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Gjatë periudhës janar-qershor 2017, 
tematika e materialeve të prezantuara në 
Serinë e Seminarit të së Premtes është si më 
poshtë: 

“Shpenzimet familjare nga një zbritje e 
taksave: bonusi italian prej 80 euro”, nga 
Andrea Neri, Concetta Rondinelli, Filippo 
Scoccianti, Banka e Italisë.
Materiali kishte për qëllim matjen e rritjes 
së konsumit të familjeve të shkaktuar 
drejtpërdrejt nga kredia e tatimit mbi të 
ardhurat, e prezantuar në vitin 2014 
në Itali. Rezultatet tregojnë se familjet 
rritën shpenzimet e tyre falë kredisë me 
rreth 50-60% të bonusit të tyre. Rezultatet 
konfirmohen nga një model strukturor i 
konsumit të familjeve që ndërtohet nga 
punimi i Kaplanit dhe Violantes.

“Një vlerësim i performancës 
parashikuese të modelit GAP”, nga 
Meri Papavangjeli dhe Arlind Rama, 
Departamenti i Kërkimeve.
Ky punim synon të vlerësojë performancën 
parashikuese të modelit GAP, një model 
ekonomik gjysmë-strukturor, i cili përdoret 
në Bankën e Shqipërisë për qëllime 

parashikimi që prej vitit 2011. 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 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.

“Ekspozimi i borxhit sovran dhe kanali i 
kreditimit të bankave: ndikimi në ofertën 
e kredisë dhe ekonomia reale”, nga 
Margherita Bottero, Banka e Italisë.
Në kontekstin e krizës sovrane evropiane, 
materiali shqyrton transmetimin e goditjeve 
të bilancit të bankës për kredinë dhe 
efektet e saj në politikat e korporatave. 
Goditja ndaj portofolit sovran të bankave 
të shkaktuara nga paketat e ndihmës greke 
(2010) u kalua te firmat përmes një tkurrjeje 
në kredi. Materiali përfundon se ndërveprimi 
i bilanceve të bankave dhe firmave është 
vendimtar për të kuptuar transmetimin e 
goditjeve të kreditit në ekonomi.
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“Vlerësimi i rreziqeve të stabilitetit 
financiar që dalin nga tregu i pasurive 
të paluajtshme në Itali”, nga Wanda 
Cornacchia, Banka e Italisë.
Materiali siguron një kuadër analitik 
për vlerësimin e rreziqeve të stabilitetit 
financiar, që dalin nga sektori i pasurive të 
paluajtshme në Itali. Kjo kornizë përbëhet 
nga dy blloqe: tre modele plotësuese 
paralajmëruese të hershme (EWMs) dhe 
një grup të gjerë treguesish që lidhen me 
tregun e pasurive të paluajtshme, për kredi 
dhe për ekonomitë familjare. Materiali 
kontribuon në literaturën e kohëve të fundit 
për EWMs duke zbatuar një modelim të 
modelit Bayesian (BMA) bazuar në modelet 
e regresionit linear. Të dy modelet shfaqin 
aftësi të mira parashikuese. 

ii. pUnëT kërkimore Të sapopërFUnDUara

“Vlerësimi i rritjes potenciale në vendet 
në zhvillim pas krizës financiare globale”, 
nga Daniela Marconi, Banka e Italisë.
Materiali analizon performancën e rritjes 
së gjashtë ekonomive në zhvillim (Brazili, 
Kina, India, Indonezia, Rusia dhe Turqia) 
në dy dekadat e fundit dhe analizon nëse 
kufizimet strukturore të brendshme ndikojnë në 
potencialin e tyre të tanishëm dhe të ardhshëm 
të rritjes. Autorët konstatojnë se ngadalësimi i 
vazhdueshëm i EME-ve është kryesisht strukturor, 
por ende ka vend për të hulumtuar në drejtim të 
përbërjes së prodhimit, rishpërndarjen e punës 
nëpër sektorë dhe përmirësimet e produktivitetit 
brenda sektorit. Në planin afatgjatë, faktorë 
të tjerë strukturorë do të ndikojnë në rritjen 
potenciale, veçanërisht në evoluimin e 
madhësisë dhe cilësisë së fuqisë punëtore. 

