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Gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2015, 
disa nga materialet e prezantuara kanë 
pasur në fokus të tyre çështje të ndryshme 
si: eficienca e shpërndarjes së kredisë; 
përçimi i politikës monetare në Shqipëri; 
dhe ndërlidhja ndërmjet zhvillimit financiar 
dhe rritjes ekonomike. Një përmbledhje e 
temave të prezantuara paraqitet më poshtë: 

“Eficienca e shpërndarjes së kredisë: një 
aplikim i vlerësimit të densitetit Kernel mbi 
të dhënat e sistemit bankar në Shqipëri”, 
nga Altin Tanku, Kliti Ceca dhe Elona 
Dushku, Departamenti i Kërkimeve 
Ky seminar hulumtoi eficiencën e alokimit të 
kredisë në Shqipëri, me fokus të veçantë në 
përdorimin e vlerësimit të densitetit kernel si 
një metodologji alternative vlerësimi për një 
bazë të dhënash panel të grupuara. Autorët 
fokusohen në portofolin e kredisë bankare 
(kredisë akorduar bizneseve) për të vlerësuar 
nëse shpërndarja sektoriale e kredisë pas 
vitit 2008 reflekton tendencat e sektorëve 
(në terma të zgjerimit), performancën e 
portofolit të kredisë dhe karakteristikat e 
bankave. Analiza empirike bazohet në 
adoptimin e vlerësimit të densitetit kernel për 
të dhënat në panel. Konkluzionet bazohen 

në vlerësimin dhe interpretimin e densiteteve 
të bashkuara shumëdimensionale. 

“Efektet makroekonomike të përçimit 
të politikës monetare nëpërmjet qasjes 
së kufizimit të shenjës, në rastin 
e Shqipërisë”, nga Gerti Shijaku, 
Departamenti i Kërkimeve
Seminari analizoi mekanizmin e transmetimit 
të politikës monetare në Shqipëri, gjatë 
periudhës 2002M01-2014M12. Pyetja 
kryesore trajton efektet makroekonomike 
të përçimit të një goditjeje të politikës 
monetare, përfaqësuar nga ndryshimet në 
normën bazë të interesit dhe ndryshimet e 
mundshme të politikave të bilancit kontabël. 
Analiza bazohet në një model strukturor 
të vektorëve autoregresivë për ekonominë 
shqiptare, i cili përfshin identifikimin sipas 
qasjes Choleski dhe asaj të kufizimit të 
shenjës.

“Analizë e lidhjes mes zhvillimit financiar 
dhe rritjes ekonomike. Një vështrim i 
Evropës Juglindore”, nga Arlind Rama, 
Departamenti i Kërkimeve
Qëllimi i këtij seminari ishte të analizonte 
lidhjen mes zhvillimit financiar dhe rritjes 

I. SEMINARI I SË PREMTES 
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ekonomike në një grup përfaqësues prej 10 
ekonomish të rajonit, duke aplikuar metodën 
e të dhënave panel në një horizont kohor nga 
viti 2002 deri në vitin 2014 me të dhëna 
në frekuencë vjetore. Autori synon të vlerësojë 
nëse implementimi i kuadrit rregullativ dhe 
reformat e vazhdueshme në sistemin financiar 
implementuar në dekadën e fundit kanë 
kontribuar në drejtim të rritjes së rëndësisë që 
zhvillimi financiar ka për rritjen ekonomike. 

“Zhvillimi i sektorit financiar, aksesi dhe 
rritja ekonomike”, nga Endrit Yzeiraj, 
Departamenti i Kërkimeve
Seminari paraqiti një pjesë të punës 
paraprake që është kryer për materialin e 
diskutimit me të njëjtin titull dhe kishte për 
qëllim marrjen e komenteve dhe sugjerimeve. 
Për një përmbledhje të shkurtër të materialit, 
referohuni seksionit të materialeve të 
diskutimit. 

“Marrëveshja e stabilizim-asociimit BE-
Shqipëri”, nga Alban Pllaha, Departamenti 
i Kërkimeve
Ky material analizon marrëdhëniet dypalëshe 
të tregtisë së lirë ndërmjet Shqipërisë 

II. PUNËT KËRKIMORE TË SAPOPËRFUNDUARA

dhe Bashkimit Evropian. Në fokus të këtij 
materiali është Marrëveshja e Stabilizim-
Asociimit, e veçanërisht, Marrëveshja 
e Tregtisë së Lirë me vendet e rajonit, 
rezultatet e shkëmbimeve tregtare ndërmjet 
palëve, si dhe aplikimi i “Gravity Model”, 
i cili prodhon të dhëna parashikuese që 
mundësojnë krahasimin e vëllimeve tregtare 
aktuale me ato potenciale. Rezultatet e 
modelit sugjerojnë se vëllimet tregtare 
ndërmjet Shqipërisë dhe vendeve të BE-së, 
si Greqia dhe Italia, janë pranë ekuilibrit 
potencial të mundshëm, ndërsa ekziston 
hapësira për intensifikimin e shkëmbimeve 
tregtare me Gjermaninë. Rezultatet e 
modelit për shkëmbimet tregtare me vendet 
e rajonit sugjerojnë se vëllimet tregtare me 
këto vende janë shumë më poshtë ekuilibrit 
potencial. Studimi sugjeron mundësinë e 
intensifikimit të shkëmbimeve tregtare të 
Shqipërisë me vendet e rajonit nëpërmjet 
përmirësimit të rrjetit infrastrukturor dhe 
integrimit të mëtejshëm. Kështu, me anë të 
aplikimit të plotë të MSA-së, vëllimet tregtare 
do të intensifikohen ndjeshëm jo vetëm me 
partnerët tregtarë tradicionalë, por edhe me 
vendet e tjera të BE-së.

