendeve.

http://www.bankofalbania.org/wwb/Buletini_i_
Bankes_se_Shqiperise_6M_1_2014_7154_1.
php, faqe 127- 139

“ekonomiksi  sjeLLor Dhe 
moDeLeT makroekonomeTrike” 
- nGa john c. DriscoLL, sTeiner 
hoLDen, The FeDeraL reserVe 
BoarD

Gjatë 20 viteve të fundit, 
makroekonomistët kanë përfshirë 
gjithnjë e më shumë rezultate nga 
ekonomiksi sjellor në modelet e tyre. 
Autorët argumentojnë se një hap i tillë 
ka ndihmuar për të përmirësuar disa 
nga elementet kryesore të modelit Neo-
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Kejnesian – veçanërisht konsumin, 
formimin e pritjeve dhe përcaktimin e 
pagave dhe të punësimit. Gjithashtu, 
materiali diskuton më gjerësisht 
avantazhet dhe disavantazhet e 
përdorimit të elementeve të ekonomiksit 
sjellor në modelet makroekonomike.

http://www.federalreserve.gov/pubs/
feds/2014/201443/201443abs.html

“GLoBaLiZimi,  përÇimi Dhe 
reaGimi opTimaL i poLiTikës 
nDaj kUrseVe Të këmBimiT” - 
nGa michaeL B DeVereUX, james 
YeTman, Bank oF inTernaTionaL 
seTTLemenTs

Ky studim synon të hulumtojë se si 
politika monetare duhet të reagojë ndaj 
kurseve nominale të këmbimit në një 
model Neo-Kejnesian të një ekonomie të 
hapur, i cili lejon një rol të rëndësishëm 
për ndërhyrjen e sterilizuar. Studimi 
paraqet një argument kundër situatës 
aktuale vendimmarrëse në ekonomitë 
aziatike. Ndërhyrja e sterilizuar është një 
mjet i fuqishëm që i ofron politikëbërësve 
një shkallë shtesë lirie në maksimizimin 
e mirëqenies globale. Studimi gjen se 
fitimet nga ndërhyrja e sterilizuar janë 
më të mëdha kur integrimi i tregut të 
mallrave është i ulët dhe përçimi i kursit 
të këmbimit është i lartë. Megjithatë, 
internacionalizimi financiar redukton 
efektivitetin e ndërhyrjes së sterilizuar, 
duke qenë se trilema ndërkombëtare e 
politikës bëhet më relevante. Ndërhyrja 
e pasterilizuar gjithashtu luan një rol të 
vetin, ndonëse përfitimet e mundshme në 
këtë rast janë zakonisht më të vogla.

http://www.bis.org/publ/work450.pdf

“përFshirja Financiare Dhe 
poLiTika moneTare opTimaLe” 
-nGa aaron mehroTa, james 
YeTman, Bank oF inTernaTionaL 
seTTLemenTs

Aksesi i kufizuar në sektorin financiar 
formal është një tipar i përbashkët i 
mjedisit ekonomik të vendeve në zhvillim. 
Në këtë studim, autorët hulumtojnë se 
si niveli i përfshirjes financiare ndikon 
politikën monetare që maksimizon 
mirëqenien. Kuadri teorik bazohet në 
punimin e Galí, López-Salido dhe Vallés 
(2004). Në modelin e paraqitur, vetëm 
individët që kanë akses në sistemin 
financiar mund të marrin hua dhe të 
kursejnë që të optimizojnë konsumin 
afatgjatë, në kushtet kur të ardhurat 
e tyre janë të luhatshme. Autorët 
tregojnë se politika monetare optimale 
nënkupton një lidhje pozitive midis pjesës 
së individëve me akses financiar dhe 
raportit të luhatshmërisë së prodhimit 
ndaj luhatshmërisë së inflacionit. Ata 
gjejnë mbështetje të fortë empirike për 
parashikimet e modelit, duke përdorur 
një bazë të gjerë të dhënash të vendeve 
rreth aksesit financiar. Rezultatet empirike 
udhëhiqen kryesisht nga bankat qendrore 
me një shkallë të lartë autonomie në 
vendimet e tyre të politikës monetare, 
të cilat ka të ngjarë të implementojnë 
politika monetare në mënyrë optimale.

http://www.bis.org/publ/work476.pdf

“rriTja e parasë Dhe inFLacioni i 
ÇmimeVe Të konsUmiT në Zonën 
eUro: një anaLiZë WaVeLeT” - nGa 
marTin manDLeT anD michaeL 
scharnaGL, Banka qenDrore e 
Gjermanisë
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V. akTiViTeTe Të Tjera 

