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TË REJA SHKENCORE NË BANKËN E SHQIPËRISË

Përmbajtja

“I.  SEMINARI I SË PREMTES”
“II. PUNËT KËRKIMORE TË SAPOPËRFUNDUARA”
“III.  MATERIALE DISKUTIMI NË PROCES”
“IV. ARTIKUJ”
“V. AKTIVITETE TË TJERA”
VI. LINQE TË INSTITUCIONEVE TË TJERA

Gjatë periudhës janar-qershor 2016, 
tematika e materialeve të prezantuara në 
Serinë e Seminarit të së Premtes është si më 
poshtë:  

“Rritja potenciale; hendeku i rritjes dhe 
papunësisë në rastin e Shqipërisë – 
një analizë krahasuese e vlerësimeve 
të fundit”, nga Evelina Çeliku, Enian 
Çela, Iris Metani (Departamenti i 
Politikës Monetare) dhe Endrit Yzeiraj 
(Departamenti i Kërkimeve)

Ky seminar prezantoi rezultatet e një grupi 
studimesh që janë zhvilluar në Bankën 
e Shqipërisë mbi çështjen e PBB-së 
potenciale. Studimet përfshijnë metodologji 
të ndryshme, duke filluar që nga qasjet 
më statistikore si filtri Hodrick-Prescot, filtri 
Kalman e deri te vlerësimet më strukturore. 
Qëllimi i seminarit ishte krahasimi i vlerave 
dhe i sjelljes së prodhimit potencial të 

gjeneruara nga metoda të ndryshme, dhe 
si rrjedhojë edhe të hendekut të prodhimit. 

“A ndikon rreziku primar sovran mbi 
stabilitetin bankar? Evidenca nga sektori 
bankar shqiptar”, nga Gerti Shijaku, 
Departamenti i Kërkimeve

Materiali ka për qëllim vlerësimin e efekteve 
të rrezikut primar sovran në stabilitetin e 
bankave, në Shqipëri. Vlerësimet me anë 
të metodës të përgjithshme të momenteve, 
GMM (General Method of Moments) 
mbështesin pikëpamjen se rreziku primar 
sovran nuk ndikon stabilitetin e bankave. 
Përkundër, është gjetur se përmirësimi 
i kushteve makroekonomike dhe i atyre 
financiare përbëjnë ndër faktorët e jashtëm 
më të rëndësishëm. Në të njëjtën kohë, 
leva financiare dhe eficienca operative 
janë ndër faktorët specifikë të bankave që 
ndikojnë më tepër stabilitetin. 

I. SEMINARI I SË PREMTES 
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“Harta racionale e ndikimit të tranzicionit 
ekonomik tek ndërmarrjet në Evropën 
Qendrore dhe Lindore: Co-Word 
Analysis (CWA)” nga Margerita Topalli, 
(Departamenti i Kërkimeve) dhe Silvester 
Ivanaj, (Profesor i Asociuar, ICN Business 
School, Nancy, Francë)
http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S1090951616300438

Në këtë material është përdorur teknika 
shkenco-metrike “analiza e fjalëve të lidhura” 
(Co-Word Analysis), për të ndërtuar një hartë 
racionale të ndikimit të tranzicionit ekonomik 
në ndërmarrjet e Evropës Qendrore dhe 
Lindore gjatë periudhës 1989-2013, si dhe 
identifikimin e fushave kryesore të kërkimit 
mbi hulumtimet e ardhshme. Falë përdorimit 
të metodikës sasiore të CWA, e cila jep 
mundësinë e rishikimit të gjerë të stokut të 
literaturës, është bërë e mundur përzgjedhja 
e 2.053 dokumenteve relevante dhe 
nxjerrja e koncepteve kryesore të diskutuara 
në to. Materiali kontribuon në literaturën 
e tranzicionit ekonomik, duke siguruar një 
strukturë intelektuale të kësaj fushe kërkimore 
duke marrë në konsideratë tërësinë e të 
dhënave shkencore në dispozicion. Ky kuadër 
përshkruan faktorët kryesorë që ndikojnë 
tek ndërmarrjet gjatë procesit të tranzicionit, 
marrëdhëniet që ekzistojnë ndërmjet këtyre 
faktorëve, si dhe evoluimin e tyre ndër vite. 

