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Kërkimi shkencor në Bankën e Shqipërisë 
gjatë kësaj periudhe është orientuar drejt 
materialeve dhe analizave empirike që 
kanë pasur në fokus: politikën monetare dhe 
ndikimin e saj në sektorin real e bankar, 
zhvillimet në pagën reale në Shqipëri, 
ndikimin e çmimeve të huaja në çmimet 
vendase, vlerësimin e prirjes marxhinale 
për konsum ndaj goditjeve që pësojnë të 
ardhurat dhe vlera e shtëpisë, stabilitetin 
financiar dhe përfshirjen financiare etj. Në 
mënyrë të përmbledhur, ato paraqiten si më 
poshtë: 

“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, është ndërtuar një tregues i ri i 
përbërë për të matur sjelljen e kujdesshme 
të bankës. Studimi bazohet në Metodën e 
Përgjithshme të Momenteve me të dhëna 
në panel për 16 bankat që operojnë në 
sektorin financiar shqiptar gjatë periudhës 
2008 - 2015. Vlerësimi empirik përfshin 
gjithashtu dy nën-kampione, për bankat 
e vogla dhe ato të mëdha. Së fundi, 
rezultatet plotësohen edhe me kontrolle të 
qëndrueshmërisë, që përfshijnë ndryshimet 
metodologjike dhe treguesit alternativë të 
lidhur me kujdesin bankar.

i. pUnë kërkiMore Të sapopërFUnDUara

Ky material paraqet një përmbledhje të 
shkurtër mbi punën kërkimore të Bankës së 
Shqipërisë, gjatë gjashtëmujorit të dytë të 
vitit 2017. Më konkretisht, ai pasqyron disa 
nga punët kërkimore të sapopërfunduara, 

punët kërkimore në proces, artikujt, si dhe 
aktivitetet kryesore kërkimore shkencore të 
zhvilluara kryesisht gjatë kësaj periudhe 
nga ekonomistët e Bankës së Shqipërisë.
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“Vlerësimi i fleksibilitetit të pagave reale 
në Shqipëri”, nga Meri Papavangjeli, 
Departamenti i Kërkimeve.

Ky studim synon të vlerësojë shkallën e 
fleksibilitetit të pagave reale në Shqipëri, në 
kuadër të një modeli me vektorë të korrektimit 
të termit të gabimit. Si faktorë kryesorë 
shpjegues të pagave në linjë edhe me 
përqasjen teorike janë marrë produktiviteti 
i punës dhe norma e papunësisë. Rezultatet 
e vlerësimit dëshmojnë ekzistencën e një 
marrëdhënieje afatgjatë midis pagave 
reale, produktivitetit të punës dhe normës së 
papunësisë. Ndërsa analiza e dekompozimit 
të variancës tregon se ndryshimet e pagave 
reale i atribuohen kryesisht vlerave të veta 
të kaluara, dhe në një masë më të vogël 
ndryshimeve të treguesve shpjegues.

“Efektet e çmimit sipas tregut në Shqipëri: 
sa konkurrent është sektori i jashtëm?”, 
nga Ilir Vika dhe Arlind Rama, Departamenti 
i Kërkimeve.

Ky material studimor synon të studiojë efektet 
e çmimit-sipas-tregut në rastin e Shqipërisë 
dhe të kontribuojë në përmirësimin e 
specifikimit të sektorit të jashtëm në modelet 
makroekonomike për ekonominë shqiptare. 
Analiza fokusohet në marrëdhënien tregtare 
të Shqipërisë me Eurozonën për periudhën 
2005T1 – 2017T2, ku çmimet e importit 
dhe eksportit të mallrave shpjegohen në 
mënyrë të drejtpërdrejtë nga dy faktorë: 
mjedisi ndërkombëtar (i përafruar me 
çmimet e konkurrentëve dhe ecurinë e 
kursit të këmbimit) dhe kostot vendase (të 
përafruara me deflatorin e PBB-së sipas 
kostos së faktorëve). Rezultatet ekonometrike 
sugjerojnë se efektet e çmimit-sipas-tregut 
janë me rëndësi në përcaktimin e çmimeve 
të tregtisë së jashtme në rastin e Shqipërisë. 
Këto gjetje, në fakt, hedhin poshtë hipotezën 