“A e ka ndryshuar kriza mekanizmin 
e transmetimit të politikës monetare në 
Shqipëri? Një aplikim i vlerësimit me 
densitetin kernel “, nga Altin Tanku dhe 
Kliti Ceca, Departamenti i Kërkimeve.
Periudha pas krizës së fundit financiare në 
Shqipëri karakterizohet nga nivele të ulëta 
të inflacionit dhe rritjes ekonomike. Në 
përgjigje të vlerave të ulëta të inflacionit dhe 
të hendekut të prodhimit, Banka e Shqipërisë 
në mënyrë të vazhdueshme ka ulur normën 
e interesit për të nxitur rritjen ekonomike 
dhe për të sjellë inflacionin në objektiv. Ky 
material analizon hipotezën e ndryshimit 
të lidhjes midis normës së interesit, parasë 
dhe inflacionit pas periudhës së krizës në 
Shqipëri. Për testimin e kësaj hipoteze jemi 
bazuar në teknikën e vlerësimit të Tanku dhe 
Ceca, (2013), ku marrja e dy dimensioneve 
të densitetit të inflacionit, parasë dhe interesit 
para dhe pas periudhës së krizës janë marrë 

për të testuar nëse baza e të dhënave para 
dhe pas krizës kanë të njëjtën shpërndarje. 
Krahasimi i hapësirave probabilitare 
është bazuar në testin dydimensional të 
Kolmogorov-Smirnov. Autorët konkludojnë 
që marrëdhënia midis normës së interesit 
dhe inflacionit, dhe interesit dhe parasë ka 
ndryshuar pas periudhës së krizës financiare 
globale.

“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 
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iii. pUnëT kërkimore në proces

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, duke u bazuar në Metodën e 
Përgjithshme të Momenteve (Arrelano-Bond) 
me të dhëna tremujore makroekonomike 
dhe ato të lidhura me bankat në nivel. 
Rezultatet mbështesin fuqishëm pikëpamjen 
e “konkurrencës - stabilitetit” pas krizave 

financiare globale - se shkalla më e lartë 
e konkurrencës përmirëson stabilitetin e 
mëtejshëm të bankave. Rezultatet tregojnë 
se përqendrimi më i madh gjithashtu 
ka një ndikim negativ në stabilitetin e 
bankave. Vihet re se bankat e vogla janë 
më të ndjeshme ndaj konkurrencës bankare 
sesa bankat e mëdha. Së fundmi, ne nuk 
gjejmë një marrëdhënie jolineare midis 
konkurrencës dhe stabilitetit.

“Roli i ndikimit të korrupsionit dhe krimit mbi 
performancën e ndërmarrjeve në Evropën 
Qendrore dhe Lindore”, nga Margarita 
Topalli, Departamenti i Kërkimeve. 
Në këtë material analizohet ndikimi i 
korrupsionit dhe krimit, mbi performancën 
e ndërmarrjeve gjatë tranzicionit ekonomik 
në Evropën Qendrore dhe Lindore, si dhe 
roli i privatizimit. Janë përdorur të dhëna 
paneli në nivel firme, të mbledhura nga 
BEEPS për 27 vende të tranzicionit gjatë 
viteve 2002, 2005, 2009 dhe 2011. 
Përveç karakteristikave të firmës, BEEPS 
gjithashtu mbledh disa informacione të 
vlefshme të vrojtimit, mbi format e ndryshme 
të korrupsionit dhe krimit. Siç pritej, 
vlerësimi ynë tregon se firmat private me 
pronësi të huaj, si dhe firmat e BE-së kanë 
më shumë gjasa të kenë një ndikim pozitiv 
në performancën e firmës, por e kundërta 
ndodh me firmat që janë të privatizuara nga 
firmat shtetërore. Rezultatet e këtij hulumtimi 
tregojnë ndikimin negativ të krimit, por dhe 
praninë e një marrëdhënieje pozitive midis 
korrupsionit dhe performancës së firmave.

“Sjellja e kujdesshme dhe stabiliteti 
bankar pas krizës financiare globale: 
Sa larg shkojnë?”, nga Gerti Shijaku, 
Departamenti i Kërkimeve. 