“A ndikon rreziku primar sovran mbi 
stabilitetin bankar? Evidenca nga sektori 
bankar shqiptar”, nga Gerti Shijaku, 
Departamenti i Kërkimeve

Punimi paraqet një metodologji të re për 
përllogaritjen e një indeksi rreziku për 
sistemin bankar shqiptar, i cili bazohet në 

II. PUNËT KËRKIMORE TË SAPOPËRFUNDUARA

të dhënat e bilancit kontabël që raportohen 
nga bankat dhe pasqyron gjendjen e 
bankave në aspektin individual. Qëllimi i 
tij është të vlerësojë empirikisht faktorët e 
brendshëm dhe të jashtëm që lidhen me 
stabilitetin bankar, veçanërisht nëse rreziku 
primar sovran ndikon stabilitetin bankar. 
Rezultatet mbështetësin pikëpamjen se 
rreziku primar sovran nuk ndikon stabilitetin 
e bankave. Përkundër, është gjetur se 
përmirësimi i kushteve makroekonomike dhe 
i atyre financiare përbëjnë ndër faktorët e 
jashtëm më të rëndësishëm. Në të njëjtën 
kohë, leva financiare dhe eficienca 
operative janë ndër faktorët specifikë të 
bankave që ndikojnë më tepër stabilitetin.
 

“Rivlerësimi i Modelit Makroekonometrik 
të Ekonomisë Shqiptare (MEAM)”, nga 
Ilir Vika, Lorena Skufi, Enian Çela, Esida 
Abazaj (Departamenti i Kërkimeve)

Ky material prezanton rivlerësimin e 
makromodelit MEAM, duke përdorur 
kryesisht të dhëna tremujore për vitet 1996-
2012. Vjetrimi i parametrave të vlerësuar/
kalibruar në versionin e kaluar me të dhëna 
që i përkasin periudhës para krizës globale, 
si dhe publikimi i ri i të dhënave statistikore 
nga Instat-i me rishikime të ndjeshme për 
llogaritë kombëtare apo të serive të tjera 
ishin disa nga arsyet që nxitën nevojën për 
ritestimin e qëndrueshmërisë së modelit. 
Sidoqoftë, rivlerësimi i makromodelit MEAM 
ruan një strukturë të ngjashme me versionin e 
mëparshëm me ndërhyrje të lehta tek-tuk me 
synimin e përmirësimit të modelit. Ndryshimet 
konsistojnë në: zëvendësimin e serive 
kohore me përafrues më të mirë; ndryshime 
metodologjike për sa i përket ndërtimit të disa 
serive të qenësishme si produkti potencial; 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951616300438
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090951616300438
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apo në përfshirjen në model të ndonjë kanali 
të ri që më parë vlerësohej jashtë strukturës 
së tij. Për momentin, modeli është më tepër 
i përdorshëm për qëllime të simulimeve 
dhe analizave për matjen e efekteve të 

treguesve të ndryshëm në ekonomi, por 
mund të kontribuojë edhe në përgatitjen e 
projeksioneve në afatin e shkurtër e të mesëm 
krahas mjeteve apo metodave të tjera të 
përdorura tashmë në bankën qendrore.

III. MATERIALE DISKUTIMI NË PROCES

“Vlerësimi i performancës parashikuese: 
Modeli Gap në Yada”, nga Meri 
Papavangjeli dhe Arlind Rama, 
Departamenti i Kërkimeve

Materiali ka për qëllim vlerësimin e aftësisë 
parashikuese të modelit strukturor të quajtur 
GAP duke përdorur platformën YADA. 
Vlerësimet paraprake të parashikimit të 
kushtëzuar dhe të pakushtëzuar mbi inflacionin, 
rritjen ekonomike, kursin e këmbimit dhe 
normën e interesit janë marrë për të testuar 
performancën e modelit. Vlerësimet janë bërë 
në intervale të ndryshme kohore për të kuptuar 
se si disponueshmëria e të dhënave mund të 
ndikojë saktësinë e parashikimeve. 

