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

“Ndryshimet ndërmjet statistikave 
të bilancit të pagesave dhe tregtisë 
së jashtme”, nga Neraida Hoxhaj, 
(Departamenti i Statistikave Financiare).
Seminari kishte për qëllim prezantimin e 
metodologjisë së të dhënave të paraqitura 
në bilancin e pagesave, interpretimin 
e tyre si dhe shpjegimin e diferencave 
metodologjike midis këtyre statistikave dhe 
atyre të tregtisë së jashtme që publikon 
INSTAT.
 

“Përqendrimi bankar dhe stabiliteti - Rasti 
i sistemit bankar shqiptar”, nga Gerti 
Shijaku, (Departamenti i Kërkimeve).
Materiali teston lidhjen midis përqendrimit 
bankar dhe stabilitetit në rastin e Shqipërisë, 
bazuar në të dhënat e bankave individuale 
për periudhën 2008-2015. Vlerësimi 
i modelit ekonometrik është bazuar në 
përqasjen e Metodës së Përgjithshme të 

Momenteve (GMM). Rezultatet konfirmojnë 
që gjatë dhe pas krizës së fundit financiare 
globale, një rritje e përqendrimit në 
sistemin bankar, matur me anë të indeksit 
HHI, është përkthyer në më shumë brishtësi 
të tij. Gjithashtu, rezultatet tregojnë që 
performanca makroekonomike e vendit 
është një ndër faktorët kryesorë që përcakton 
stabilitetin e sistemit bankar në Shqipëri. 

“Kontratat financiare: bankat përkundrejt 
bankave” nga Dr. Iftekhar Hasan, 
(Profesor në Shkollën e Biznesit “Gabelli” 
në Universitetin ‘Fordham’ në New York). 
Materiali analizon faktorët përcaktues të 
kontratave financiare të 1854 kredive, dhënë 
nga 530 banka tregtare, në 42 vende gjatë 
periudhës 1995-2009. Rezultatet e marra 
tregojnë që vendosja e çmimit për kredi 
ndikohet nga rregulloret e bankave, struktura 
e tregut, cilësia e institucioneve si dhe 
diferencat që ekzistojnë midis huadhënësve 
dhe huamarrësve në vende të ndryshme. 
Rezultatet për më tepër tregojnë që rregullat 
makroprudenciale janë efikase në reduktimin 
e kostove të bankave, sidomos në vendet ku 

I. SEMINARI I SË PREMTES 
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huamarrësit kanë një profil të lartë rreziku, ku 
industria bankare është shumë e përqendruar 
ose ku vendet kanë institucione të dobëta.

“Përdorimi i rrjeteve neurale artificiale për 
parashikimin e kursit të këmbimit”, nga 
Blerina Vika, Kozeta Sevrani (Fakulteti i 
Ekonomisë, Universiteti i Tiranës) dhe Ilir 
Vika (Departamenti i Kërkimeve).
Ky studim kontribuon në literaturën e rrjeteve 
neurale artificiale duke evidentuar sa të 
fuqishme e të përdorshme mund të jenë ato, 
si një mjet në procesin e vendimmarrjeve 
ekonomike. Ai shqyrton vlefshmërinë e 
Rrjeteve Autoregresive Jolineare (NAR), në 
krahasim me modelet ARIMA, të cilat përdoren 
zakonisht si referencë në parashikimin e 
kursit të këmbimit. Për demonstrim, autorët 
kanë përdorur kursin e këmbimit të dollarit 
ndaj euros, si një aktiv mjaft i luhatshëm 
dhe shumë i tregtuar në tregjet financiare 

II. PUNËT KËRKIMORE TË SAPOPËRFUNDUARA

ndërkombëtare, e megjithatë tepër i 
kontestuar në punimet akademike, për 
shkak të devijimeve shpeshherë të mëdha 
të tij nga nivelet ekuilibër, të sugjeruar nga 
teoritë ekonomike.