“‘Akti magjik’ i guvernatorëve të bankave 
qendrore: A e ndryshon politikën 
monetare? Një aplikim i vlerësimit të 
densitetit Kernel”, nga Altin Tanku dhe 
Kliti Ceca, Departamenti i Kërkimeve
Materiali ofron një përgjithësim të natyrshëm 
të konceptit të densitetit me kusht, për 
densitetet e vlerësuara shumëdimensionale. 
Në material është dhënë një përgjithësim i 
përkufizimit të densitetit shumëdimensional 
dhe i densitetit me kusht, një bashkësi–
rezultat autentik. Këto rezultate janë aplikuar 
mbi një bazë të dhënash me frekuencë 

tremujore të ekonomisë amerikane që shtrihet 
në periudhën 1959-2014, për 5 tregues 
kryesorë makroekonomikë. Janë gjeneruar 
rezultatet përkatëse për 4 nënperiudha 
(që i korrespondojnë 4 guvernatorëve të 
ndryshëm) të serive kohore.

“Eficienca e shpërndarjes së kredisë: një 
aplikim i vlerësimit të densitetit Kernel mbi 
të dhënat e sistemit bankar në Shqipëri”, 
nga Altin Tanku, Kliti Ceca dhe Elona 
Dushku, Departamenti i Kërkimeve 
Ky studim vlerëson reagimin e shpërndarjes 
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sektoriale të portofolit të kredisë së 
bankave për huatë akorduar bizneseve 
ndaj zhvillimeve ekonomike sektoriale, 
zhvillimeve të rreziqeve dhe karakteristikave 
specifike të bankave, të vëzhguara pas 
2008-ës. Metodologjia bazohet në të 
dhëna panel për bankat dhe përdor 
vlerësimin e densitetit kernel dhe metodën 
ndërsektoriale të propozuar nga Tanku dhe 
Ceca (2013, 2014). Avantazhi i përdorimit 
të kësaj metodologjie është se analiza nuk 
vuan nga endogjeniteti apo nga problemet 
e autokorrelacionit që mund të pengojnë 
analizën tradicionale të të dhënave në 
panel. Të dhënat e sistemit bankar në 
Shqipëri tregojnë se shpërndarja aktuale 
e stokut të kredisë ndërmjet sektorëve është 
dispropocionale ndaj kontributit të sektorëve 
në ekonomi. Kjo përbërje reflekton mbi 
të gjitha karakteristikat e një procesi 
ndërmjetësimi të shpejtë financiar dhe të 
një modeli rritjeje të nxitur nga konsumi, që 
dominoi rritjen ekonomike para vitit 2008. 

“Analizë e lidhjes mes zhvillimit financiar 
dhe rritjes ekonomike. Një vështrim i 
Evropës Juglindore”, nga Arlind Rama, 
Departamenti i Kërkimeve
Në një sfidë të vazhdueshme për një rritje 
ekonomike më të shpejtë, ekonomitë e 
Evropës Juglindore duhet të eksplorojnë më 
mirë të gjitha kanalet që kontribuojnë në 
këtë proces. Punime të mëparshme në këtë 
kontekst, nuk gjejnë lidhje domethënëse mes 
zhvillimit financiar dhe rritjes ekonomike në 
vendet e Evropës Juglindore, pasi mungon 
një analizë e përditësuar në këtë drejtim. Në 
këtë kuadër, ky studim synon të analizojë 
lidhjen mes zhvillimit financiar dhe rritjes 
ekonomike në një grup përfaqësues prej 10 
ekonomish të rajonit, duke aplikuar metodën 
e të dhënave panel në një horizont kohor 
nga viti 2002 deri në vitin 2014 me të 
dhëna në frekuencë vjetore, si një përpjekje 

për të kuptuar nëse implementimi i kuadrit 
rregullativ dhe reformat e vazhdueshme 
në sistemin financiar, të implementuara në 
dekadën e fundit, kanë kontribuar në rritjen 
e rëndësisë që zhvillimi financiar ka në 
rritjen ekonomike. Gjetjet e studimit tregojnë 
që kreditimi i sektorit privat është i vetmi 
tregues i zhvillimit financiar që ka rëndësi 
statistikore në raport pozitiv me rritjen. 

“Përcaktuesit mikro- dhe makroekonomikë 
të marzhit neto të interesave në sistemin 
bankar shqiptar (2002-2014)”, nga Meri 
Papavangjeli (Departamenti i Kërkimeve) 
dhe Eralda Leka (Departamenti i Politikës 
Monetare) 
Ky punim kontribuon në literaturën mbi 
sektorin bankar shqiptar, duke përfshirë për 
herë të parë faktorët makroekonomikë në 
analizën ekonometrike të përcaktuesve të 
marzhit bankar. Duke përdorur një model 
PCSE (gabime standarde të korrektuara për 
panelin) bazuar në metodën OLS (metoda 
e zakonshme e katrorëve më të vegjël), ky 
studim sugjeron se karakteristikat individuale 
të bankave shpjegojnë një pjesë thelbësore 
të variacionit të marzhit të interesave. 
Marzhet më të larta priren të shoqërohen 
me kosto operative dhe të ardhura jo nga 
interesa më të larta. Nga ana tjetër, bankat 
me një normë të lartë të mjaftueshmërisë 
së kapitalit, të likuiditetit dhe të kredive 
me probleme kanë marzhe më të ulëta. 
Variablat makroekonomikë luajnë gjithashtu 
një rol të rëndësishëm në shpjegimin e 
marzhit. Rezultatet tregojnë se një mjedis 
makroekonomik i qëndrueshëm çon në 
marzhe më të ulëta. Nga ana tjetër, rritja e 
borxhit qeveritar dhe rreziqet që lidhen me 
të, shoqërohen me marzhe më të larta. 