“Përqendrimi i aktivitetit bankar, impakti 
në rritjen ekonomike” nga Endrit Yzeiraj, 
Departamenti i Kërkimeve

Ky material diskutimi ndjek vazhdën e 
vlerësimeve të efekteve të zhvillimit të sistemit 
financiar mbi rritjen ekonomike. Pasi është 
vlerësuar paraprakisht se rritja e sistemit, e 
matur sipas treguesve agregatë, ka filluar 
të shfaqë shenjat e një marrëdhënieje të 
dobësuar me rritjen ekonomike, synohet të 
vlerësohet efekti i elementeve cilësore, e 
jo më sasiore. Ndër to, më i rëndësishmi 
në literaturë është përqendrimi i aktivitetit 
kreditues dhe anasjelltas, aftësia e tij për t’u 
shpërndarë në tërë shtresat e shoqërisë.

“Ngërçi i kreditimit dhe rregullorja e re e 
mjaftueshmërisë së kapitalit”, nga Lindita 
Vrioni, Departamenti i Kërkimeve

Ngadalësimi i kreditimit dhe faktorët e 
mundshëm që kanë ndikuar performancën 
e kreditimit në sistemin bankar shqiptar 
kanë marrë vëmendje në raportet dhe 
analizat e Bankës së Shqipërisë. Ky studim 
mbështetet në teorinë e Berger dhe Udell, 
sipas së cilës, oferta e kredisë supozohet 
t’i përgjigjet faktorëve të rrezikut me 
vonesë kohore. Studimi hulumton ndikimin 
e mundshëm që ka zbatimi i kuadrit të ri 
rregullator për mjaftueshmërinë e kapitalit 
në ofertën e kredisë nga bankat, duke 
përdorur të dhënat e bankave para dhe pas 
publikimit të datës së implementimit të Bazel 
II. Literatura empirike ndërkombëtare e lidh 
ngadalësimin e kreditimit me nevojën e 
injektimit të kapitalit për efekt të presioneve 
rregullative dhe ky material synon të gjejë 
nëse kjo lidhje duhet konsideruar në rastin e 
bankave në Shqipëri.
 

“Parametrizimi në kushtet e vlerësimit të 
densiteteve – një aplikim për variablat 
ekonomikë”, 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. 
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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 ndiqen 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.

IV. ARTIKUJ

Në këtë rubrikë do të gjeni një përmbledhje 
të shkurtër të disa artikujve dhe materialeve 
të publikuara në periodikun gjashtëmujor të 
Bankës së Shqipërisë, “Revista Ekonomike” 
për periudhën janar-qershor 2016. Për 
më tepër do të gjeni edhe disa artikuj të 
publikuar nga bankat e tjera qendrore. 
ht tps://www.bankofalbania.org/web/
Revista_Ekonomike_6M_1_2016_7568_1.
php

“Indeksi i stabilitetit të bankave 
shqiptare: Ndjeshmëria ndaj ndryshimeve 
metodologjike”, nga Gerti Shijaku, 
Departamenti i Kërkimeve

Qëllimi i këtij punimi është vlerësimi i një 
indeksi të ri mbi stabilitetin e bankave 
që operojnë në Shqipëri, bazuar mbi të 
dhënat individuale të bilancit të bankave 
dhe të pasqyrave financiare. Rezultatet e 
indeksit paraqesin zhvillimet në sektorin 
bankar para dhe pas krizës financiare 
globale, të grupuara sipas nivelit të 
kapitalit të bankave, cilësisë së aktiveve, 
fitimit, likuiditetit dhe ndjeshmërisë ndaj 
rreziqeve të tregut. Analiza e ndjeshmërisë 
së ndryshimeve metodologjike në matjen 
dhe analizimin e indeksit, tregon se 

nuk ka diferenca të rrënjësishme midis 
metodave.
 