“Metodika e llogarive financiare”, nga 
Departamenti i Statistikave Financiare.
Ky seminar kishte si qëllim prezantimin e 
metodikës mbi “Llogaritë financiare”, që 
përfaqësojnë një paraqitje të marrëdhënieve 
financiare ndërmjet sektorëve të ekonomisë 
me njëri-tjetrin dhe ndërmjet tyre me pjesën 
tjetër të botës. Llogaritë financiare ofrojnë një 
tablo mbi operacionet dhe strukturën e sistemit 
financiar dhe tregojnë kanalet kryesore 
të përdorura për të përftuar dhe investuar 
burimet financiare, duke përbërë një burim 
të rëndësishëm informacioni për analizat e 
politikës monetare dhe të stabilitetit financiar.
 

“Harta racionale e ndikimit të privatizimit 
tek ndërmarrjet në Evropën Qendrore dhe 
Lindore (EQL): Co-Word Analysis (CWA)” 
nga Margerita Topalli, (Departamenti i 
Kërkimeve) dhe Silvester Ivanaj, (Profesor 
i Asociuar, ICN Business School, Nancy, 
Francë).
Materiali përdor teknikën shkenco-
metrike “analiza e fjalëve të lidhura” (Co-
Word Analysis), për të ndërtuar një hartë 
racionale, që shërben për të identifikuar 
fushat aktuale dhe të ardhshme të kërkimit 
mbi efektet që ka pasur privatizimi në 
ndërmarrjet e Evropës Qendrore dhe Lindore 
gjatë periudhës 1989-2016. Identifikimi 
i fushave është bazuar mbi analizimin e 
1393 artikujve shkencore me bord editorial 
që trajtojnë këtë temë. Nga analizimi i 

databazës kanë rezultuar 53 tema kryesore 
që shpjegojnë se privatizimi i ndërmarrjeve 
në EQL ka rezultuar nëpërmjet ndikimit të 
tij në: kapital, qeverisjen e korporatave, 
menaxhim, pronësi, performancë, politika, 
reforma, ristrukturim, të drejtën e pronësisë 
etj.

“Përqendrimi bankar dhe stabiliteti - Rasti 
i sistemit bankar shqiptar”, nga Gerti 
Shijaku, (Departamenti i Kërkimeve).
Ky punim analizon ndikimin e përqendrimit 
bankar mbi stabilitetin e sektorit bankar, 
në Shqipëri. Studimi është kryer me anë të 
Metodës së Përgjithshme të Momenteve 
(GMM) për periudhën 2008 -2015. Rezultatet 
paraqesin dëshmi mbështetëse në përputhje 
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III. MATERIALE STUDIMORE NË PROCES

me pikëpamjen “përqendrim-brishtësi”. Ky 
efekt është më i madh te bankat e vogla, 
të cilat njëkohësisht janë më të ndjeshme 
edhe ndaj kushteve makroekonomike. 
Bankat e mëdha janë më pak të ndjeshme 
ndaj kushteve makroekonomike dhe nivelit 
të kapitalit, por janë më të ekspozuara ndaj 
efikasitetit të operimit.

“Rreziku dhe konkurrenca në sistemin 
bankar shqiptar”, nga Elona Dushku 
(Departamenti i Kërkimeve).
Materiali analizon lidhjen midis konkurrencës 
dhe rrezikut të kredisë bazuar në të dhënat 
e bankave individuale shqiptare, për 
periudhën 2004-2014. Literatura identifikon 
se dy janë pikëpamjet teorike në lidhje me 
konkurrencën dhe stabilitetin financiar: 
Së pari, pikëpamja e mbështetur nga Markus 

(1984), Keely (1990), Allen dhe Douglas 
(2004) që rritja e konkurrencës sjell rritje të 
paqëndrueshmërisë financiare. 
Së dyti, pikëpamja e Boyd dhe De Nicolo 
(2005), që rritja e konkurrencës në sistemin 
bankar ndikon pozitivisht stabilitetin bankar. 

Ekziston gjithashtu edhe pikëpamja e 
Martinez-Miera dhe Repullo (2008), 
ku lidhja midis rrezikut të kredisë dhe 
konkurrencës është jolineare. Rezultatet 
empirike për rastin e bankave në Shqipëri 
konfirmojnë pikëpamjen e Markus (1984), 
Keely (1990), Allen dhe Douglas (2004) 
për lidhjen midis rrezikut të totalit të 
kredisë dhe konkurrencës matur nëpërmjet 
indeksit Lerner. Ndërsa mbas krizës së 
fundit financiare, rezultatet tregojnë për një 
lidhje jolineare midis rrezikut të kredisë dhe 
konkurrencës. 