Ky material analizon se si sjellja e 
kujdesshme e bankave ndikon në stabilitetin 
e tyre, duke u fokusuar vetëm në periudhën 
pas krizës financiare globale. Për këtë 
arsye, ne ndërtojmë një përfaqësues të ri 
të përbërë si masë e sjelljes së kujdesshme 
të bankës. Studimi bazohet në Metodën e 
Përgjithshme të Momenteve me të dhëna në 
panel për 16 banka që operojnë në sektorin 
financiar shqiptar gjatë periudhës 2008 - 
2015. Vlerësimi empirik përfshin gjithashtu 
dy nënkampione të lidhura me bankat e 
vogla dhe ato të mëdha. Së fundi, rezultatet 
do të plotësohen edhe me kontrolle të 
qëndrueshmërisë, që përfshijnë ndryshimet 
metodologjike dhe variablat alternative të 
lidhura me kujdesin bankar.

“Prirja marxhinale për konsum në 
Shqipëri, bazuar në të dhënat e familjeve 
shqiptare”, nga Ola Çami, Departamenti i 
Kërkimeve. 
Ky studim ka për qëllim matjen e parametrit 
të prirjes marxhinale për konsum në rastin e 
Shqipërisë, duke përdorur të dhëna panel 
të matura në nivel familjesh. Më konkretisht, 
studimi eksploron lidhjen mes të ardhurave 
dhe konsumit, duke marrë në konsideratë 
heterogjenitetin dhe karakteristikat e 
familjeve. Studimi gjithashtu interesohet për 
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të parë nëse prirja marxhinale për konsum 
merr vlera të ndryshme për percentile të 
ndryshme të të ardhurave. Qëllimi i këtij 
studimi është të asistojë politikën monetare në 
maksimizimin e efektivitetit të mekanizmave 
të transmisionit të saj.

“Fleksibiliteti i çmimeve dhe pagave 
në Shqipëri”, nga Meri Papavangjeli, 
Departamenti i Kërkimeve. 
Ky studim synon të vlerësojë fleksibilitetin 
e pagave dhe çmimeve në Shqipëri. Ai 
studion në nivel agregat marrëdhëniet 
makroekonomike midis inflacionit, papunësisë, 
pagave dhe prodhimit ekonomik. Materiali 
kërkimor ndërmerret në kuadër të projektit për 
ndërtimin e një modeli DSGE për ekonominë 
shqiptare. Studimi i shkallës së fleksibilitetit 
të pagave dhe çmimeve në Shqipëri është i 
rëndësishëm për përcaktimin e strukturës së 
modelit, nëse do të bazohet tek një model 
standard i shkollës së Kejnesianistëve të Rinj 
apo do t’i përngjajë ndonjë forme tjetër.

“Një Model VAR Bajesian për ekonominë 
shqiptare”, nga Ilir Vika, Meri 
Papavangjeli, Arlind Rama, Departamenti 
i Kërkimeve. 
Qëllimi i këtij punimi është gjenerimi i një 
modeli relativisht të thjeshtë për përgatitjen 
e parashikimeve të treguesve kryesorë 
makroekonomikë, sipas skenarëve të 
kushtëzuar për variablat e huaj (ekzogjenë). 
Rezultatet e këtij modeli mund të përdoren 
si inpute në modelet e tjera të Bankës së 
Shqipërisë, si modele satelitore, ashtu dhe 
si një lloj benchmark-u për konsistencën 
dhe performancën e makromodeleve 
aktuale. Modeli i ri VAR Bajesian synon të 
jetë në linjë me modelet MEAM dhe GAP; 
ku metodologjia e vlerësimit të tij krijon 
lehtësi në përdorim dhe e bën më pak të 
kushtueshëm në mirëmbajtje. Prandaj, 
në gjykimin e autorëve, ky model do të 

shërbente si pikë referimi krahasuese me 
projeksionet dhe analizat e gjeneruara nga 
modelet e tjera me metodologji disi më të 
ndërlikuara të Bankës. 

“Çmimi i eksporteve shqiptare dhe efektet 
e tyre ‘çmimi-sipas-tregut’”, nga Ilir Vika, 
Arlind Rama, Departamenti i Kërkimeve. 
Ky material diskutimi i karakterit metodologjik 
dhe në funksion të përmirësimit të modeleve 
ekonomike të Bankës së Shqipërisë synon 
të shërbejë në të kuptuarin më të thelluar të 
mekanizmit të transmisionit dhe të kanaleve 
të lidhura me flukset tregtare. Aftësia e 
eksportuesve shqiptarë për vendosjen e 
çmimeve të produkteve të tyre është tematikë 
e rëndësishme për specifikimin e ekuacionit 
të eksporteve në modelin MEAM. Puna 
kërkimore në proces është e fokusuar në të 
kuptuarin nëse eksportuesit shqiptarë kanë 
fuqi të negociojnë çmimin e produkteve 
të tyre apo i marrin ato të mirëqena në 
tregun ndërkombëtar. Qartësimi mbi këtë 
çështje do të ndihmojë në mirëspecifikimin 
e eksporteve edhe në makromodelet e tjera 
të Bankës.