apo perceptimin se ekonomitë e vogla 
pranojnë çmimet e përcaktuara në tregje, pa 
fuqi negocimi. Sipas vlerësimeve të autorëve, 
çmimet ndërkombëtare dhe ndryshimet në 
kursin e këmbimit duket se përcaktojnë rreth 
gjysmën e ecurisë së çmimit të eksportit të 
mallrave shqiptare. Ndërkohë, tejçimi i tyre 
tek çmimi i importeve është disi më i lartë, 
ku 1% e rritjes së çmimeve të huaja dhe/ose 
dobësim i monedhës vendase rrit me 0.7% 
deflatorin e importit të mallrave. Impakti 
vlerësohet të jetë i ngjashëm si në afatgjatë 
ashtu dhe në afatshkurtër.

“Një vlerësim i prirjes marxhinale për 
konsum ndaj të ardhurave dhe pasurisë 
reale për familjet shqiptare”, nga Elona 
Dushku dhe Ola Çami, Departamenti i 
Kërkimeve.

Duke përdorur të dhëna mikro që mbulojnë 
17,000 familje shqiptare nga Anketa 
e Matjes së Nivelit të Jetesës (LSMS) në 
periudhën 2002-2012, ky studim ka për 
qëllim të vlerësojë masën me të cilën konsumi 
i familjeve reagon ndaj ndryshimeve në të 
ardhura dhe në pasurinë reale. Rezultatet 
empirike sugjerojnë për një marrëdhënie 
pozitive midis ndryshimit në të ardhura dhe 
në konsum dhe ndryshimit në pasurinë reale 
dhe në konsum, të cilat variojnë në varësi 
të moshës së kryefamiljarit dhe brishtësisë 
së familjes. 

“Ndikimi i politikës monetare tek marzhi 
neto i interesave: Rasti i Shqipërisë”, 
nga Meri Papavangjeli, Departamenti i 
Kërkimeve, dhe Adela Bode, Besa Vorpsi, 
Departamenti i Stabilitetit Financiar.

Rënia e vazhdueshme e normës bazë të 
interesit gjatë viteve të fundit, duke reflektuar 
lehtësimin e politikës monetare nga Banka 
e Shqipërisë, çon në nevojën për të hetuar 
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më tej efektet e politikës monetare mbi 
përfitueshmërinë e bankave dhe shëndetin 
e sektorit financiar në Shqipëri. Ky studim 
analizon ndikimin e politikës monetare në 
marzhin neto të interesave, si burimi kryesor 
i të ardhurave për bankat, duke lejuar 
një marrëdhënie jolineare midis këtyre 
variablave. Ky punim përdor të dhëna për 
të gjitha bankat tregtare të sektorit bankar 
shqiptar për periudhën 2004-2017, duke e 
ndarë analizën në tre grupe bankare sipas 
peshës së tyre në aktivet totale të sektorit 
bankar.

“Roli i ndikimit të korrupsionit dhe 
krimit mbi performancën e ndërmarrjeve 
në Evropën Qendrore dhe Lindore”, 
nga Margerita Topalli, Departamenti i 
Kërkimeve.

Ky studim siguron dëshmi të reja mbi 
marrëdhëniet midis performancës së 
ndërmarrjeve dhe treguesve të tjerë 
strukturorë (madhësia e ndërmarrjes, 
pronësia, konkurrenca, mënyra e themelimit 
të ndërmarrjes), si dhe faktorët joinstitucionalë 
(si korrupsioni, krimi). Vlerësimet janë 
bazuar në të dhënat e firmave në panel 
për 27 vende të Evropës Qendrore dhe 
Lindore. Rezultatet e këtij materiali kërkimor 
tregojnë për një ndikim negativ të krimit 
në performancën e firmave. Për më tepër, 
rezultatet tregojnë se firmat private me 
pronësi të huaj, kanë më shumë gjasa të 
kenë një ndikim pozitiv në performancën 
e tyre, ndërkohë që e kundërta ndodh 
me firmat që janë privatizuar nga firmat 
shtetërore. 

“Përfshirja financiare: Treguesit për 
Shqipërinë dhe nevoja për përfshirje 
në agjendën tradicionale të bankës 
qendrore”, nga Lindita Vrioni, Departamenti 
i Kërkimeve.