“Stabiliteti bankar dhe konkurrueshmëria 
- evidenca nga sistemi bankar shqiptar”, 
nga Gerti Shijaku (Departamenti i 
Kërkimeve).
Qëllimi kryesor i rregulloreve mbi prudencën 
bankare për të reduktuar stimujt e rrezikut 
bankar shpesh përkon me kufizimin e 
konkurrencës midis bankave, ndonëse shumë 
studime teorike dhe empirike argumentojnë 
se në fakt rritja e konkurrencës çon në 
nivele më të ulëta të rrezikut të bankës. 
Ky studim analizon lidhjen dinamike midis 
konkurrencës dhe stabilitetit bankar shqiptar 
gjatë periudhës 2008 - 2015. Studimi 
përbën përparësi në dy drejtime. Së pari, 
treguesi i përafruar i stabilitetit bankar nuk 
bazohet në Z-Score apo në raportin e kredive 
me probleme. Në vend të tyre, autori përdor 
një tregues më ekskluziv, i cili ndërtohet duke 
u bazuar në kriterin CAELS. Së dyti, autori 

përdor treguesin Boone, si një tregues më i 
mirë i konkurrencës bankare.

“Ndërtimi i një modeli DSGE për ekonominë 
shqiptare”, nga Altin Tanku, Ilir Vika, Elona 
Dushku (Departamenti i Kërkimeve).
Ky projekt kërkimor ka për qëllim specifikimin 
dhe vlerësimin e një modeli dinamik, 
stokastik të ekuilibrit të përgjithshëm, 
DSGE (Dynamics, Stochastic, General 
Equilibrium Model), i cili do të reflektojë 
karakteristikat e ekonomisë shqiptare. 
Qëllimi i këtij modeli është të përmirësojë 
diskutimet dhe analizat makroekonomike 
të Bankës Qendrore nëpërmjet identifikimit 
të burimeve të ndryshme të goditjeve 
strukturore; parashikimit dhe vlerësimit 
të treguesve kryesorë makroekonomikë, 
si dhe përdorimin e eksperimenteve 
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kundërfaktike për vlerësimin e politikave të 
ndryshme. Avantazhi i përdorimit të këtyre 
modeleve është se ato bazohen në teorinë 
mikroekonomike për të përcaktuar sjelljen 
e firmave, familjeve dhe ndërmjetësuesve 
financiarë. Së dyti, këto modele kanë 
në strukturë elemente të asimetrisë së 
informacionit, përshtatur nëpërmjet çmimeve 
dhe pagave jo plotësisht fleksibël, si dhe 
goditjeve të tjera strukturore, që luajnë një 
rol të rëndësishëm në ekonomi. Së treti, 
modeli vlerësohet si sistem ekuacionesh, jo 
si ekuacione individuale.

Parametrizimi në kushtet e vlerësimit të 
densiteteve – një aplikim për treguesit 
ekonomikë”, nga Altin Tanku dhe Kliti 
Ceca, Departamenti i Kërkimeve
Materiali ka si qëllim të përdorë rezultatet 
e nxjerra nga metoda e vlerësimit të 
densiteteve dy-dimensionale për vlerësimin 
e fenomeneve ekonomike, duke propozuar 
mënyra krahasimi dhe parametrizimi në 
modelet e ngritura. Konkretisht, modeli 
është aplikuar për vlerësimin e ndryshimeve 
në mekanizmin e transmetimit monetar nga 
norma e interesit dhe paraja te inflacioni. 
Studimi paraqet një analizë formale mbi 
ndryshimin e mekanizmit bazuar në testin 
Kolmogorov – Smirnov (KS) dy-dimensional. 
Metodologjia është aplikuar në dy raste 
ku interes të veçantë paraqet vlerësimi i 

ndryshimit në mekanizmin e transmisionit 
për ekonominë shqiptare pas krizës 
financiare. Mbetet për t’u realizuar aplikimi 
i skenarëve të përzgjedhur për gjenerimin 
e matricës së parametrave dhe përshkrimi 
i marrëdhënieve funksionale ndërmjet 
treguesve ekonomikë në model.