“Vlerësimi i mënyrës së financimit të 
ndërrmarrjeve mikro dhe të ndërmarrjeve 
bujqësore”, nga Kliti Ceca dhe Elona 
Dushku, Departamenti i Kërkimeve.
Materiali ka për qëllim prezantimin e 
rezultateve të anketës së realizuar nga 
Banka e Shqipërisë në gjashtëmujorin e 
parë të 2017-ës mbi ndërmarrjet mikro 
dhe të ndërmarrjeve bujqësore. Përkatësisht 
janë anketuar 1000 ndërmarrje bujqësore 
dhe 3200 ndërmarrje mikro në lidhje 
me performancën financiare, burimet e 
financimit, strukturën e huasë etj. Të dhënat 
e anketës do të përdoren për të parë sa 
është niveli i borxhit të këtyre ndërmarrjeve, 
krahasuar edhe me ndërmarrjet e mëdha 
dhe të mesme. 
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“Burimet e produktivitetit të punës në 
Shqipëri: Evidencë nga të dhënat e 
ndërmarrjeve 2006-2015”, nga Elona 
Dushku dhe Ola Çami, Departamenti i 
Kërkimeve.
Ky material analizon burimet kryesore të 
produktivitetit të punës në Shqipëri bazuar 
në dekompozimin e vlerës totale sipas: (i) 
efektit brenda-sektorial të ndërmarrjeve, 
(ii) efektit të ndryshimeve strukturore dhe 
(iii) efektit interaktiv. Rezultatet bazuar mbi 
analizën shift-share zbatuar mbi të dhënat 
e Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve 
në Shqipëri, gjatë periudhës 2006-
2015, tregojnë se burimi kryesor i rritjes 
së produktivitetit total të punës është rritja 
e produktivitetit të vetë sektorëve. Ndërsa 
rialokimi i faktorit punë dhe efekti interaktiv 
i ndryshimeve strukturore kanë luajtur një 
rol dytësor në rritjen e produktivitetit total të 
punës së ndërmarrjeve në Shqipëri.

“Pabarazia në konsum: një analizë 
bazuar në dekompozimin e koeficientit 
gini të shpenzimeve në Shqipëri”, nga 
Ola Çami, Departamenti i Kërkimeve.
Ky artikull analizon pabarazinë e 
shpenzimeve të konsumit në Shqipëri 
nëpërmjet llogaritjes dhe dekompozimit 
të koeficientit Gini për shpenzimet. Të 
dhënat janë marrë nga Anketa e Matjes 
së Nivelit të Jetesës (LSMS) për vitin 2012, 
e cila ofron të dhëna mbi shpenzimet 
e familjeve për kategori të ndryshme të 
produkteve dhe shërbimeve. Rezultatet 
sugjerojnë për një pabarazi prej 0,371 
për konsumin total, përkundrejt pabarazisë 
prej 0,403 për të ardhurat. Rreth 78% e të 
gjitha shpenzimeve të familjeve përbëhen 
nga shpenzimet për ushqim, karburant, 
energji, ujë dhe mirëmbajte, duke sjellë 

që shpenzimet për komponentë të tjerë të 
shpenzimeve të konsiderohen mallra luksi 
e për rrjedhojë dekompozimi i koeficientit 
Gini tregon për pabarazi të lartë relative të 
këtyre komponentëve.