“Zhvillimi i sistemit financiar dhe ndikimi 
në rritjen ekonomike në Shqipëri”, nga 
Endrit Yzeiraj, Departamenti i Kërkimeve

Ky artikull shqyrton lidhjen midis rritjes së 
sektorit financiar në Shqipëri dhe ndikimin 
e tij në performancën e përgjithshme 
ekonomike të vendit. Përpara vitit 2008, në 
literaturë ekzistonte një konsensus se rritja 
dhe zhvillimi i sektorit financiar ka qenë një 
kontribues pozitiv për rritjen ekonomike, 
veçanërisht në vendet në zhvillim. Të dhënat 
e reja të marra pas krizës financiare dhe 
ngadalësimi ekonomik që pasoi sugjerojnë 
se kjo marrëdhënie, megjithëse ende e 
pranishme, është dobësuar.

MATERIALE DISKUTIMI NGA BANKA 
TË TJERA QENDRORE

“Efekti i goditjeve bankare në investimet 
individuale të firmave dhe në nivelin 
agregat të investimeve”, nga Joao 
Amador dhe Arne J. Nagengast, Banka 
Qendrore Evropiane

https://www.bankofalbania.org/web/Revista_Ekonomike_6M_1_2016_7568_1.php
https://www.bankofalbania.org/web/Revista_Ekonomike_6M_1_2016_7568_1.php
https://www.bankofalbania.org/web/Revista_Ekonomike_6M_1_2016_7568_1.php
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Pas krizës së fundit financiare globale, 
pasur nga kriza e borxhit të qeverisë dhe 
të sistemit bankar, vlerësimi i goditjeve të 
sektorit bankar në ekonominë reale mori 
një rëndësi të veçantë, sidomos pas rënies 
së investimeve dhe ndrydhjes së kreditimit. 
Autorët, në sajë të përdorimit të një baze të 
gjerë të dhënash të kompanive të Portugali 
dhe bankave gjatë periudhës 2005-
2013, kanë gjetur se goditjet e ofertës 
së kredisë kanë ndikuar thellësisht nivelin 
e investimeve të kompanive në Portugali. 
Kompanitë që kanë akses në burime të 
ndryshme të financimit kanë rezultuar më 
pak të ndjeshme ndaj efekteve të ndërsjella 
të goditjeve bankare dhe kërkesën e tyre 
për fonde e kanë plotësuar nga burime të 
tjera financimi. Ndërkohë, kompanitë e 
mëdha kanë qenë në pozicione më të mira 
për të menaxhuar efektet e padëshiruara 
të goditjeve nga bankat, pasi bankat e 
tyre nuk i kanë kufizuar fondet për këto 
kompani. 
ht tps://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/
scpwps/ecbwp1914.en.pdf

“Primet e rrezikut të obligacioneve, 
faktorët makroekonomikë dhe kriza 
financiare në zonën e euros”, nga Juan 
Angel Garcia dhe Sebastian E.V. Werner, 
Banka Qendrore Evropiane

Ky material analizon fuqinë e faktorëve 
makroekonomikë për të shpjeguar primet e 
rrezikut të obligacioneve në zonës së euros 
duke përdorur një bazë të gjerë të dhënash. 
Autorët gjejnë se faktorët makroekonomikë 
dhe në veçanti aktiviteti ekonomik dhe 
indeksi i besimit, shpjegojnë 40% të 
luhatshmërisë së primeve të rrezikut para 
krizës dhe deri në 55% të tyre gjatë krizës 

financiare, si për vendet kryesore (nga 40% 
në 60%) ashtu edhe për vendet periferike 
(nga 35% në 44%). Për më tepër, modelet 
me faktorët makroekonomikë performojnë 
qartazi më mirë se indikatorët financiarë si 
faktori CP (Cochrane dhe Piazzesi, (2005)) 
dhe CDS (Credit default swap) madje edhe 
gjatë periudhave të trazuara financiare.
ht tp://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/
scpwps/ecbwp1938.en.pdf
 