Materilali studion lidhjen ndërmjet 
rritjes së parasë dhe inflacionit të 
çmimeve të konsumit në Eurozonë, duke 
përdorur një analizë wavelet. Kjo analizë 
lejon marrjen në konsideratë të luhatjeve 
në lidhjen para-inflacion në të gjithë 
spektrin e frekuencave dhe në kohë. 
Autorët gjejnë evidencë për bashkëlëvizje 
ndërmjet rritjes së parasë dhe inflacionit 
në frekuenca të ulëta, ku rritja e parasë 
rezulton treguesi udhëheqës. Megjithatë, 

analiza e ndryshimit kohor nga frekuenca 
të mesme deri në ato të gjata tregon një 
dobësim të lidhjes pas mesit të viteve 
1990, e cila reflekton një përkeqësim të 
cilësisë së treguesit paraprijës dhe rënien 
në fitimin ndërvalor (cross wavelet).

http://www.bundesbank.de/Redaktion/
EN/Downloads/Publications/Discussion_
Paper_1/2014/2014_11_24_dkp_33.pdf?__
blob=publicationFile

seminar Teknik

Departamenti i Kërkimeve, në kuadër 
të Strategjisë Afatmesme të Zhvillimit 
të Kërkimeve në Bankën e Shqipërisë, 
organizon brenda departamentit, 
seminare teknike dhe/ose seminare me 
karakter informativ mbi çështje, dukuri 
apo fenomene të ndryshme me interes. 
Më poshtë do të gjeni një përmbledhje të 
seminareve të zhvilluara gjatë periudhës 
korrik-dhjetor të vitit 2014.

preZanTimi me Temë “njohja mBi 
proGramim YaDa” - nGa meri 
papaVanGjeLi, DeparTamenTi i 
kërkimeVe

Gjatë këtij seminari u bë një prezantim 
mbi programin YADA, komandat dhe 
funksionet kryesore të tij, si dhe roli i tij 
në gjenerimin e rezultateve të vlefshme 
për vendimmarrjen e politikës monetare. 
Gjithashtu, u dhanë instruksione se si 
mund të ndërtohet një model DSGE-
VAR në YADA, dhe si mund të kryhen 
veprime të ndryshme përmes këtij 
programi. Konkretisht u trajtuan veprime 

të tilla si: si të përftohen parashikime të 
pakushtëzuara e të kushtëzuara, reagime 
të impulsit, dekompozime të variancës së 
treguesve, korrelacione midis treguesve 
të modelit etj.; si dhe u ndërtuan grafikë 
për të kuptuar më mirë secilin prej këtyre 
veprimeve.

p r e Z a n T i m i  i  m aT e r i a L i T 
“VëshTrim mBi TransmeTimin 
e poLiTikës moneTare” - nGa 
aLTin TankU, iLir Vika, eLona 
DUshkU Dhe enDriT YZeiraj, 
DeparTamenTi i kërkimeVe

Prezantimi paraqiti një analizë mbi 
mekanizmin e transmetimit të politikës 
monetare në rastin e Shqipërisë, kryesisht 
mbas periudhës së krizës financiar 
globale, duke vlerësuar përçimin dhe 
elasticitetin e reagimit ndaj goditjeve 
në instrumentin bazë. Pjesë e diskutimit 
ishte edhe eksperienca 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 hulumtojë 
në këndvështrimin e ekuilibrit të 
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përgjithshëm, duke konsideruar aspekte 
të tjera të rëndësishme të ekuilibrit 
makrofinanciar.

konFerenca me Temë “ZhViLLimi 
i sekToriT Financiar: poLiTika 
për Të promoVUar Dhe ForcUar 
TreGjeT kapiTaLe LokaLe”, 
GjeneVë, 2-3 TeTor 2014

Qëllimi i kësaj konference është 
që bankat qendrore, studiuesit dhe 
politikbërësit e përfshira në program, të 
ndajnë mes tyre eksperiencën kërkimin 
shkencor dhe atë të politikëbërjes. 
Konferenca e BCC-së e kësaj viti ishte 
e fokusuar mbi problemet me të cilat 
përballen tregjet financiare në vendet 
në zhvillim. Një vëmendje e veçantë iu 
kushtua rimëkëmbjes post-krizë dhe çfarë 
kanë mësuar politikbërësit gjatë kësaj 
periudhe.

Stafi i Bankës së Shqipërisë mori 
pjesë me dy materiale studimore në këtë 
konferencë:

“Çmimet e Banesave në Shqipëri: 
Devijim nga Ekuilibri?” - nga Endrit 
Yzeiraj, Departamenti i Kërkimeve; dhe 

“Vlerësim i Faktorëve të Kredidhënies 
në vendet e Evropës Qendrore dhe 
Juglindore” - nga Erjona Suljoti dhe 
Sofika Note, Departamenti i Politikës 
Monetare. 