Përfshirja financiare është një aspekt i 
rëndësishëm i zhvillimit të sektorit financiar. 
Kjo analizë paraqet një pamje të statusit 
të përfshirjes financiare në Shqipëri, duke 
përdorur të dhënat nga Global Findex 
2014, nëpërmjet përzgjedhjes së të 
dhënave për Shqipërinë dhe 10 vende 
të tjera në mënyrë krahasuese, duke bërë 
një diagnozë për arsyet e mundshme të 
kësaj shkalle të përfshirjes financiare. Të 
dhënat sugjerojnë se 38% e të rriturve në 
Shqipëri përdorin produkte financiare për të 
menaxhuar financat e tyre. Megjithatë, 62% 
e të rriturve janë pothuajse të përjashtuar 
nga sistemi financiar. Në një analizë më 
të detajuar, konfirmohet një nivel i ulët i 
përdorimit të shërbimeve financiare, ndërsa 
në mesin e atyre që kanë një llogari bankare, 
30% deklarojnë se “nuk kanë depozituar e 
as kanë tërhequr para” vitin e fundit. Bazuar 
në gjetjet, autorja del me disa rekomandime, 
të paraqitura si një udhërrëfyes për 
përmirësimin e këtyre treguesve.

“Zhvillimi financiar dhe rritja ekonomike-
Evidenca të reja për Shqipërinë”, nga Gent 
Sejko, Elona Dushku, Banka e Shqipërisë.

Materiali rivlerëson marrëdhënien afatgjatë 
midis zhvillimit financiar dhe rritjes ekonomike 
në Shqipëri gjatë periudhës 2002-2016, 
bazuar në metodën e vektorëve të korrigjimit 
të gabimit VECM (vector error correction 
model), si dhe në testet Granger. Vlerësimet 
konfirmojnë një lidhje pozitive dhe statistikisht 
të rëndësishme midis zhvillimit financiar dhe 
rritjes ekonomike në afatin e gjatë. Për më 
tepër, kjo lidhje konfirmohet edhe në afatin 
e shkurtër. Rezultatet empirike tregojnë që jo 
vetëm zhvillimet makroekonomike ndikojnë 
pozitivisht zhvillimet e sektorit bankar, por 
edhe zhvillimi financiar ndikon pozitivisht 
rritjen ekonomike, duke vërtetuar shkakësinë 
e dyfishtë midis këtyre dy treguesve. 
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“Ndikimi i rritjes sektoriale dhe rrezikut të 
kredisë në eficiencën e alokimit të kredisë: 
Një vlerësim empirik bazuar në të dhëna 
në panel për bankat në Shqipëri”, nga 
Gent Sejko, Altin Tanku, Elona Dushku, Kliti 
Ceca, Banka e Shqipërisë.

Ky material studimor vlerëson sjelljen e 
sistemit bankar në lidhje me efikasitetin e 
alokimit të kredisë në ekonominë shqiptare, 
duke u bazuar në të dhënat individuale të 
bankave. Autorët fokusohen kryesisht në 
shpërndarjen sektoriale të kredive për të 
parë nëse shpërndarja e kredive të reja 
midis katër sektorëve të ndryshëm ekonomikë 
pasqyron trendin e zhvillimit ekonomik 
(në aspektin e zgjerimit), performancën 
e portofolit të kredive të bankave për 
secilin sektor, si dhe karakteristikat e tjera 
të bankave. Analiza empirike bazohet në 
përqasjen e të dhënave në panel EGLS. 
Në përfundim konstatohet se alokimi i 
kredisë sipas sektorit është joefikas dhe nuk 
pasqyron zhvillimin ekonomik të sektorit.

“Ndërmarrjet bujqësore në Shqipëri dhe 
financimi i tyre” nga Elona Dushku, Kliti 
Ceca, Departamenti i Kërkimeve.