“Dimensioni i monedhës së kanalit 
të kreditimit bankar në transmisionin 
monetar ndërkombëtar”, nga Elod Takats, 
Judit Temesvary, Rezerva Federale.
Artikulli heton se si përdorimi i monedhave 
transmeton goditjet e politikës monetare në 
sistemin bankar në nivel global. Analiza 
përdor të dhëna mbi flukse dypalëshe 
të kreditimit ndërkufitar të 27 sistemeve 
bankare të huazimit të BIS-it në mbi 50 vende 
huamarrëse, të ndara sipas llojit të monedhës 
(USD, EUR dhe JPY). Analiza rezulton në tre 
gjetje kryesore. Së pari, goditjet monetare 
të monedhës ndikojnë ndjeshëm fluksin e 
kreditimit ndërkufitar në atë monedhë, edhe 
në rast se sistemi bankar huadhënës dhe 
vendi huamarrës nuk e përdorin monedhën. 
Së dyti, ky transmision punon kryesisht 
nëpërmjet huadhënies ndaj jobankave. 
Së treti, rezultatet janë të rëndësishme në 
të tre monedhat, duke sugjeruar që kanali 
i transmisionit ndërkufitar të shock-ut të 
likuiditetit të kreditimit të bankave mund të 
mos jetë unik ndaj huadhënies në dollarë 
amerikanë.
h t t p s : / / w w w . f e d e r a l r e s e r v e . g o v /
econresdata/feds/2017/files/2017001pap.
pdf

“Tarifat bankare, aftermarkets (tregjet 
sekondare), dhe sjellja konsumatore”, 
nga Robert M. Adams, Rezerva Federale.
Tarifat për shërbimet bankare kanë qenë një 
shqetësim dhe objekt studimesh i politikëbërjes 
për më shumë se 20 vjet, duke u fokusuar 

iV. arTikUj
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në madhësinë, incidencën ose deklarimin e 
këtyre tarifave. Duke përdorur një kampion 
të bankave në tregun e përbashkët, artikulli 
analizon marrëdhënien mes karakteristikave 
të konsumit në treg, të ardhurave nga tarifat 
bankare, vlerës së tarifave dhe kthimit të 
aktiveve të bankës (ROA) për të nxjerrë në 
pah sjelljen e konsumatorit dhe firmës. Me 
interes të veçantë, artikulli përdor të dhënat 
e taksave të IRS-së në nivel vendi si një 
matës të shpërndarjes së të ardhurave të 
konsumatorëve, dhe gjithashtu të dhëna mbi 
moshën dhe arsimimin. Artikulli gjen pak 
evidenca se bankat vendosin në mënyrë 
sistematike tarifa më të larta në vende 
me moshë mesatare më të re, më pak të 
arsimuar dhe më të varfër. Masat standarde 
të konkurrencës, të tilla si indeksi Herfindahl-
Hirschmann i përqendrimit të depozitave, 
janë të korreluara me tarifat bazë të llogarive 
rrjedhëse, por nuk korrelohen me tarifat e 
produktit në aftermarkets (tregjet sekondare). 
Së fundi, kufizimet e aplikuara në “payday 
lendings” (kredidhënie afatshkurtër me 
kthim të lartë) janë të korreluara me tarifa 
më të larta bankare, por jo me rritjen e të 
ardhurave të bankës ose me ROA-n.
https://www.federalreserve.gov/econres/
feds/files/2017054pap.pdf

“Kreditimi i bankave dhe rritja e 
produktivitetit”, Fadi Hassan, Filippo di 
Mauro, Gianmarco I.P. Ottaviano.
Institucionet financiare janë çelësi për 
alokimin e kapitalit në mënyrë produktive. 
Në mënyrë që të shqyrtojë marrëdhëniet 
midis produktivitetit dhe kredisë bankare në 
kontekstin e strukturave të ndryshme të tregut 
financiar, artikulli prezanton një model të 
mbivendosjes së gjeneratave të sipërmarrësve 
në tregjet e plota dhe jo të plota të kredive. 
Artikulli shfrytëzon të dhëna në nivelin e 
firmave për Francën, Gjermaninë dhe 
Italinë për të shqyrtuar lidhjen midis kredisë 