“Ngërçi i kreditimit dhe rregullorja e re e 
mjaftueshmërisë së kapitalit”, nga Lindita 
Vrioni, Departamenti i Kërkimeve. 
Të kuptuarit nëse kërkesat e reja për kapital 
(Basel II) kanë kontribuar në ngadalësimin e 
kreditimit ka rëndësi për politikën monetare. 
Studimi hulumton ndikimin e mundshëm 
që ka zbatimi i kuadrit të ri rregullator 
për mjaftueshmërinë e kapitalit në sjelljen 
e bankave. Modeli regresiv OLS është 
specifikuar të kapë faktorët e ofertës dhe të 
kërkesës së kreditimit. Vlerësimet janë kryer 
mbi seritë e të dhënave totale për sistemin 
dhe parametrat janë siç priteshin. 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. Për rezultate dhe vlerësime më të 
plota po realizohet dhe vlerësimi me të 
dhënat panel të të gjitha bankave, i cili do 
të na tregojë më saktë nëse ekziston lidhja 
midis ngadalësimit të kreditimit dhe nevojës 
së injektimit të kapitalit nga bankat për efekt 
të presioneve rregullative.

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 korrik-dhjetor 2016. Për 
më tepër, do të gjeni edhe disa artikuj të 
publikuar nga bankat e tjera qendrore.

“Një vlerësim i performancës 
parashikuese të modelit GAP”, nga 
Meri Papavangjeli dhe Arlind Rama 
(Departamenti i Kërkimeve).
Ky artikull synon të vlerësojë performancën 
parashikuese të modelit GAP, një model 
ekonomik gjysmë-strukturor, i cili përdoret 
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në Bankën e Shqipërisë për qëllime 
parashikimi që prej vitit 2011. Qasja 
analitike e përdorur konsiston në përdorimin 
e treguesve statistikorë si RMSE, RMSE e 
shkallëzuar, BIAS dhe BIAS e shkallëzuar, 
të cilët janë të rëndësishëm për të kuptuar 
performancën parashikuese të modelit në 
horizontet kohore një, dy dhe tre vite në 
vazhdim. Një model VAR është ndërtuar 
për të përshkruar marrëdhëniet ekonomike 
të modelit GAP, si një model që bazohet 
vetëm në informacionin që ofron seria e 
të dhënave. Krahasimi i performancës 
parashikuese të dy modeleve mbi baza 
statistikore të përbashkëta kontribuon në të 
kuptuarit e aftësive parashikuese të modelit 
GAP dhe ngritjen e çështjeve për diskutim 
për përmirësime të mundshme të këtij 
modeli që do të çonin në një paraqitje më 
të mirë të ekonomisë shqiptare dhe në rritje 
të aftësisë parashikuese të modelit.

“Një tregues i ri i konkurrencës në tregun 
e kredisë bankare në Shqipëri”, nga Gerti 
Shijaku (Departamenti i Kërkimeve).
Ky punim llogarit një tregues alternativ 
mbi konkurrencën në tregun e kredisë në 
Shqipëri, i tillë si treguesi Boone, i cili 
vlerëson efektin e kostove në efikasitetin e 
bankës për të fituar pjesën më të madhe të 
tregut. Së pari, rezultatet paraqesin prova 
bindëse se tregu i kredisë bankare në rastin 
e Shqipërisë pasqyron më tepër tipare të 
lidhura më ngushtë me konkurrencën e 
plotë. Së dyti, rritja e konkurrencës është 
shoqëruar gjithashtu me uljen e përqendrimit 
në tregun e kredisë. Së treti, bankat më 
pak efikase (ato me një raport çmim-ndaj-
kostos më të lartë) kanë humbur shumë 
pjesë në tregun e kredisë, sidomos pas 
krizës financiare globale. Së fundi, bankat 
e vogla paraqiten më tepër konkurruese se 
ato të mëdha.