ViZiTë  e  proFesoriT  Lars. 
e. o. sVensson në Bankën e 
shqipërisë

Në kuadër të marrëveshjes së 
bashkëpunimit me Programin e Asistencës 
për Ngritjen e Kapaciteteve për Bankat 
Qendrore (BCC), në datat 20-22 tetor 

2014, Prof. Lars Svensson mbajti një 
cikël leksionesh për stafin e Bankës së 
Shqipërisë, mbi materialet e tij kërkimore.

Profesor Lars E.O. Svensson - aktualisht 
profesor i Asociuar pranë Institutit të 
Studimeve Ekonomike Ndërkombëtare 
në Stokholm - është një ndër figurat me 
rëndësi në fushën e kërkimit shkencor, i 
shquar për publikimet e tij në revista të 
specializuara mbi politikën monetare, 
regjimin e inflacionit të shënjestruar, si 
dhe makroekonominë e përgjithshme 
ndërkombëtare.

Gjatë vizitës së tij 3-ditore, profesor 
Svensson mbajti një cikël leksionesh mbi 
regjimin e “Inflacionit të Shënjestruar”. 
Gjithashtu, ai mbajti edhe një leksion të 
hapur mbi Politikën Monetare Moderne, 
me pjesëmarrje të gjerë nga bankat 
e nivelit të dytë, institucionet e tjera 
ndërkombëtare në Shqipëri dhe nga 
Banka e Shqipërisë.

Takimi i TeTë rajonaL: “kërkimeT 
e k o n o m i k e  n ë  e V r o p ë n 
jUGLinDore”, DhjeTor 2014

Instituti i Studimeve Ekonomike dhe 
Bankare organizoi për të tetin vit radhazi 
Takimin Rajonal të Kërkimeve për Evropën 
Juglindore. Qëllimi i këtij aktiviteti është 
të shërbejë si urë bashkëpunimi ndërmjet 
kërkuesve dhe politikëbërësve në rajonin 
tonë, të kontribuojë në drejtim të thellimit 
të kërkimit ekonomik në rajon, si dhe të 
zgjerojë njohuritë mbi tipare të caktuara 
të ekonomive të vendeve tona.

Këtë vit, ky aktivitet u organizua në 
bashkëpunim me programin e Asistencës 
Dypalëshe dhe Ngritjes së Kapaciteteve 
për Bankat Qendrore (BCC).
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Workshop-i i 8-të i Kërkimeve për 
Evropën Juglindore u zhvillua në 
Tiranë, në datat 3-4 dhjetor 2014, me 
pjesëmarrjen e dy folësve kryesorë: 
Prof. Ralph de Haas, zëvendës Drejtor 
i Kërkimit në Bankën Evropiane për 
Rindërtim e Zhvillim, i cili mbajti fjalimin 
me temë “Bankingu Global dhe Stabiliteti 
Financiar”; dhe Prof. Thorsten Beck, nga 
Cass Business School, Londër, i cili mbajti 
fjalimin me temë “Bankingu që i kalon 
kufijtë e një vendi: mundësi dhe sfida”.

Tema kryesore e këtij aktiviteti ishte 
“Bankat globale dhe transmetimi 
ndërkombëtar i goditjeve”, ndarë, ndër 
të tjera, në nënçështjet e mëposhtme:

•	 Globalizimi financiar dhe pasojat 
e tij në transmetimin e luhatjeve 
makroekonomike;

•	 Ekspozimi ndaj financimit 
ndërkombëtar në sistemet bankare 
të Evropës Lindore dhe Qendrore, 
dhe goditjet e likuiditetit gjatë 
krizës;

•	 Politikat e bankave qendrore që 
u kundërvihen efekteve të krizës 
financiare. Koordinimi ndërmjet 
bankave qendrore dhe autoriteteve 
të tjera mbikëqyrëse të rajonit;

•	 Roli i politikës monetare në 
stabilitetin financiar të rajonit gjatë 
krizës së fundit.