bankare dhe produktivitetit, duke u bazuar në 
llogaritjet e modelit. Analiza vlerëson një seri 
elasticitetesh të kredisë bankare në lidhje me 
një sërë masash të produktivitetit të firmave. 
Ajo përqendrohet jo vetëm në elasticitetin 
midis kredisë bankare dhe produktivitetit në 
të njëjtin vit, por edhe në elasticitetin midis 
kredisë dhe produktivitetit të ardhshëm të 
realizuar. Vlerësimet tregojnë për një ndarje 
të qartë midis qendrës dhe periferisë në 
Eurozonë: elasticitetet midis kredisë dhe 
produktivitetit të vlerësuar në Francë dhe 
Gjermani janë në përputhje me tregjet e 
plota, ndërsa në Itali ato janë në përputhje 
me tregjet e paplota. Implikimi është se në 
Itali firmat kufizohen në kredidhënie për 
investime afatgjata dhe për rrjedhojë kredia 
shpërndahet me efikasitet më të ulët sesa në 
Francë dhe Gjermani. Prandaj, keqalokimi 
i kapitalit nga ana e bankave mund të jetë 
një nxitës kryesor i rritjes së ngadalshme të 
produktivitetit që karakterizon Italinë dhe 
vendet e tjera të periferisë.
ht tp://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/
scpwps/ecbwp2008.en.pdf

“A është politika monetare më pak 
efektive kur normat e interesit janë 
vazhdimisht të ulëta?”, nga Claudio 
Borio, Boris Hofmann, BIS.
A është politika monetare më pak efektive 
në rritjen e prodhimit dhe kërkesës agregate 
gjatë periudhave të normave vazhdimisht të 
ulëta të interesit? Ky artikull shqyrton arsyet 
pse ky mund të jetë rasti dhe evidencat 
përkatëse empirike. Transmisioni mund 
të jetë më i dobët për dy arsye kryesore: 
(i) defektet, të cilat zakonisht lindin prej 
recesioneve në bilancet financiare, kur 
normat e interesit janë të ulëta; dhe (ii) 
jolinearitetet e pashmangshme, të cilat vijnë 
si pasojë e normave të interesit sistematikisht 
të ulëta të cilat zvogëlojnë impaktin në 
shpenzime. Shqyrtimi i evidencave sugjeron 



Nr.18Periudha janar - qershor 2017 7Banka e Shqipërisë

për praninë dhe ndikimin e të dy ngjarjeve 
në reduktimin e efektivitetit të politikës 
monetare. Në anën tjetër, veçimi i efekteve 
është i vështirë, sidomos duke marrë 
parasysh studimet e pakta që ekzistojnë 

mbi këtë fenomen. Për më tepër, normat 
nominale duket se kanë një rol të pavarur 
në mekanizmin e transmisionit, pavarësisht 
vlerave të normave reale të interesit.
http://www.bis.org/publ/work628.htm

V. akTiViTeTe Të Tjera 

SEMINARE TEKNIKE

“A ka ndikuar kriza ekonomike në 
ndryshimin e mekanizmit të transmetimit 
monetar në Shqipëri? Një aplikim i 
teknikës së vlerësimit të densiteteve me 
bërthamë probabilitare”, nga Altin Tanku, 
Kliti Ceca, Departamenti i Kërkimeve, 
Banka e Shqipërisë.
Ky studim analizon hipotezën që 
marrëdhëniet midis normës së interesit, 
parasë dhe inflacionit kanë ndryshuar në 
periudhën pas krizës (rasti i Shqipërisë). 
Teknikat e vlerësimit të densiteteve bazuar 
në Tanku dhe Ceca (2013), janë përdorur 
si një metodë alternative e vlerësimit empirik 
brenda kuadrit të vlerësimeve të rastit. Si 
konkluzion është nxjerrë se marrëdhënia 
mes normës së interesit dhe inflacionit, 
normës së interesit dhe parasë ka ndryshuar 
në periudhën e paskrizës. Këto gjetje kanë 
implikime të rëndësishme për zhvillimin e 
politikës monetare në Shqipëri.

“Impakti i krizës ekonomike në cilësinë e 
vetëpunësimit në SHBA”, nga Ola Çami, 
Departamenti i Kërkimeve, Banka e 
Shqipërisë.
Artikulli përdor panelet NLSY79 dhe 
NLSY97 në harkun kohor 2004-2010 për 
të analizuar cilësinë e vetëpunësimit në 
vitet e post-krizës ekonomike të 2007-ës 
në SHBA. Raportet zyrtare të të dhënave 
raportojnë për një rritje të papunësisë, 
por nuk raportojnë për ndryshime të 
rëndësishme në shifrat e vetëpunësimit dhe 
të nënkategorive të tij. Metodologjia merr 
shkas në artikullin e Rubinstein dhe Levine 
(2013), i cili përdor një model probit në 
vetëpunësim  për të bërë dallimin midis 
sipërmarrësve dhe pronarëve të tjerë të 
biznesit.
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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)