 “Kërkesa për rezerva valutore: Një 
studim i zgjeruar përmes motiveve të 
rrezikut”, nga Gerti Shijaku, Elona 
Dushku (Departamenti i Kërkimeve).
Ky punim analizon kërkesën për rezerva 
valutore në rastin e Shqipërisë si një 
funksion i zhvillimeve në llogarinë korrente, 
performancës ekonomike, dominimit fiskal, 
kostos oportune dhe të dizekuilibrit monetar. 
Modeli u vlerësua nëpërmjet modelit të 
vektorit të korrigjimit të gabimit. Rezultatet 
sugjerojnë se kërkesa për rezerva është më 
e ndjeshme ndaj motiveve parandaluese 
sesa atyre merkantiliste. Rezultatet e tjera 
rikonfirmojnë se zhvillimet në llogarinë 
korrente dhe në atë fiskale janë faktorët 
kryesorë që diktojnë mbajtjen e rezervave 
valutore. Për më tepër, stoku i rezervave 
valutore mbetet përsëri më pak i ndjeshëm 
ndaj kostos oportune dhe dizekuilibrit 
monetar.

“Muzeu i Bankës së Shqipërisë, mjedis 
didaktik që nxit dijen ndërkurrikulare” 
nga Besa Dhami (Sinani), Departamenti i 
Kërkimeve
Artikulli analizon fuqinë potenciale 
informuese, edukuese, nxitëse dhe 
njëkohësisht estetike, që përcjell Muzeu i 
Bankës së Shqipërisë në veçanti dhe muzetë 
në përgjithësi, në procesin e edukimit 
të nxënësve të të gjitha grupmoshave. 
Nëpërmjet ekspozimit të monedhave, 
fotove dhe fakteve historike, nxënësit 
mund të eksplorojnë historinë e qarkullimit 
të parasë dhe të mjeteve të këmbimit në 
trevat tona që nga epokat më të hershme 
deri në ditët e sotme. Për më tepër, muzeu 
përbën një vlerë të shtuar për historinë dhe 
trashëgiminë kulturore të vendit tonë.
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MATERIALE DISKUTIMI NGA BANKA 
TË TJERA QENDRORE

“Spread-i i kredisë, krizat financiare dhe 
politikat makroprudenciale” nga Ozge 
Akinci, Albert Queralto (Federal Reserve 
Bank of New York).
Spread-i i kredisë në disa raste ka shfaqur 
luhatje të forta, të cilat shpesh janë 
kundërciklike në periudha të stresit financiar. 
Krizat financiare janë raste ekstreme të 
kësaj sjelljeje jolineare, duke shfaqur 
recensione të thella dhe humbje të mëdha 
në kapitalin e vetë bankës. Autorët kanë 
ndërtuar një model makroekonomik me një 
sektor bankar në të cilin kufizimet e levës 
financiare të bankave janë në disa raste të 
detyrueshme dhe riinvestimi i kapitalit është 
endogjen. Modeli replikon devijimet nga 
lineariteti i të dhënave dhe prodhon kriza 
sasiore reale. Endogjeniteti i riinvestimit të 
kapitalit i bën krizat më pak të shpeshta, 
por nuk mund t’i parandalojë ato. Politikat 
makroprudenciale të projektuara për të 
nxitur bankat për të riinvestuar kapitalin ulin 
probabilitetin e ndodhjes së një krize dhe 
njëkohësisht rrisin mirëqenien.
https://www.newyorkfed.org/research/staff_
reports/sr802.html 

“Një model për llogaritjen e hendekut 
të prodhimit në Eurozonë duke përdorur 
parashikimet e inflacionit“ nga Marek 
Jarociński, Michele Lenza (Banka 
Qendrore Evropiane).
Duke përdorur një model Bayesian me faktor 
dinamik për Eurozonën, artikulli vlerëson 
devijimet e prodhimit nga trendi, të cilat janë 
konsistente me luhatjet e inflacionit. Këto 
devijime emërtohen si hendeku i prodhimit 
të ekonomisë. Në mënyrë që të përcaktohen 
karakteristikat e modelit, vlerësohet saktësia 
e parashikimeve të inflacionit në kohë reale, 
duke provuar specifikime të ndryshme për 

modelin. Modeli që parashikoi më saktë 
inflacionin tregon se pas krizës së borxhit 
sovran të 2011-ës, përkundrejt vlerësimeve 
zyrtare, hendeku i prodhimit në Eurozonë 
ka qenë shumë më i madh se ai i raportuar. 
Ndërkohë, modelet të cilat rezultojnë me 
një hendek të vogël prodhimi pas vitit 
2011, nuk arrijnë të replikojnë saktë sjelljen 
e inflacionit.
ht tp://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/
scpwps/ecbwp1966.