“Efektet makroekonomike të përçimit të 
politikës monetare nëpërmjet qasjes së 
kufizimit të shenjës, në rastin e Shqipërisë”, 



4 NR.15 Periudha korrik-dhjetor 2015 Banka e Shqipërisë

nga Gerti Shijaku, Departamenti i 
Kërkimeve
Bankat qendrore, për t’iu kundërvënë 
rreziqeve të krizës financiare globale, kanë 
ulur normat e interesit në nivele historike. Kjo 
politikë është shoqëruar edhe me ndjekjen e 
politikave të lidhura me zgjerimin e bilancit 
kontabël të bankave qendrore. Ato kanë 
pasur për qëllim rivendosjen e besimit në 
sistemin financiar, uljen e rrezikut bankar dhe 
të kredisë sovrane, rimëkëmbjen ekonomike 
dhe ankorimin e pritjeve inflacioniste. Ky 
punim analizon mekanizmin e transmetimit 
të politikës monetare në Shqipëri, gjatë 
periudhës 2002M01- 2014M12. Materiali 
trajton efektet makroekonomike të përçimit 
të një goditjeje të politikës monetare, 
përfaqësuar nga ndryshimet në normën 
bazë të interesit dhe ndryshimet e mundshme 
të politikave të bilancit kontabël. Analiza 
bazohet në një model strukturor të vektorëve 
autoregresivë për ekonominë shqiptare, i cili 
përfshin identifikimin sipas qasjes Choleski 
dhe asaj të kufizimit të shenjës.

“Motivet dhe efektiviteti i ndërhyrjeve në 
tregun valutor në Shqipëri”, nga Ilir Vika, 
Departamenti i Kërkimeve 
Duke përdorur modelet Probit dhe ato të 
vlerësimit jolinear, ky studim përpiqet të 
vlerësojë reagimin e funksionit të Bankës së 
Shqipërisë për të ndërhyrë në tregun valutor 
gjatë periudhës 2000-2014. Rezultatet 
tregojnë se lëvizjet për lart nga një trend 
i caktuar rrisin probabilitetin që bankat 
qendrore të ndërhyjnë për të ndaluar 
divergjencat e kursit të këmbimit. Vlerësimet 
jolineare përgjithësisht konfirmojnë gjetjet 
empirike të metodës Probit, duke shtuar 
se devijimet e konsiderueshme (por jo 
persistente) të kursit të këmbimit mund të 

tërheqin vëmendjen e Bankës së Shqipërisë. 
Qëllimi final i studimit është të vlerësojë nëse 
ndërhyrjet kanë qenë efektive në stabilizimin 
e kursit të këmbimit, duke e kthyer atë 
në drejtimin kryesor dhe duke reduktuar 
luhatshmërinë e padëshiruar të tregut. 
Rezultatet e modelit GARCH and analiza 
e hetimit të ngjarjeve të japin përshtypjen 
se veprimet e Bankës së Shqipërisë kanë 
kontribuar në kthimin e kursit të këmbimit 
drejt niveleve fondamentale. 

“Zhvillimi i sektorit financiar, aksesi dhe 
rritja ekonomike”, nga Endrit Yzeiraj, 
Departamenti i Kërkimeve
Ky material synon të analizojë efektin që 
ka rritja dhe zhvillimi i sektorit financiar në 
rritjen ekonomike të vendit tonë, proces ky 
i vënë re sidomos në gjysmën e dekadës 
së shkuar. Në fakt, nuk është hera e parë 
që në Bankën e Shqipërisë ndërmerret një 
studim i tillë, por është hera e parë që 
kjo marrëdhënie rivlerësohet pas krizës 
ekonomike që preku edhe Shqipërinë. 

Studimi fokusohet në të dhëna agregate të 
ekonomisë dhe përdor teknika ekonometrike 
standarde për seri kohore si VECM. Në 
ndryshim nga shumë vende të zhvilluara, 
ku rritja e sektorit financiar është cilësuar si 
përtej nevojës së ekonomisë, kjo ende nuk 
vihet re në rastin tonë. Pra, marrëdhënia 
ndërmjet këtyre dy ndryshoreve vazhdon 
të mbetet e rëndësishme. Por në krahasim 
me periudhat e shkuara, kjo marrëdhënie 
ka filluar të dobësohet. Në studime të 
mëtejshme sugjerohet hulumtimi më i 
detajuar i cilësive të veçanta të sistemit 
financiar, që mund të përmirësohen për të 
ndikuar në mënyrë më të ndjeshme rritjen 
ekonomike.
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III. MATERIALE DISKUTIMI NË PROCES

“Parametrizimi në kushtet e vlerësimit të 
densiteteve – një aplikim për variablat 
ekonomike”, 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 të është dhënë një përkufizim i 
përgjithësuar i konceptit të parametrizimit, 
është studiuar gjithashtu literatura mbi 
parametrizimin e modeleve stokastike, si 
dhe janë përcaktuar skenarët potencialë 
për metodologjinë e parametrizimit që do 
të ndiqet në material. Konkretisht, autorët 
propozojnë teknika konkrete optimizimi 
në hapësira funksionale. Janë vlerësuar 
densitetet 5-dimensionale bazuar në dy 
baza të dhënash makroekonomike (një për 
ekonominë shqiptare dhe një për ekonominë 
amerikane). Mbetet për t’u realizuar aplikimi 
i skenarëve të përzgjedhur për gjenerimin e 

matricës së parametrave dhe përshkrimi i 
marrëdhënieve të treguesve ekonomikë që 
rrjedhin prej tyre.