Banka e Shqipërisë për qëllim të vlerësimit 
të burimeve kryesore të financimit të 
ndërmarrjeve bujqësore, realizoi në qershor 
të 2017-ës anketën mbi gjendjen financiare 
dhe huamarrjen e këtyre ndërmarrjeve. 
Rezultatet e anketës, me kampion mbi 
1000 ndërmarrje bujqësore, tregojnë 
se ndërmarrjet bujqësore e financojnë 
aktivitetin e tyre kryesisht nga shitjet dhe 
rezervat e tyre dhe më pak nga huaja. 
Ndërmarrjet bujqësore raportojnë se huaja 
përgjithësisht është e shtrenjtë, por nga ana 
tjetër i vlerësojnë shumë të rëndësishme 
marrëdhëniet me bankat dhe institucionet 
financiare për ecurinë e veprimtarisë së tyre. 

“Përdorimi i financimit të jashtëm nga 
ndërmarrjet e vogla (1 – 4 të punësuar) në 
Shqipëri”, nga Kliti Ceca, Elona Dushku, 
Departamenti i Kërkimeve.

Banka e Shqipërisë, në qershor të vitit 2017 
zhvilloi anketën mbi gjendjen financiare 
dhe huamarrjen e ndërmarrjeve mikro. 
Rezultatet e anketës, me kampion mbi 
3000 ndërmarrje mikro (1-4 të punësuar), 
tregojnë se gjatë gjashtëmujorit të parë 
të vitit 2017 problemet kryesore që kanë 
penguar veprimtarinë e tyre kanë qenë: 
konkurrenca, gjetja e tregut, borxhet e 
pashlyera dhe aksesi në financim. Burimi 
kryesor i financimit të ndërmarrjeve mikro 
janë kryesisht shitjet dhe fondet e veta, 
ndërsa huaja zë një pjesë të vogël. Edhe 
ndërmarrjet mikro, ashtu si ndërmarrjet 
bujqësore pohojnë që huaja është 
përgjithësisht e shtrenjtë, por megjithatë 
e vlerësojnë si shumë të rëndësishëm 
bashkëpunimin me bankat për ecurinë e 
veprimtarisë së tyre.
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“Një analizë cross-section e shpenzimeve 
të familjeve në Shqipëri: Evidenca nga 
Anketa e Matjes së Nivelit të Jetesës 
(LSMS) për vitin 2012”, nga Ola Çami, 
Departamenti i Kërkimeve. 

Ky studim analizon strukturën e shpenzimeve 
të familjeve shqiptare duke përdorur të 
dhëna cross-section nga Anketa e Matjes së 
Standardeve të Jetës (LSMS) të vitit 2012. Më 

konkretisht, analiza empirike heton masën 
në të cilën shpenzimet totale si përafrim i të 
ardhurave permanente si dhe heterogjeniteti 
i familjeve ndikojnë shpenzimet për katër 
grupe produktesh: produktet ushqimore, 
energji, ujë dhe lëndë djegëse, produktet 
joushqimore dhe mallrat afatgjata.

iii. arTikUj

ii. pUnë kërkiMore në proces

“A e ndikon konkurrenca, stabilitetin e 
sektorit bankar në Shqipëri pas krizës 
financiare globale?” Gerti Shijaku, 
Departamenti i Kërkimeve, Banka e 
Shqipërisë. 

Ky artikull analizon lidhjen midis konkurrencës 
dhe stabilitetit bankar pas krizës financiare 
globale bazuar në Metodën e Përgjithshme 
të Momenteve me të dhëna tremujore për 
periudhën 2008-2015. Rezultatet empirike 
mbështesin pikëpamjen “konkurrencë-
stabilitet” pas krizës financiare, e cila 
nënkupton se konkurrenca më e lartë 
përmirëson më tej stabilitetin bankar në 
rastin e sektorit bankar shqiptar. Rezultatet 
tregojnë më tej se përqendrimi më i madh 
gjithashtu ka një ndikim negativ në stabilitetin 
e bankave. Së fundi, është gjetur se lidhja 
midis konkurrencës së sistemit bankar dhe 
stabilitetit është lineare.

“Perceptimet mbi pabarazinë” nga Markus 
Knell dhe Helmut Stix, Banka e Austrisë.