“Politika monetare, cikli financiar dhe 
normat shumë të ulëta të interesit” nga 
Mikael Juselius, Claudio Borio, Piti 
Disyatat, Mathias Drehmann (Bank for 
International Settlements).
Artikulli shtron pyetjen nëse vlerat e 
ulëta dhe të vazhdueshme të normave 
reale të interesit reflektojnë rënien e 
normave natyrore të interesit, ashtu siç 
supozohet gjerësisht nga literatura. 
Autorët argumentojnë se ky është vetëm 
një ndër faktorët. Roli kritik i faktorëve 
financiarë në ndikimin e luhatjeve 
ekonomike afatmesme duhet të merren 
gjithashtu në konsideratë. Për më 
tepër, analiza argumenton se politika 
monetare, nëpërmjet ciklit financiar ka 
një ndikim të gjatë e të qëndrueshëm 
në prodhim dhe për pasojë edhe mbi 
normat reale të interesit. Prandaj, një 
arsyetim që ia atribuon rënien e normave 
reale ekskluzivisht një rënieje ekzogjene 
të normave natyrore të interesit nuk është 
i plotë. Ndikimi i faktorëve monetarë dhe 
financiarë nuk duhet të anashkalohet. 
Duke shfrytëzuar këto rezultate, një 
eksperiment ilustrues sugjeron se një 
vendim i politikës monetare, i cili merr 
në konsideratë në mënyrë sistematike 
zhvillimet financiare gjatë periudhave 
të recensionit, por edhe të ekspansionit, 
mund të ndihmojë zbutjen e ciklit, duke 
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çuar në vlera më të larta të prodhimit 
edhe në terma afatgjatë.
http://www.bis.org/publ/work569.pdf 

“Përhapja ndërkufitare e politikave 
prudenciale: Në çfarë mase? Sa e 
rëndësishme është? Evidenca nga 
International Banking Research Network” 
nga Claudia M. Buch, Linda Goldberg 
(Federal Reserve Bank of New York).
Zhvillimi i instrumenteve të politikave 
makroprudenciale ka qenë një nga ndryshimet 
më domethënëse në procesin e rregullimit 
bankar në vitet e fundit. Në këtë artikull multi-
studimor të International Banking Research 
Network, kërkues nga pesëmbëdhjetë banka 
qendrore dhe dy organizata ndërkombëtare 
kanë përdorur të dhëna mikrobankare 
paralelisht me një databazë të re të dhënash 

të përbërë nga instrumente prudenciale për të 
studiuar përhapjen ndërkufitare të politikave 
të veçanta makroprudenciale dhe efektet 
në rritjen e huadhënies bankare. Analiza 
e përbashkët ka arritur në tre përfundime 
kryesore: Së pari, në disa raste, përhapja 
e efekteve të instrumenteve prudenciale 
ndodh përmes huadhënies bankare. Së dyti, 
përhapja varet nga lloji i instrumenteve të 
përdorura, të cilat janë heterogjene ndërmjet 
bankave. Faktorë specifikë të bankave si 
situata financiare dhe modelet e biznesit, 
përcaktojnë amplitudën dhe drejtimin e 
përhapjes së rritjes së kreditimit. Së treti, 
efektet e përhapjes ndërkufitare të politikave 
prudenciale mbi normat e rritjes së kredisë 
nuk kanë qenë të mëdha në vlera mesatare.
https://www.newyorkfed.org/research/staff_
reports/sr801.html