“Përcaktuesit e indeksit të shëndetit 
bankar – evidenca nga sistemi bankar 
në Shqipëri”, nga Gerti Shijaku, 
Departamenti i Kërkimeve
Ky material diskutimi do të trajtojë 
vlerësimin mbi cilët janë faktorët që 
përcaktojnë shëndetin e sistemit bankar 
në Shqipëri. Punimi do të vlerësojë lidhjen 
midis “Indeksit të shëndetit bankar”, sipas 
bankave individuale dhe treguesve të 
tjerë, të tillë si: rreziku i kredisë, eficienca 
operacionale e bankave, përqendrimi 
bankar, hendeku i prodhimit, rreziku sovran 
etj. Për këtë arsye, punimi do të përdorë 
Metodën e Përgjithshme të Momenteve, me 
të dhëna individuale të bankave dhe ato 
makroekonomike.

IV. ARTIKUJ

Në këtë rubrikë gjeni një përmbledhje të 
shkurtër të disa artikujve dhe materialeve që 
do të publikohen në Revistën Ekonomike të 
Bankës së Shqipërisë për periudhën korrik-
dhjetor 2015. Gjithashtu, në këtë seksion 
gjeni një pasqyrë më të qartë mbi temat 
kërkimore shkencore të publikuara gjatë 
kësaj periudhe nga bankat e tjera qendrore. 

“Mbi ekzistencën e kanalit të kredisë 
bankare në mekanizmin e transmisionit 
në Shqipëri”, nga Ilir Vika (Departamenti 
i Kërkimeve) dhe Erjona Suljoti 
(Departamenti i Politikës Monetare) 
Analiza e kanalit të kredisë bankare u 
ndërmor në kuadër të projektit kërkimor 
“Mekanizmi i transmetimit të politikës 

monetare në Shqipëri”. Ndryshe nga 
kanalet neoklasike, kanali i kreditimit 
ekzaminon mundësinë e imperfeksioneve 
në tregjet financiare. Analiza bën fillimisht 
“inventarizimin” e gjetjeve empirike të 
Bankës apo të punëve të tjera kërkimore 
lidhur me kanalin e kredisë në Shqipëri dhe 
del në përfundime për rëndësinë e këtyre 
gjetjeve në analizat e sotme për politikën 
monetare. Nga hulumtimi i literaturës u vu 
re që ka disa punime kërkimore që prekin 
kreditimin në Shqipëri, por vetëm dy syresh 
përpiqen të trajtojnë më drejtpërdrejt kanalin 
e kredisë bankare – Luçi & Vika (2005) dhe 
Vika (2009) – si një hallkë në mekanizmin 
e transmetimit monetar. Rivlerësimi i modelit 
nga Vika (2009) për rolin e bankave në 
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transmetimin e politikës monetare gjatë 
viteve 2004-2009 ruan përgjithësisht të 
njëjtin qëndrim të atëhershëm, ku duket se 
politika monetare mund të influencojë ofertën 
e kreditimit të bankave; ekzistenca e kanalit 
të kreditimit në Shqipëri mund të evidentohet 
vetëm në rastin e bankave që gëzojnë 
likuiditet të lartë. Madhësia e bankave në 
vetvete nuk duket të ushtrojë ndikim, përveçse 
kur këto banka janë të mirëpozicionuara në 
raportin e aktiveve likuide. 

“A kanë fuqi sinjalizuese indekset e 
besueshmërisë të sistemit bankar për 
zhvillimet në kreditim dhe në treguesit 
makroekonomikë?, nga Lindita Vrioni dhe 
Esida Abazaj, Departamenti i Kërkimeve
Në zbatimin e politikës monetare, 
Banka e Shqipërisë konsideron jo vetëm 
informacionin sasior por edhe atë cilësor 
rreth zhvillimeve aktuale ekonomike. Prej 
vitit 2006, Banka e Shqipërisë realizon 
një pyetësor tremujor për të vlerësuar 
perceptimet dhe pritshmëritë në lidhje me 
aktivitetin e ardhshëm bankar. Ky studim 
përpiqet të vlerësojë nëse informacioni 
cilësor i mbledhur nga pyetësori i besimit të 
sistemit bankar është i dobishëm në procesin 
e vendimmarrjes së Bankës së Shqipërisë. 
Duke përdorur një sërë regresionesh 
shkakësie, studimi gjen se pyetësori i besimit 
të sistemit bankar i realizuar nga Banka 
e Shqipërisë ofron sinjale për zhvillimin 
e ardhshëm të aktivitetit bankar dhe të 
zhvillimeve makroekonomike. 

“Çmimet e banesave në Shqipëri: Devijim 
nga ekuilibri”, nga Endrit Yzeiraj, 
Departamenti i Kërkimeve 
Artikulli është një përmbledhje e një materiali 
diskutimi të punuar gjatë periudhës 2013-
14, i cili reflekton zhvillimet statiskore më 
të fundit, si dhe rishikimet e disa serive. 
Artikulli krijon një indeks për çmimin 

themelor të banesave në bazë të variablave 
të rëndësishëm makroekonomik si normat e 
rritjes ekonomike, normat e interesit etj. Ky 
indeks i ri, që teorikisht përfaqëson çmimin 
“themelor”, më pas krahasohet me çmimet 
reale të banesave. Në varësi të variablave 
të përdorur, devijimi i çmimit real varion 
nga ai themelor. Megjithëse periudha 
kohore është relativisht e shkurtër për këto 
lloj studimesh, vihet re një tendencë e çmimit 
aktual për t’u kthyer drejt çmimit “themelor”. 

“Analizë e lidhjes mes zhvillimit financiar 
dhe rritjes ekonomike. Një vështrim i 
Evropës Juglindore”, nga Arlind Rama, 
Departamenti i Kërkimeve. 
Një përmbledhje e detajuar e materialit 
gjendet tek seksioni “Punë Kërkimore të 
Sapopërfunduara”. 