Autorët paraqesin një kornizë të re mbi 
ndikimin e perceptimeve në pabarazi, e 
cila bazohet në supozimin se individët 
zakonisht nuk arrijnë të vëzhgojnë të 
gjithë shpërndarjen e të ardhurave dhe 
se hamendësimet e tyre mbi shtrirjen e 
pabarazisë bazohen në grupe të caktuara 
referuese. Gjetjet sugjerojnë se: Së pari, 
individët me të ardhura të ulëta (të larta) 
mbivlerësojnë (nënvlerësojnë) pozicionin 
e tyre. Së dyti, vlerësimet subjektive mbi 
të ardhurën mesatare rriten me rritjen e 
të ardhurave personale. Së treti, njerëzit 
me të ardhura të larta ose të ulëta kanë 
perceptime të ndryshme në lidhje me 
“formën e shpërndarjes” së shoqërisë. Së 
katërti, perceptimi subjektiv i pabarazisë 
është më i ulët për individët me të ardhura 
të larta.
https://www.oenb.at/en/Publications/
Economics/Working-Papers.html
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“Efektet reale të rregullimit të kapitalit 
bankar: Evidenca globale” nga Yota 
D. Deli dhe Iftekhar Hasan, Banka e 
Norvegjisë.

Autorët shqyrtojnë efektin e grupit të 
rregulloreve ndaj kapitalit bankar në rritjen 
e kredisë, duke përdorur të dhëna në nivel 
bankash në 125 vende gjatë periudhës 
1998-2011. Në kundërshtim me konsideratat 
teorike standarde, autorët konstatojnë se në 
përgjithësi rregullimet e kapitalit kanë një 
efekt negativ të dobët në rritjen e kredisë. 
Në fakt, ky efekt neutralizohet tërësisht nëse 
bankat mbajnë nivele mesatarisht të larta të 
kapitalit. Është interesante që komponentët e 
rregullimit të kapitalit që kanë efektin më të 
fortë negativ në rritjen e kredisë janë ato që 
lidhen me ndalimin e bankave për të përdorur 
si kapital fondet dhe aktivet e huajtura përveç 
cash-it ose letrave me vlerë të qeverisë. Në të 
kundërt, ndjekja e udhëzimeve të Bazelit në 
përdorimin e peshave të riskut të kredive ka 
një efekt shumë më pak të ndjeshëm në rritjen 
e kredisë.
https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/
hand le/123456789/14852/BoF_
DP_1723.pdf?sequence=1

“Përhapja e ndikimeve që vijnë nga 
masat jostandarde të politikës monetare 
të BQE-së në vendet e Evropës Juglindore” 
nga Isabella Moder, Banka qendrore 
Evropiane.

Duke përdorur modele bilaterale BVAR, 
autori është në gjendje të vlerësojë 
reagimin e prodhimit dhe çmimeve në 
Evropën Juglindore ndaj politikës monetare 
jostandarde në vendet e Eurozonës, si 
dhe të hedhë më shumë dritë mbi kanalet 
potenciale të transmetimit të goditjeve. 
Rezultatet sugjerojnë se reagimet jostandarde 

të politikës monetare të BQE-së kanë pasur 
ndikime të dukshme në çmimet e të gjitha 
vendeve të Evropës Juglindore dhe efekte në 
prodhim për rreth gjysmën e tyre. Për më 
tepër, rezultatet sugjerojnë se regjimi i kursit 
të këmbimit nuk luan një rol në përcaktimin e 
shenjës dhe madhësisë së reagimit të nivelit 
të çmimeve dhe prodhimit, duke sugjeruar 
që kurset e këmbimit nuk kanë vepruar si 
barriera ndaj përhapjes së reagimeve të 
politikës monetare jostandarde në Eurozonë.
http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/
scpwps/ecb.wp2095.

“Vlerësimet dhe parashikimet 
makroekonomike duke përdorur Big 
Data” nga Brandyn Bok, Daniele Caratelli, 
Domenico Giannone, Argia M. Sbordone 
dhe Andrea Tambalotti, Reverva Federale 
e New York-ut.