V. AKTIVITETE TË TJERA 

SEMINAR TEKNIK

“Një vlerësim i performancës 
parashikuese të modelit GAP” 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 performancës parashikuese të këtij 
modeli, duke përdorur platformën IRIS në 
MATLAB. Ky seminar teknik kishte si qëllim 
prezantimin e metodologjisë së përdorur, 
e cila konsiston në llogaritjen e treguesve 
statistikorë të tillë si: RMSE (Root Mean 
Square Error), RMSE e shkallëzuar, BIAS, 
BIAS e shkallëzuar për 3 horizonte të 
ndryshme kohore për treguesit: rritja reale, 
inflacioni dhe kursi i këmbimit. Rezultatet e 
marra nga modeli GAP, u krahasuan me 

rezultatet e një modeli VAR për ekonominë 
shqiptare bazuar në të njëjtët tregues 
makro, duke testuar se cili nga modelet ka 
aftësi më të mirë parashikuese.

TAKIMI I 10-TË RAJONAL KËRKIMOR 
NË EVROPËN JUGLINDORE

Banka e Shqipërisë, në datat 1 dhe 2 dhjetor 
2016, organizoi Takimin e 10-të Rajonal 
Kërkimor në Evropën Juglindore me temë 
“Politika monetare dhe goditjet financiare: 
Analizimi dhe modelimi empirik i tyre”. 
Qëllimi i këtij aktiviteti ishte prezantimi, 
diskutimi i materialeve kërkimore shkencore, 
si dhe shkëmbimi i eksperiencës midis 
ekspertëve të bankave qendrore rajonale, 
universiteteve dhe instituteve kërkimore në 
fushat e ngjashme të kërkimit. 
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Më poshtë do të gjeni të detajuar listën e 
materialeve kërkimore të prezantuar gjatë 
këtij aktiviteti.

“Efektet spirale të politikës monetare 
jostandarde të BQE-së në vendet e CESEE-
së”, Alessio Ciarlone & Andrea Colabella 
(Banka e Italisë). 

“Identifikimi i ofertës së kredisë 
së individëve dhe efektet e tij 
makroekonomike”, Nikolett Vago (Banka 
e Hungarisë).

“Zëvendësimi i monedhës në CESEE: 
çfarë udhëheq preferencat e individëve 
për pagesat në euro?”, Thomas Scheiber 
(Banka e Austrisë).

“Roli i Bullgarisë në vlerën e shtuar 
globale”, Evgeni Ivanov (Banka e 
Bullgarisë). 

“Flukset e kapitaleve dhe rritja dinamike 
në Evropën Qendrore dhe Lindore”, 
Karsten Staehr (Banka e Estonisë). 

“Roli i konkurrencës dhe politikat 
makroprudenciale në krijimin e likuiditetit 
bankar: rasti i Indonezisë”, Elis Deriantino 
Naiborhu (Banka e Indonezisë).

“Rreziku i bankave dhe konkurrenca në 
sistemin bankar shqiptar”, Elona Dushku 
(Banka e Shqipërisë). 

“Rreziku sistemik dhe rreziku individual: 
një marrëdhënie e ndërsjelltë”, Tatiana 
Yongoua (Universiteti Io Paris Ouest 
Nanterre - La Défense, Francë).

“A ka rëndësi përqendrimi për stabilitetin 
bankar? Evidenca nga sektori bankar 

në Shqipëri”, Gerti Shijaku (Banka e 
Shqipërisë). 

“Kontabilizimi përkundrejt përgjigjeve 
të drejtpërdrejta të prodhimit real midis 
firmave ndaj incentivave të vendosjes së 
taksave: disa evidenca nga Hungaria“, 
Palma Mosberger (Banka e Hungarisë).

“Lidhja jolineare midis borxhit dhe rritjes 
në Shqipëri”, Alba Kruja (INSTAT). 

“Pikëpamje ndaj pabarazisë së të 
ardhurave në Turqi”, Ömer Limanlı 
(Universiteti Artvin Coruh, Turqi). 

“Goditjet e ofertës së kredisë në 
Maqedoni: Një përqasje Bayesian SVAR 
me kufizime të shenjës”, Rilind Kabashi 
(Banka e Maqedonisë).

“Rikapitalizimi i bankave: Një kusht i 
mjaftueshëm por jo i domosdoshëm për 
gjallërimin e kredisë”, Faidon Kalfaoglou 
(Banka e Greqisë).