“Përcaktuesit mikro dhe makroekonomikë 
të marzhit neto të interesave në sistemin 
bankar shqiptar (2002-2014)”, nga Meri 
Papavangjeli (Departamenti i Kërkimeve) 
dhe Eralda Leka (Departamenti i Politikës 
Monetare) 
Një përmbledhje e detajuar e materialit 
gjendet tek seksioni “Punë Kërkimore të 
Sapopërfunduara”. 

“Ciklet e biznesit në Eurozonë në kohë të 
turbullta: konvergjencë apo divergjencë“, 
nga Benjamin Klaus dhe Filippo Ferroni, 
Banka Qendrore Evropiane 
Materiali studion karakteristikat e ciklit të 
biznesit për katër ekonomitë më të mëdha 
të Eurozonës gjatë episodeve të fundit të 
recesionit. Analiza mbështetet në faktorë 
të vlerësuar nga një bazë e pasur të 
dhënash shumëvendëshe dhe sektorësh. 
Autorët vlerësojnë ngjashmërinë e cikleve 
të biznesit, duke studiuar sinkronizimin e 
fazave në ulje dhe në ngritje, karakteristikat 
e konvergjencës së luhatshmërive të vendeve 
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drejt cikleve të Eurozonës dhe kontributin e 
faktorit të Eurozonës në luhatshmëritë e PBB-
së të secilit vend anëtar. Gjetjet tregojnë se 
ndërkohë që luhatshmëritë e katër shteteve 
anëtare të Eurozonës ishin të ngjashme 
para krizës globale financiare, ka gjithashtu 
evidencë që mbështet sjelljen asimetrike 
të luhatshmërisë në ekonominë e Spanjës 
krahasuar me atë të Eurozonës. 
ht tps://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/
scpwps/ecbwp1819.en.pdf

“A janë bashkimet monetare më të 
sinkronizuara se bashkimet jomonetare”, 
nga Patrick Crowley dhe Christopher 
Trombley, Banka e Finlandës 
Në bashkimet monetare presupozohet 
se ka një shkallë më të lartë sinkronizimi 
ndërmjet pjesëve përbërëse të bashkimit. 
Megjithatë, kjo konjukturë nuk është 
testuar asnjëherë formalisht, duke 
krahasuar bashkime monetare në një 
kampion të vendeve që nuk i përkasin 
një bashkimi të tillë. Duke përdorur të 
dhëna në nivel makro (PBB, deflatori i 
PBB-së, norma e papunësisë) për Shtetet 
e Bashkuara të Amerikës, provincat 
e Kanadasë dhe Australinë, materiali 
përdor teknika të lidhura me grafikët 
e ripërsëritjes (recurrence plots) për të 
matur shkallën e sinkronizimit gjatë kohës. 
Gjetjet e studimit tregojnë se pjesa më e 
madhe e bashkimeve monetare janë më 
të sinkronizuara se bashkimet jomonetare. 
Megjithatë nuk ndodh gjithmonë kështu, 
sidomos kur merret në konsideratë treguesi 
i PBB-së reale. Gjithashtu, studimi gjen 
se Australia është bashkimi monetar më i 
sinkronizuar në gjithë kampionin. 
http://www.suomenpankki.fi/en/julkaisut/
tutkimukset/keskustelualoitteet/Documents/
BoF_DP_1511.pdf

“Përcaktuesit e përhapjes globale 
të efekteve të politikës monetare në 
SHBA”, nga Georgios Georgiadis, Banka 
Qendrore Evropiane 
Ky material vlerëson përhapjen globale të 
efekteve të politikës monetare në SHBA në 
një model global VAR. Politika monetare e 
SHBA-së gjeneron efekte të konsiderueshme 
në prodhim për pjesën tjetër të botës, të 
cilat vlerësohen të jenë më të mëdha se 
efektet e brendshme në SHBA. Madhësia 
e përhapjes varet nga shkalla e integrimit 
të tregtisë dhe atij financiar, hapja de 
juro financiare, regjimi i kursit të këmbimit, 
zhvillimi i sektorit financiar, ngurtësitë në 
tregun e punës, struktura e industrisë dhe 
pjesëmarrja në zinxhirin e vlerave globale. 
Roli i karakteristikave të këtyre vendeve në 
përhapjen e efekteve të politikës monetare 
në SHBA ndryshon ndërmjet vendeve të 
zhvilluara dhe jo të zhvilluara dhe përfshin 
elemente jolineare. Rezultatet e studimit 
tregojnë se politikëbërësit duhet të zbusin 
dobësitë e ekonomive ndaj politikës 
monetare në SHBA, duke nxitur shkallën 
e integrimit të tregtisë dhe të zhvillimit të 
tregut të brendshëm financiar, duke rritur 
fleksibilitetin e kursit të këmbimit dhe duke 
ulur fërkimet në tregjet e punës. 
ht tp://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/
scpwps/ecbwp%201854.en.pdf
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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 gjeni 
një përmbledhje të seminareve të zhvilluara 
gjatë periudhës korrik-dhjetor të vitit 2015.

“Ekonomiksi i sjelljes dhe sjellja e 
organizatave”, nga Endrit Yzeiraj, 
Margerita Topalli dhe Alban Pllaha, 
Departamenti i Kërkimeve
Ky seminar teknik ishte vazhdimi i një serie 
prezantimesh të fokusuara në fushën e 
ekonomiksit sjellor. Pas seminarit të parë 
që bënte një prezantim të përgjithshëm, 
seminari i dytë u fokusua në sjelljen dhe 
mënyrën e vendimmarrjes në organizata. 
Prezantuesit paraqitën disa nga vendimet 
më të rëndësishme, të cilat organizata të 
ndryshme duhet të marrin në veprimtarinë e 
tyre dhe treguan se si arrihet deri në marrjen 
e një vendimi.