Administrimi i një numri të konsiderueshëm 
dhe kompleks të dhënash ka qenë një sfidë 
që makroekonomistët e kanë hasur shumë 
kohë përpara se “big data” të përhapeshin 
në disiplina të tjera. Autorët shqyrtojnë se si 
metodat për ndjekjen e situatës ekonomike 
duke përdorur “big data” kanë avancuar 
në kohë dhe shpjegojnë se si teknikat 
ekonometrike kanë përparuar për të imituar 
dhe automatizuar praktikat më të mira të 
parashikimeve në tregun e letrave me vlerë, 
në bankat qendrore dhe në role të tjera të 
monitorimit të tregut. Autorët paraqesin në 
detaje metodologjinë që qëndron në themel 
të “New York Fed Staff Nowcast”, i cili 
përdor këto teknika të reja për të prodhuar 
vlerësime të hershme të PBB-së, duke 
sintetizuar një gamë të gjerë të të dhënave 
makroekonomike.
https://www.newyorkfed.org/research/
staff_reports/sr830.html
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iV. akTiViTeTe kërkiMore

SEMINARET E SË PREMTES 

“Kuptimi i politikës monetare të normave të 
ulëta të interesit në kufirin zero nëpërmjet 
një modeli Bajesian”, nga Marco Taboga, 
Banka e Italisë.

Materiali propozon një metodë vlerësimi 
Bajeziane për të parashikuar zhvillimet e 
kurbave të euros dhe të yield-it të dollarit që 
nga fundi i viteve ‘90. Vlerësimet empirike 
konfirmojnë dhe sigurojnë një divergjencë të 
konsiderueshme midis politikës monetare të 
Eurozonës dhe të SHBA-së. Më konkretisht, 
vlerësimet sugjerojnë se gjatë viteve 2009 
dhe 2013, norma e politikës monetare ishte 
shumë më e ulët në SHBA sesa në zonën e 
euros dhe mbas kësaj periudhe vërehet e 
kundërta.

“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, 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 

pikëpamjen e “konkurrencës - stabilitetit” 
pas krizave financiare globale - se shkalla 
më e lartë e konkurrencës përmirëson 
stabilitetin e mëtejshëm të bankave. 
Rezultatet tregojnë se edhe përqendrimi më 
i madh 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.

SEMINARE TEKNIKE

“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. Për këtë arsye, ky studim 
analizon tregues të ndryshëm të lidhur me 
konkurrencën bankare në rastin e sistemit 
bankar shqiptar. Më pas, këta tregues 
përdoren për të analizuar lidhjen midis 
stabilitetit dhe konkurrencës bankare pas 
krizës financiare globale, duke u bazuar 
në Metodën e Përgjithshme të Momenteve 
(Arrelano-Bond) me të dhëna tremujore 
makroekonomike dhe ato të lidhura me 
bankat në nivel. 
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“Një model VAR Bajesian për ekonominë 
shqiptare”, nga Ilir Vika, Meri Papavangjeli, 
Arlind Rama, Departamenti i Kërkimeve. 

Ky projekt kërkimor ka si qëllim ndërtimin e 
një modeli parashikues relativisht të thjeshtë 
për treguesit kryesorë makroekonomikë, 
sipas skenarëve të kushtëzuar për variablat 
e huaj (ekzogjenë). Modeli përbëhet nga 
katër sektorë: sektori real privat, sektori 
publik, sektori financiar dhe ai i jashtëm, ku 
për secilin prej tyre janë përzgjedhur treguesit 
ekonomikë më përfaqësues. Modeli i ri VAR 
Bajesian është në linjë me modelet kryesore 
parashikuese të Bankës: MEAM dhe GAP; 
për më tepër, metodologjia e vlerësimit të tij 
krijon lehtësi në përdorim dhe e bën më pak 
të kushtueshëm në mirëmbajtje. Në këtë 
kontekst, ky model shërben si pikë referimi 
krahasuese për projeksionet dhe analizat e 
gjeneruara nga modele të tjera të Bankës 
me metodologji disi më të ndërlikuara.

TAKIMI I 11-TË RAJONAL KËRKIMOR 
NË EVROPËN JUGLINDORE

Në datat 4-5 dhjetor 2017, Departamenti i 
Kërkimeve të Bankës së Shqipërisë organizoi 
takimin e 11-të të Kërkimeve Ekonomike për 
Evropën Juglindore. Ky seminar i përvitshëm 
ofron një platformë për paraqitjen dhe 
diskutimin e punimeve shkencore të 
kërkuesve të Bankës së Shqipërisë, të 
bankave qendrore të rajonit e më gjerë, por 
edhe të institucioneve akademike vendase 
dhe të huaja. Ky aktivitet ka për qëllim të 
inkurajojë diskutimin dhe promovimin e 
kërkimit ekonomik, si dhe bashkëpunimin 
rajonal në Evropën Juglindore, por dhe më 
gjerë, në rritjen e kontributit potencial të 
bankës qendrore në tregjet financiare, në 
ekonomi dhe në shoqëri.