Më poshtë mund të gjeni një renditje të 
temave të prezantuara në këtë takim:

- “Sfidat e implementimit të Bazel II” - 
Lindita Vrioni, Banka e Shqipërisë;

- “Ripërputhja e analizës empirike 
me teorinë: ku qëndron rëndësia 
e forcës financiare të bankës 
qendrore për inflacionin?”- Julien 

Pinter, Amsterdam University, Paris 
1 Panthéon Sorbonne;

- “Ndërtimi i një Indeksi të Çmimit të 
Shtëpive për Shqipërinë” - Delina 
Ibrahimaj, Banka e Shqipërisë;

- “Norma natyrore e papunësisë – 
përqasje me formë të reduktuar” - 
Enian Çela, Lorena Skufi, Banka e 
Shqipërisë;

-  “Rivlerësimi i Modelit 
Makroekonomik të Shqipërisë, 
MEAM, 2014” - Ilir Vika, Enian 
Çela, Esida Abazaj dhe Lorena Skufi, 
Banka e Shqipërisë;

- “Konkurrueshmëria e produkteve të 
Shqipërisë dhe kurba-J sektoriale” - 
Alban Pllaha, Banka e Shqipërisë;

- “Politika fiskale, prodhimi dhe stresi 
financiar në rastin e ekonomive 
evropiane në zhvillim dhe tranzicion: 
Një përqasje THRESHOLD VAR” - 
Gerti Shijaku, Banka e Shqipërisë;

- “Vlerësimi i PBB-së potenciale gjatë 
krizës: Rasti i Shqipërisë” - Endrit 
Yzeiraj dhe Esida Abazaj, Banka e 
Shqipërisë;

- “Rritjet e mëdha dhe rëniet e kredisë 
në tregjet në zhvillim: Roli i qeverisjes 
së bankave dhe administrimi i 
rrezikut” - Alin Marius Andrie dhe 
Martin Brown, Alexandru Ioan Cuza 
University of Iasi, Rumani, University 
of St. Gallen, Zvicër;

- “Cikli i kredisë dhe flukset e kapitalit: 
Efektiviteti i kuadrit të politikës 
makroprudenciale në vendet në 
zhvillim” - Ahmet Faruk Aysan, 
Salih Fendolu, Mustafa Kılınç, 
Sümeyye Yıldız – Banka Qendrore e 
Republikës së Turqisë, University of 
California, Santa Barbara;

- “Përcaktimi i çmimeve të shtëpive 
nga perspektiva e kërkesës në 
Shqipëri” - Erjona Suljoti, Banka e 
Shqipërisë;



12 Nr.13 Periudha korrik-dhjetor 2014 Banka e Shqipërisë

- “Përcaktuesit strukturorë dhe ciklikë 
të tejçimit të normës së interesit në 
Eurozonë” - Aurélien Leroy, Yannick 
Lucotte, Laboratoire d’Economie 
d’Orleans (LEO), France, ESG 
Management School, Paris;

- “Rishikim i mekanizmit të transmetimit 
monetar në rastin e Shqipërisë” - 
Gerti Shijaku, Banka e Shqipërisë;

- “Efektet e përhapjes së goditjeve të 
kredisë dhe kërkesës nga Eurozona 
dhe Sh.B.A.: Krahasimi i vendeve 
evropiane në zhvillim mbi bazën 
e një modeli GVAR” - Ludmila 
Fadejeva, Martin Feldkircher dhe 
Thomas Reininger, Latvijas Banka, 
Oesterreichische Nationalbank;

- “Transmetimi i goditjeve të jashtme 
në vlerësimin e qëndrueshmërisë 
së borxhit: Rasti i Republikës së 
Maqedonisë” - Danica Unevska 
Andonova dhe Dijana Janevska 
Stefanova, Banka Kombëtare e 
Republikës së Maqedonisë;

- “Një model i ri fiskal: Vlerësimi 
i komponentëve kryesorë të të 
ardhurave dhe shpenzimeve, 
deficitit dhe borxhit” - Lorena Skufi 
dhe Enian Çela, Banka e Shqipërisë;

- “Harta racionale e ndikimit 
të tranzicionit ekonomik për 
ndërmarrjet në Evropën Qendrore 
dhe Lindore: Analiza e fjalëve 
të lidhura” - Margerita Topalli 
dhe Silvester Ivanaj – Banka e 
Shqipërisë, ICN Business School, 
Nancy, Francë;

- “Përcaktuesit e normave të interesit 
të kredisë në Bullgari: Roli i normës 
së interesit të tregut të parasë në 
Eurozonë dhe impakti i klimës së 
biznesit në vend” - Mihail Mihaylov, 
Banka Kombëtare e Bullgarisë;

- “Provigjionet nga humbjet e kredive: 
Evidenca nga bankat në Shqipëri” - 
Elona Dushku dhe Argita Frashëri, 
Banka e Shqipërisë.
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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)

Linqe Të insTiTUcioneVe Të Tjera:
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Nëse përdorni të dhëna të këtij publikimi, jeni të lutur të citoni burimin.
Botuar nga: Banka e Shqipërisë, sheshi “Skënderbej”, Nr.1, Tiranë

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

E-mail: public@bankofalbania.org