Rëndësi e veçantë për kërkuesit paraqet 
sidomos modelimi i këtyre sjelljeve në 
ekuacione të qarta. Qëllimi final i këtij 
procesi është përfshirja e mëpasshme e 
këtyre ekuacioneve sjellore në modele 
agregate të ekonomisë, që pasqyrojnë 
në mënyrë më realiste vendimmarrjen e 
agjentëve në ekonomi. 

“Tregtia sipas kategorive të mëdha 
ekonomike”, nga Enian Çela, 
Departamenti i Kërkimeve 
Në këtë seminar teknik janë paraqitur 

statistikat e tregtisë për eksportin dhe importin 
e mallrave sipas kategorive të mëdha 
ekonomike. Gjithashtu, janë llogaritur 
dhe raportuar kategoritë e ndërmjetme 
dhe të mëdha, duke u ndalur te ecuria e 
tyre në eksporte dhe importe në formë të 
veçuar. Në seminar është paraqitur edhe 
një krahasim i eksportit dhe importit sipas 
përbërjes përkatëse. 

PROGRAMI I ASISTENCËS PËR 
NGRITJEN E KAPACITETEVE PËR 
BANKAT QENDRORE

Në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit 
me Programin e Asistencës për Ngritjen e 
Kapaciteteve për Bankat Qendrore (BCC), 
Prof. Massimiliano Marcellino, në datat 2-6 
nëntor mbajti një Workshop me temë “Doing 
Publishable Research”. Prof. Massimiliano 
Marcellino është profesor Ekonometrie 
në Departamentin e Ekonomiksit, pranë 
Universitetit Bocconi, me përvojë 
akademike që shtrihet në fushat e Analizës 
së Serive Kohore, Ekonometrisë së Aplikuar, 
Ekonometrisë dhe Makroekonomisë.

Kursi kishte si qëllim dhënien e sugjerimeve 
dhe komenteve mbi disa nga punimet 
e stafit të Departamentit të Kërkimeve 
apo departamenteve të tjera të Bankës 
(ishin përzgjedhur disa prej tyre për t’u 
prezantuar para profesorit), sesi ato mund 
të bëheshin më të publikueshme në revista të 
specializuara shkencore ekonomike. Përveç 
prezantimeve të përfshira në axhendë, 
profesori zhvilloi edhe biseda individuale 
me punonjës të caktuar, të cilët dëshironin të 
merrnin sugjerime prej tij lidhur me punimet 
e tyre. 

V. AKTIVITETE TË TJERA 
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Në datat 14- 18 shtator 2015, u mbajt 
kursi i trajnimit me temë: “Parashikimi 
dhe Analiza e Politikës në Bankën e 
Shqipërisë”, me lektor Luca Gambetti, 
profesor në Universitetin Autonoma 
de Barcelona, Spanjë. Trajnimi ishte 
gjithëpërfshirës, duke i dhënë rëndësinë e 
duhur si aspektit teorik, edhe atij praktik 
të modeleve state-space. Gjatë ditëve të 
para, trajnimi u fokusua në shpjegimin e 
teorisë që qëndron pas këtyre modeleve, 
përparësitë e tyre kundrejt modeleve të 
tjera dhe përdorimin e tyre për të gjeneruar 
parashikime të vlefshme për vendimmarrjen 
politike. Dy ditët e fundit iu kushtua më tepër 
rëndësi anës praktike, duke marrë shembuj 
të aplikimit të këtyre modeleve në Eviews. 
Kjo e fundit ishte dhe faza më me interes 
e trajnimit, sepse ishte në linjë me projektin 
afatmesëm të Departamentit të Kërkimeve për 
ndërtimin dhe përdorimin e këtyre modeleve 
në Bankën e Shqipërisë për të ndërtuar 
skenarë dhe për të gjeneruar parashikime 
për treguesit kryesorë ekonomikë. 

PJESËMARRJA E STAFIT TË BANKËS 
SË SHQIPËRISË NË KONFERENCA 
DHE SEMINARE TË ORGANIZUARA 
JASHTË VENDIT

Në datat 29-30 tetor 2015, u organizua 
Konferenca III vjetore në Gjenevë nga 
Programi i Asistencës Dypalëshe dhe 
Ndërtimi i Kapaciteteve për Bankat 
Qendrore me temë: “Politika e kursit 
të këmbimit: Kufijtë ndaj fleksibilitetit, 
kontrolleve të kapitalit dhe menaxhimi i 
rezervës”. Qëllimi i kësaj konference është 
të përhapë punën e fundit kërkimore dhe 
eksperiencën e politikave ndërmjet bankave 
qendrore, akademikëve dhe politikëbërësve 
nga institucione të tjera.
 

Stafi i Bankës së Shqipëri mori pjesë në 
këtë konferencë me dy tema: 
- “Motivet dhe efektiviteti i ndërhyrjeve 

në tregun valutor në Shqipëri”, nga Ilir 
Vika, Departamenti i Kërkimeve 

- “Provigjionimi i kredive të humbura: 
Evidencë nga bankat në Shqipëri”, 
nga Elona Dushku dhe Argita Frashëri, 
Banka e Shqipërisë

Në datat 1-2 tetor 2015, u mbajt 
Konferenca e Parë Kërkimore organizuar 
nga Rrjeti i Bankingut Qendror Evropian, 
në Lubjanë. Qëllimi i kësaj konference ishte 
të sillte problemet e vendeve evropiane 
në zhvillim më afër qendrës së debatit. 
Rrjeti i Bankingut Qendror Evropian synon 
të ekzaminojë eksperiencat kombëtare në 
një platformë krahasimore, duke përdorur 
kuadër të ngjashëm analizimi. Stafi i Bankës 
së Shqipërisë mori pjesë në këtë konferencë 
me temën: “Eficienca e alokimit të kredisë: 
Një aplikim i vlerësimit të densitetit 
kernel mbi të dhënat e sistemit bankar në 
Shqipëri”, nga Altin Tanku, Kliti Ceca dhe 
Elona Dushku, Departamenti i Kërkimeve. 
 