Gjatë dy ditëve intensive të punimeve të 
këtij seminari, kërkuesit shkencorë këtë vit 
prezantuan studimet e tyre mbi tematika të 
përgjithshme ekonomiko-financiare, si më 
poshtë:
•	Aspektet	teorike	e	empirike	të	fenomeneve	

dhe politikës monetare; 
•	Konkurrenca,	 mbikëqyrja	 bankare	 dhe	

stabiliteti financiar; 
•	Infrastruktura	e	tregut	financiar,	dinamika	

dhe pasiguria; 
•	Koordinimi	i	politikave	makroprudenciale	

dhe atyre monetare; 
•	Aspekte	teorike	e	empirike	të	tregtisë	dhe	

financave ndërkombëtare; 
•	Dinamikat	 e	 kursit	 të	 këmbimit	 dhe	

pasojat e tyre për çmimet dhe stabilitetin  
financiar;

•	Modelimi	 ekonomik	 si	 një	 aspekt	 i	
rëndësishëm i vendimmarrjes së Bankës  
qendrore.

Punimet e prezantuara gjatë këtij aktiviteti 
do t’i gjeni të detajuara si më poshtë: 

• “Kërkesat optimale të kapitalit bankar: 
Një perspektivë informacioni asimetrik”, 
Alessandra Marcelletti (Universiteti i 
“LUISS Guido Carli”, Itali).

• “Kontradiktat mes konkurrencës dhe 
stabilitetit në sistemin bankar. Dëshmi 
të tjera nga BE-28”, Nicoleta Pintilie 
(Universiteti “Orleans”, Francë).

• “A ndikon sjellja e kujdesshme e bankave 
në stabilitetin bankar pas krizës globale 
financiare”, Gerti Shijaku (Banka e 
Shqipërisë).

• “Dobësimi i sektorit bankar të qipros 
në mars 2013: Veprimet/mosveprimet 
dhe sfidat e Bankës qendrore”, George 
Stavri (Instituti i Financave i Athinës, 
Greqi).

• “Hetimi i mekanizmit të transmetimit të 
kreditit në Republikën e Maqedonisë: 
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Dëshmi nga Modeli i Korrigjimit të 
Gabimit të Vektorit”, Milan Eliskovski 
(Banka Kombëtare e Republikës së 
Maqedonisë).

• “Ndikimi i politikës monetare në marzhet 
neto të interesave: Rasti i Shqipërisë”, 
Meri Papavangjeli, Adela Bode, Besa 
Vorpsi (Banka e Shqipërisë).

• “Ndikimi i rritjes sektoriale pas krizës dhe 
rrezikut të kredisë në efikasitetin e alokimit 
të kredisë. Një hetim empirik i bazuar në 
një panel të të dhënave të sistemit bankar 
shqiptar”, Gent Sejko, Altin Tanku, Elona 
Dushku, Kliti Ceca (Banka e Shqipërisë).

• Çështjet politike të biznesit dhe licencimi 
i ndërtimit: Dëshmi të Tiranës post-
socialiste, Shqipëri (1994-2015)”, Drini 
Imami (Universiteti Bujqësor i Tiranës, 
Shqipëri), Luca J. Uberti (Universiteti 
“Otago”, Zelanda e Re), Endrit Lami 
(Ministria e Financave, Shqipëri) Edvin 
Zhllima (Universiteti Bujqësor i Tiranës, 
Shqipëri).

• “Zhvillimi financiar dhe rritja ekonomike 
në Shqipëri - Dëshmi të reja”, Gent Sejko, 
Elona Dushku (Banka e Shqipërisë).

• “Zgjidhja e NPL-ve - Pasojat dhe 
roli i qeverisjes korporative”, Faidon 
Kalfaoglou (Banka e Greqisë).

• “Harta e Stabilitetit Financiar - Kosovë”, 
Zana Gjocaj, Krenare Maloku (Banka 
qendrore e Republikës së Kosovës).

• “Lëvizjet makroekonomike dhe politikat 
monetare: Roli i shëndetit financiar”, 
Bledar Hoda (Banka e Shqipërisë).