“Rëndësia e tregut të pasurive të 
patundshme për sektorin bankar shqiptar”, 
Erjona Suljoti (Banka e Shqipërisë).

“Vështrime mbi ekonominë greke 
bazuar në një model makro 3D”, Hiona 
Balfoussia & Dimitris Papageorgiou 
(Banka e Greqisë). 

“Efektet e goditjeve financiare në punësim 
dhe prodhim”, Hoang Khieu (Universiteti 
Johannes Gutenberg Mainz, Gjermani).

“Detyrimet e jashtme, institucionet e 
brendshme dhe krizat bankare në vendet 
në zhvillim “, Nabila Boukef (Universiteti 
Paris School of Business, Francë).
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“Ndërtimi i një modeli DSGE për 
ekonominë shqiptare”, Altin Tanku, Elona 
Dushku & Ilir Vika (Banka e Shqipërisë).

“Parametrizimi në kushtet e vlerësimit të 
densiteteve – një aplikim për treguesit 
ekonomikë”, Altin Tanku & Kliti Ceca 
(Banka e Shqipërisë).

“Roli i tregut dytësor për rritjen ekonomike 
në Shqipëri (2005-2015)”, Elvis Ponari 
(Banka e Shqipërisë).

“Vlerësimi i performancës parashikuese të 
modelit GAP për ekonominë shqiptare”, 
Meri Papavangjeli & Arlind Rama (Banka 
e Shqipërisë).

“Harta racionale e ndikimit të privatizimit 
tek ndërmarrjet në Evropën Qendrore dhe 
Lindore: Co-Word Analysis (CWA)” nga 
Margerita Topalli, (Banka e Shqipërisë) 
dhe Silvester Ivanaj (ICN Business School, 
Nancy, Francë).

“Arsimi i lartë si një kontribut i drejtpërdrejtë 
në të ardhura të vazhdueshme: Rasti i 
fuqisë punëtore shqiptare”, Orion Garo 
(Banka e Shqipërisë).

“Çfarë ndodhi me borxhin? Efektet 
stimuluese në ekonominë shqiptare”, 
Neraida Hoxha (Banka e Shqipërisë) & 
Erinda Malaj (Hera Project shpk).

ÇMIMI I  GUVERNATORIT PËR 
DIPLOMËN MË TË MIRË, VITI 2016

Banka e Shqipërisë, në kuadër të inkurajimit 
të studentëve të ekonomisë si brenda dhe 
jashtë vendit, për t’u angazhuar në punë 
cilësore kërkimore shkencore në fusha 
të ndryshme të ekonomisë dhe financës, 

organizoi edhe gjatë vitit 2016, konkursin 
e hapur “Çmimi i Guvernatorit për Diplomën 
më të mirë”. Në këtë konkurs morën pjesë 
studentë si nga universitetet brenda edhe 
jashtë vendit, me tematika të larmishme, 
sfiduese, origjinale për çështje me rëndësi 
për akademikët dhe politikëbërësit në 
fushën e bankingut qendror, sektorit bankar, 
korporatave etj. Fituesit e këtij konkursi për 
këtë vit janë si më poshtë: 

Me çmimin e parë u vlerësua zj. Danjela 
Guxha, studente në Universitetin e Freiburg-
ut, në Gjermani me temën e masterit: 
“Optimizimi i portofolit përmes vlerësimit 
të humbjeve të pritshme në kontekstin e 
metodës të përgjithshme hiperbolike shumë 
dimensionale”.

Me çmimin e dytë u vlerësua zj. Pamela 
Qendrai, studente në Universitetin e Bonn-
it, në Gjermani me temën e masterit: 
“Tranzicioni nga bankat e shkollës në 
tregun e punës dhe papunësia e të rinjve 
në Evropë”.

Ndërsa me çmimin e tretë u vlerësua zj. 
Anisa Plepi nga Universiteti i Tiranës për 
temën e masterit: “Roli i politikës monetare 
në influencimin e vendimeve të agjentëve 
ekonomikë: Një vlerësim për rastin e 
Shqipërisë bazuar në teorinë e strukturës së 
termit të normave të interesit”.
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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 
(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)

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)