WORKSHOP-I I 9-TË I KËRKIMEVE PËR 
EVROPËN JUGLINDORE

Instituti i Studimeve Ekonomike dhe Bankare 
(Banka e Shqipërisë) organizoi për të nëntin 
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. 
Workshop-i IX i Kërkimeve për Evropën 
Juglindore, organizuar në datat 3-4 dhjetor 
2015, pati si temë kryesore “Rikonceptimi 
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i Politikave Ekonomike dhe Metodologjive 
të Bankave Qendrore”. Tematikat që u 
trajtuan nga kërkuesit këtë vit kishin të bënin 
me stabilitetin e sistemit bankar evropian, 
kreditë me probleme, përcaktuesit e rritjes 
së huadhënies, eficiencën e alokimit të 
kredisë, efektet e politikës monetare dhe të 
ndërhyrjeve në tregun valutor, përçimin e 
çmimeve të importeve, investimet e huaja 
direkte, besimin e konsumatorit etj. Nuk 
munguan metodat alternative të investigimit 
empirik, si ajo e vlerësimit të densiteteve. 
Përveç punimeve të paraqitura nga kolegët 
e Bankës së Shqipërisë, në këtë aktivitet 
pati pjesëmarrës nga Banka e Italisë, 
Banka e Greqisë, Banka e Malit të Zi, 
Banka e Turqisë, Paris School of Business, 
Akademia e Shkencave të Hungarisë etj. 
Më poshtë gjeni një renditje të temave të 
prezantuara në këtë Workshop: 
 
1) “A ekziston një lidhje e zhdrejtë 

ndërmjet konkurrueshmërisë dhe 
stabilitetit në Bankingun Evropian”, nga 
Aurélien Leroy dhe Yannick Lucotte, 
nga Laboratoire d’Economie d’Orléans 
(LEO) dhe Paris School of Business

2) “Regjimet e zgjidhjes së problemit të 
kredive të këqija. Sfidat për autoritetet 
rregullatore”, nga Faidon Kalfaoglou, 
Banka e Greqisë

3) “Zhvillimi i sistemit financiar dhe rritja 
ekonomike”, nga Endrit Yzeiraj, Banka 
e Shqipërisë 

4) “Përcaktuesit e rritjes së kredisë – Rasti 
i Malit të Zi”, nga Maja Ivanovi , 
Banka Qendrore e Malit të Zi

5) “Përcaktuesit e rritjes së kredisë në 
Turqi: A ka rëndësi madhësia”, nga 
Osman Furkan Abbaso lu, erife Genç 
Ileri, Yasin Mimir, Banka Qendrore e 
Republikës së Turqisë)

6) “Përcaktuesit mikro dhe makrekonomikë 
të marzhit neto të interesit në sistemin 

bankar shqiptar, 2002- 2014”, nga 
Eralda Leka dhe Meri Papavangjeli, 
Banka e Shqipërisë

7) “Eficienca e shpërndarjes së kredisë, 
një aplikim i vlerësimit të densitetit 
Kernel mbi të dhënat e sistemit bankar 
shqiptar”, nga Altin Tanku, Elona 
Dushku dhe Kliti Ceca, Banka e 
Shqipërisë 

8) “Ngjashmëria në portofolin e kredisë 
bankare në Shqipëri: Aplikim në 
stokun dhe cilësinë e kredisë”, nga 
Adela Bode dhe Elsida Orhan, Banka 
e Shqipërisë

9) “Analizë e lidhjes mes zhvillimit 
financiar dhe rritjes ekonomike. Një 
vështrim i Evropës Juglindore”, nga 
Arlind Rama, Banka e Shqipërisë

10) “Turbullt përmes një xhami: Përmbajtja 
e të dhënave statistikore në Investimet e 
Huaja Direkte”, nga Katalin Antalóczy 
dhe Magdolna Sass, nga Budapest 
Business School dhe Hungarian 
Academy of Sciences

11) “A kanë fuqi sinjalizuese indekset e 
besueshmërisë për zhvillimet në kredi 
dhe treguesit makroekonomikë në 
Shqipëri”, nga Lindita Vrioni dhe Esida 
Abazaj, Banka e Shqipërisë

12) “Risku operacional në industrinë e 
bankingut në tregjet në zhvillim. Një 
mjet efikas për të adresuar sfidat e 
politikës gjatë ‘rritjes’ ”. 