• “Tronditjet e politikës monetare, 
persistenca e inflacionit dhe kujtesa 
e gjatë”, Alejandro Perez-Laborda 
(Universiteti “Rovira-i-Virgili”, Spanjë).

• “A e ka ndryshuar kriza, mekanizmin e 
transmetimit monetar në Shqipëri? Një 
aplikim i teknikës Kernel të vlerësimit të 
densitetit”, Altin Tanku, Kliti Ceca (Banka 

e Shqipërisë).
• “Luhatshmëria e çmimeve të aseteve 

në ekonomitë e BE-6. Roli i luajtur nga 
BqE”, Alessio Ciarlone (Banka e Italisë).

• “Prirja marxhinale për të konsumuar në 
Shqipëri”, Elona Dushku, Ola Çami 
(Banka e Shqipërisë).

• “Çmimet e eksporteve shqiptare dhe 
efekti i tyre “çmimet në treg””, Ilir Vika, 
Arlind Rama (Banka e Shqipërisë).

• “Matja e kulturës financiare të popullatës 
së rritur: përvoja e Bankës së Italisë”, 
Andrea Neri (Banka e Italisë).

• “Efekti i ndarjes së informacionit të 
kreditimit në performancën e kredive”, 
Fatmira Kola, Franco Fiordelisi 
(Universiteti i Romës “Tor Vergata”, 
Universiteti i Romës “Roma Tre”, Itali).

• “Një cikël financiar për Shqipërinë”, 
Vasilika Kota, Arisa Saqe (Banka e 
Shqipërisë).

• “Tregues të paralajmërimit të hershëm 
të stresit sistematik bankar në rastin e 
Shqipërisë”, Odeta Koçillari (Banka e 
Shqipërisë).

• “Ndërtimi i sistemeve financiare 
gjithëpërfshirëse plotëson shtyllat 
tradicionale të stabilitetit monetar dhe 
financiar”, Lindita Vrioni (Banka e 
Shqipërisë).

ÇMIMI I  GUVERNATORIT PËR 
DIPLOMËN MË TË MIRË PËR VITIN 
2017

Konkursi për Çmimin e Guvernatorit për 
Diplomën më të mirë, i organizuar çdo vit nga 
Banka e Shqipërisë, i dedikohet studentëve 
shqiptarë të diplomuar brenda dhe jashtë 
vendit, për punë kërkimore-shkencore në 
çështje të lidhura me ekonomiksin monetar 
e ndërkombëtar, stabilitetin e çmimeve dhe 
atë financiar, integrimin ekonomik etj.
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Këtë vit me çmimin e parë u vlerësua zj. 
Vasilika Lushka, studente në Universitetin 
e Tiranës, për temën e masterit shkencor 
“Analiza e strukturës së tregut të sigurimeve në 
Shqipëri. Rregullimi dhe matja e konkurrencës 
në këtë treg”. 

Me çmimin e dytë u vlerësua zj. Joana 
Gjinopulli, studente në Universitetin e 
Tiranës, për temën e saj të masterit mbi 

“Vlerësimin e efekteve makroekonomike nga 
ndryshimet klimatike mbështetur në modelet 
ECM dhe 2SLS: Rasti i Shqipërisë”.

Ndërsa me çmimin e tretë u vlerësua znj. 
Denisa Dervishi, studente në Universitetin e 
Epokës, për temën e saj të diplomës mbi 
“Teorinë e kërkesës për para dhe aplikimi 
për Shqipërinë nën regjimin e inflacionit të 
shënjestruar”.



Nr.19Periudha korrik - dhjetor 2017 11Banka e Shqipërisë

V. 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 tp://www.bankofengland.co.uk/
publications/workingpapers/index.htm)

Bank of Finland    
(http://www.bof.fi/en/julkaisut/bofit_
julkaisut/index.htm)

Bank of Greece    
( h t t p ://eng.banko fg reece .g r/en/
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 
(http://www.bundesbank.de/vfz/vfz_
diskussionspapiere_2009.en.php)

European Central Bank  
( h t t p ://www.ecb. i n t/home/h tm l/
researcher.en.html)

Federal Reserve    
( h t t p ://www. fede ra l r e se r ve .gov/
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 
(http://www.oenb.at/en/presse_pub/
research/research.jsp)