“Sa shërben përfshirja financiare?”, nga 
Michael Ampudia dhe Mirchael Ehrmann, 
Banka Qendrore e Kanadasë

Ky material studion arsyet se përse familjet në 
zonën e euros dhe të Shteteve të Bashkuara 
të Amerikës (SHBA) nuk kanë një llogari 
bankare dhe efekti që ka kjo në akumulimin 
e pasurisë. Bazuar në të dhënat individuale 
të familjeve marrë nga Pyetësori i Konsumit 
dhe Financave të Familjeve të Eurosistemit 
dhe të Pyetësorit të Konsumatorëve në SHBA, 
ky material dokumenton se 3,6% dhe 7,5% e 
familjeve janë pa llogari bankare përkatësisht 
në të dyja ekonomitë. Familjet me nivel të ulët 
të ardhurash, të papunë dhe që kanë një nivel 
të ulët edukimi kanë tendencë të mos kenë 
llogari bankare. Gjithashtu autorët vlerësojnë 
se familjet që kanë llogari bankare raportojnë 
një pasuri neto më të lartë se ato pa llogari 
bankare, me një hendek që luhatet nga 
74000 euro për zonën e euros dhe 42000 
dollarë amerikanë për SHBA-në. Arsyeja 
potenciale për këtë diferencë në pasuri 
është se familjet që kanë llogari bankare 
kanë më shumë mundësi të akumulojnë 
pasuri nëpërmjet zotërimit të pronësisë së 
vendbanimit të tyre kryesor. 
http://www.bankofcanada.ca/2016/07/
staff-working-paper-2016-30/

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1914.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1914.en.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1938.en.pdf
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1938.en.pdf
http://www.bankofcanada.ca/2016/07/staff
http://www.bankofcanada.ca/2016/07/staff
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SEMINARE TEKNIKE

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 janar-qershor të vitit 2016.

“Matlab dhe Iris për qëllime të modelimit”, 
nga Meri Papavangjeli dhe Arlind Rama, 
Departamenti i Kërkimeve

Ky seminar teknik kishte si qëllim njohjen 
me konceptet bazë të programeve Matlab 
dhe IRIS, të cilat janë të domosdoshme në 
fushën e modelimit makroekonomik. Gjatë 
këtij seminari, vëmendja u përqendrua 
te komandat që mundësojnë hedhjen e 
të dhënave, paraqitjen grafike të serive, 
kryerjen e transformimeve të tilla si: zhveshja 
nga sezonaliteti, filtrimi me filtrin Hodrick-
Prescott, si dhe krijimi i programeve që bëjnë 
ekzekutimin e veprimeve të mësipërme.
 

“Vlerësimi i aftësisë parashikuese: modeli 
GAP në YADA”, nga Meri Papavangjeli 
dhe Arlind Rama, Departamenti i 
Kërkimeve

Si pjesë e procesit të përmirësimit të modelit 
GAP, Sektori i Modelimit Ekonomik zhvilloi 
një seminar mbi procesin e vlerësimit të 
aftësisë parashikuese të modelit GAP, 
duke përdorur platformën YADA. Seminari 

prezantoi rezultate të punës paraprake dhe 
kishte si qëllim marrjen e komenteve dhe 
sugjerimeve mbi vlerësime të parashikimit 
të kushtëzuar dhe të pakushtëzuar për 
inflacionin, rritjen ekonomike, kursin e 
këmbimit dhe normën e interesit. Vlerësimet 
u bënë për intervale të ndryshme kohore 
për të kuptuar se si disponueshmëria e 
të dhënave mund të ndikojë saktësinë e 
parashikimeve.