13) “Përçimi i çmimeve të importit tek 
çmimet e prodhimit në rastin e 
Shqipërisë”, nga Enian Çela, Banka e 
Shqipërisë 

14) “Efektet makroekonomike të përçimit 
të politikës monetare nëpërmjet qasjes 
së kufizimit të shenjës, në rastin e 
Shqipërisë”, nga Gerti Shijaku, 
Departamenti i Kërkimeve 

15) “Krijimi i stabilitetit financiar: Rasti i 
Shqipërisë”, nga Ján Dráb, Daniel 
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Dujava dhe Nevila Mehmetaj, 
University of Economics in Bratislava, 
Institute of Economic Research, Slovak 
Academy of Sciences, Universiteti 
“Luigj Gurakuqi”, Shkodër

16) “Ndjeshmëria e inflacionit ndaj kushteve 
të kërkesës në Turqi: Përcaktimi i zërave 
të IÇK-së që reagojnë ndaj hendekut të 
prodhimit dhe kreditimit”, nga Mustafa 
Utku Özmen, Çagrı Sarikaya, Banka 
Qendrore e Republikës së Turqisë

17) “‘Akti magjik’ i guvernatorëve të 
bankave qendrore: A e ndryshon 
politikën monetare? Një aplikim i 
vlerësimit të densitetit Kernel”, nga 
Altin Tanku dhe Kliti Ceca, Banka e 
Shqipërisë

18) “Në kërkim të përcaktuesve të treguesit 
të besimit të konsumatorëve”, nga 
Tugrul Gürgür, Zübeyir Kilinç, Banka 
Qendrore e Republikës së Turqisë 

19) “Përcaktuesit e llogarisë korrente 
në vendet e Evropës Qendrore 
Lindore”, nga Jonida Bollano (Banka e 
Shqipërisë) dhe Delina Ibrahimaj (Zyra 
e Kryeministrit).

20) “Motivet dhe efektiviteti i ndërhyrjeve 
në tregun valutor në Shqipëri”, nga Ilir 
Vika, Banka e Shqipërisë 

“ÇMIMI I GUVERNATORIT PËR 
DIPLOMËN MË TË MIRË TË VITIT 
2014- 2015” 

I kthyer tashmë në traditë, në dhjetor të 
vitit 2015, Banka e Shqipërisë organizoi 
aktivitetin e përvitshëm “Çmimi i Guvernatorit 
për Diplomën më të Mirë”. Ky konkurs 
synon të inkurajojë studentët shqiptarë të 
diplomuar gjatë vitit, brenda dhe jashtë 
vendit, për punë kërkimore shkencore 
rreth çështjeve të lidhura me ekonomiksin 
monetar e ndërkombëtar, stabilitetin e 

çmimeve dhe atë financiar, integrimin 
ekonomik në Evropë të vendeve të Ballkanit, 
veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë mbi 
sistemin financiar shqiptar, rolin dhe sjelljen 
e bankave në ekonominë shqiptare, si dhe 
çështje që kanë të bëjnë me aspekte të tjera 
makro dhe mikroekonomike të ekonomisë 
në përgjithësi.

Fituesit e çmimeve për diplomën më të mirë, 
për 2014-2015, janë:

Me çmimin e parë u vlerësua zj. 
Ajla Ngjeliu, studente në University of 
Greenwhich, për temën “Përcaktuesit e 
strukturës së kapitalit për kompanitë e 
listuara në Ballkan”. Studimi hulumton nëse 
struktura e kapitalit dhe sjellja e kompanive 
të listuara në Ballkan është në përputhje me 
teoritë e kapitalit për ekonomitë e zhvilluara. 
Rezultatet e studimit tregojnë se përcaktuesit 
e kapitalit për kompanitë e rajonit tonë janë 
përfitueshmëria, madhësia e ndërmarrjes 
dhe kolaterali. Këto gjetje tregojnë se 
përcaktuesit e strukturës së kapitalit të 
kompanive që operojnë në Ballkan janë 
të ndryshme nga ato të ekonomive të 
zhvilluara.

Me çmimin e dytë u vlerësua z. Klajd 
Panariti, student në Università Commerciale 
Luigi Bocconi, për temën me titull “Të dhëna 
empirike mbi bashkimet dhe blerjet (Mergers 
& Acquisitions) në industrinë bankare gjatë 
periudhës së krizës financiare”. Tema 
analizon raste të M&A të sektorit bankar 
në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe 
Mbretërinë e Bashkuar gjatë periudhës së 
krizës, për të parë nëse ato janë shoqëruar 
me krijim ose shkatërrim vlere. Rezultatet 
dëshmojnë se këto veprimtari janë shoqëruar 
kryesisht me shkatërrim vlere dhe janë bërë 
për arsye të nevojave urgjente për likuiditet, 
ndërhyrje qeveritare me qëllim shpëtimin 
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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
( h t t p ://www.ban ko f e ng l a nd . co . u k/
publications/workingpapers/index.htm)

Bank of Finland
(h t tp://www.bof. f i/en/julkaisut/bofi t_
julkaisut/index.htm)

Bank of Greece
( h t t p : / / e n g . b a n k o f g r e e c e . g r / e n /
publications/research.asp)

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

Deutsche Bundesbank
(h t tp://www.bundesbank.de/vfz/vfz_
diskussionspapiere_2009.en.php)

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

Oesterreichische Nationalbank
(h t tp://www.oenb.at/en/presse_pub/
research/research.jsp)

Federal Reserve
( h t t p : / / w w w . f e d e r a l r e s e r v e . g o v /
econresdata/default.htm)
 
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)

e bankave përkatëse ose si pasojë e 
vlerësimeve minimale.

Me çmimin e tretë u vlerësua z. Gentjan 
Çera, student në Universitetin Bujqësor të 
Tiranës, për temën “Vlerësimi mbi sektorin 
financiar në performancën ekonomike 
të Shqipërisë”. Ky studim përpiqet të 
vlerësojë ndikimin e sistemit financiar 
mbi performancën ekonomike. Gjetjet e 

studimit tregojnë se kredia dhe PBB-ja sipas 
aktiviteteve ekonomike shfaqin një lidhje 
bashkëshoqëruese pozitive mes tyre, me 
përjashtim të sektorit të ndërtimit që është 
negative dhe të sektorit të industrisë që është 
e paqartë. Shërbimet mbajnë peshën më 
të madhe në tërheqjen e kredisë së dhënë 
nga bankat e nivelit të dytë, ashtu edhe në 
vlerën e shtuar. 