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), Profesor Massimiliano Marcellino 
(Universiteti Bocconi), në datat 6 deri 
më 8 korrik 2016 zhvilloi seminarin me 
temë “Komunikimi i Kërkimit Shkencor 
në Vendimmarrje”. Qëllimi kryesor i këtij 
seminari ishte përmirësimi i komunikimit 
midis kërkuese të bankave qendrore dhe 
vendimmarrësve. Seminari ishte ndërtuar 
në formën e një tavoline të rrumbullakët, 
ku prezantimet e bëra nga punonjësit e 
Departamentit të Kërkimeve, u diskutuan 
dhe u komentuan nga Prof. Massimiliano 
Marcellino, me qëllim përmirësimin e tyre 
në kuadër të rekomandimeve që përcjell 
secila nga punët kërkimore në procesin e 
vendimmarrjes së Bankës së Shqipërisë. 
Më poshtë do të gjeni një përmbledhje të 
materialeve të prezantuara në këtë seminar. 

V. AKTIVITETE TË TJERA 
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•	“A	 kanë	 fuqi	 sinjalizuese	 indekset	 e	
besueshmërisë	për	zhvillimet	në	kredi	dhe	
treguesit	 makroekonomikë	 në	 Shqipëri”,	
nga	 Esida	 Abazaj	 dhe	 Lindita	 Vrioni,	
Departamenti	i	Kërkimeve.

•	“Përcaktuesit	Mikro-	dhe	Makroekonomikë	
të	 marzhit	 neto	 të	 interesit	 në	 sistemin	
bankar	 shqiptar,	 2002-	 2014”,	 nga	
Meri	 Papavangjeli,	 Departamenti	 i	
Kërkimeve.	

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

•	“Analizë	e	lidhjes	mes	zhvillimit	financiar	
dhe	 rritjes	 ekonomike.	 Një	 vështrim	 i	
Evropës	 Juglindore”,	 nga	 Arlind	 Rama,	
Departamenti	i	Kërkimeve.	

•	“Harta	racionale	e	ndikimit	të	tranzicionit	
ekonomik	 tek	 ndërmarrjet	 në	 Evropën	
Qendrore dhe Lindore: Co-Word 
Analysis	(CWA)”,	nga	Margerita	Topalli,	
Departamenti	i	Kërkimeve.

•	“Vlerësimi	i	aftësisë	parashikuese:	modeli	
GAP	në	YADA”,	nga	Meri	Papavangjeli	
dhe	 Arlind	 Rama,	 Departamenti	 i	
Kërkimeve.

•	“Zhvillimi	i	Sistemit	Financiar	dhe	ndikimi	
në	 rritjen	 ekonomike	 në	 Shqipëri”,	 nga	
Endrit	Yzeiraj,	Departamenti	i	Kërkimeve.	

•	“Humbjet	nga	kreditë	dhe	rritja	e	kredive	
të	 bankave	 në	 Shqipëri”,	 nga	 Elona	
Dushku,	Departamenti	i	Kërkimeve.	

•	“Roli	i	parasë	si	një	shtyllë	e	rëndësishme	
për	politikën	monetare:	Rasti	i	Shqipërisë”,	
nga	 Gerti	 Shijaku,	 Departamenti	 i	
Kërkimeve.	

•	“Modelet	 DSGE”,	 nga	 Ilir	 Vika,	
Departamenti	i	Kërkimeve.	

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

Në datat 7-8 prill 2016, Banka Kombëtare 
e Republikës së Maqedonisë organizoi në 
Shkup, Konferencën e Pestë Kërkimore. 
Qëllimi i kësaj konference ishte të sillte 
aspekte të ndryshme të krizës ekonomike 
globale, kryesisht me fokus mbi ciklet 
ekonomike financiare, sinkronizimin dhe 
përçimin e efekteve të politikës monetare 
dhe kanaleve të përçimit të efekteve spirale 
(spillover). Stafi i Bankës së Shqipërisë 
mori pjesë në këtë konferencë me temën: 
“Efektet makroekonomike të përçimit të 
politikës monetare nëpërmjet qasjes së 
kufizimit të shenjës, në rastin e Shqipërisë”, 
prezantuar nga Gerti Shijaku, Departamenti 
i Kërkimeve.

Në datat 5-8 korrik 2016, Banka Qendrore 
e Gjermanisë organizoi seminarin me temë 
“Mbi instrumentet e politikës monetare”, 
me pjesëmarrjen e ekspertëve nga banka 
të ndryshme qendrore. Qëllimi kryesor i 
seminarit ishte ndarja e eksperiencave në 
dizenjimin dhe implementimi i instrumenteve 
të politikës monetare dhe problemet e 
implementimit në kushtet e reja të mjedisit 
sfidues. 

Stafi i Bankës së Shqipërisë mori pjesë në 
këtë panel me prezantimin e temës: “Forward 
guidance në Bankën e Shqipërisë: Evoluimi 
i instrumentit të ri të politikës monetare dhe 
efekti i tij” nga Lindita Vrioni, Departamenti 
i Kërkimeve.
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TAKIMI I 10-TË RAJONAL KËRKIMOR 
NË EUROPËN JUGLINDORE

Ftesë Për Pjesëmarrje
 

Banka e Shqipërisë, në datat 1 dhe 2 
dhjetor 2016, do të organizojë Takimin 
e 10-të Rajonal Kërkimor në Evropën 
Juglindore me temë “Politika monetare dhe 
goditjet financiare: Analizimi dhe modelimi 
empirik i tyre”. Objektivi i këtij aktiviteti 
është prezantimi dhe diskutimi i materialeve 

të ndryshme kërkimore midis ekspertëve të 
bankave qendrore rajonale, universiteteve 
dhe instituteve kërkimore. 

Në linkun e mëposhtëm gjeni një përmbledhje 
të detajuar të temave të aktivitetit, të datave 
dhe të afateve të dorëzimit të materialeve 
kërkimore për të marrë pjesë në të. 

h t t p s : / / w w w . b a n k o f a l b a n i a . o r g /
web/pub/see_wo r k s hop_x_ca l l _ f o r _
papers_2016_2_8467_1.pdf

VI. LINQE TË INSTITUCIONEVE TË TJERA:

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

Bank of Canada
http://www.bankofcanada.ca/research/

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

Bank of England
( h t t p ://www.ban ko f e ng l a nd . co . u k/
publications/workingpapers/index.htm)

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

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

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

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

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

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

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

International Journal of Central Banking
(http://www.ijcb.org/)

National Bureau of Economic Research
(http://www.nber.org/)

International Monetary Fund
(http://www.imf.org/external/pubind.htm)

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

https://www.bankofalbania.org/web/pub/see_workshop_x_call_for_papers_2016_2_8467_1.pdf
https://www.bankofalbania.org/web/pub/see_workshop_x_call_for_papers_2016_2_8467_1.pdf
https://www.bankofalbania.org/web/pub/see_workshop_x_call_for_papers_2016_2_8467_1.pdf
http://www.bancaditalia.it/studiricerche
http://www.bankofcanada.ca/research
http://www.bde.es/informes/be/docs/docse.htm
http://www.bde.es/informes/be/docs/docse.htm
http://www.bankofengland.co.uk/publications/workingpapers/index.htm
http://www.bankofengland.co.uk/publications/workingpapers/index.htm
http://www.bof.fi/en/julkaisut/bofit_julkaisut/index.htm
http://www.bof.fi/en/julkaisut/bofit_julkaisut/index.htm
http://eng.bankofgreece.gr/en/publications/research.asp
http://eng.bankofgreece.gr/en/publications/research.asp
http://www.bis.org/cbhub/index.htm
http://www.cnb.cz/en/research
http://www.bundesbank.de/vfz/vfz_diskussionspapiere_2009.en.php
http://www.bundesbank.de/vfz/vfz_diskussionspapiere_2009.en.php
http://www.ecb.int/home/html/researcher.en.html
http://www.ecb.int/home/html/researcher.en.html
http://www.federalreserve.gov/econresdata/default.htm
http://www.federalreserve.gov/econresdata/default.htm
http://www.ijcb.org
http://www.nber.org
http://www.imf.org/external/pubind.htm
http://www.oenb.at/en/presse_pub/research/research.jsp
http://www.oenb.at/en/presse_pub/research/research.jsp

