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ABstrAkt

Në një sfidë të vazhdueshme për përshpejtimin e ritmit të rritjes, 
ekonomitë e Evropës Juglindore duhet të eksplorojnë potencialin e të 
gjitha kanaleve ekonomike kontribuuese në këtë proces. Ndërkohë, 
studime të mëparshme nuk gjejnë një lidhje domethënëse mes 
zhvillimit financiar dhe rritjes ekonomike në vendet e EJL-së, pasi 
mungojnë analizat e përditësuara në këtë drejtim. Ky studim synon 
të kuptojë lidhjet financë-rritje në një grup përfaqësues prej dhjetë 
ekonomish në EJL, duke analizuar empirikisht të dhënat më të 
fundit të disponueshme nëpërmjet teknikave të të dhënave panel. 
Gjithashtu, ai tenton të analizojë nëse implementimi i kuadrove 
rregullative dhe i reformave ekonomike gjatë dekadës së fundit, 
ka kontribuar në rëndësinë që zhvillimi i sektorit financiar ka në 
rritjen ekonomike. Në këtë kontekst, rezultatet e marra tregojnë që 
kredia ndaj sektorit privat është i vetmi tregues i zhvillimit financiar 
që ka fituar rëndësi domethënëse në periudhën afatshkurtër, duke 
ndikuar pozitivisht rritjen ekonomike. Ndërkohë që detyrimet likuide 
dhe raporti i aktiveve nuk janë statistikisht domethënëse për lidhjen 
e studiuar, duket se reformat strukturore në sektorin financiar duhet 
të vazhdojnë me qëllim rritjen e lidhjes shkakësore mes zhvillimit 
financiar dhe rritjes ekonomike.

Fjalët kyçe: institucione financiare, zhvillimi financiar, rritja 
ekonomike

Klasifikimi JEL: G2, O16
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1. hyrje

ky punim synon të analizojë empirikisht efektin shkakësor, që 
zhvillimi financiar ka në ndikimin e rritjes ekonomike, në një grup 
prej dhjetë ekonomish në zhvillim të evropës juglindore1, në një 
horizont kohor nga viti 2002 deri në vitin 2014. zhvillimi i sektorit 
financiar shpesh është përshkruar si një proces i përmirësimit të 
vazhdueshëm në terma “sasiorë” dhe “cilësorë” të shërbimeve 
financiare dhe aktivitetit ndërmjetësues që kryejnë institucionet 
financiare, kryesisht ato të cilat kryejnë funksionet ndërmjetësuese 
nëpërmjet optimizimit eficient në shpërndarjen e burimeve, në drejtim 
të mundësive të tregut me kthim më të lartë e rrezik më të ulët. kjo 
punë kërkimore synon të gjejë përgjigje në të kuptuarin e shtrirjes, 
ku zhvillimi i sektorit financiar luan rol në përcaktimin e trendit të 
rritjes ekonomike në vendet e rajonit të evropës juglindore. Arsyeja 
kryesore që qëndron pas përkushtimit të një vëmendjeje të madhe 
ndaj lidhjes financë-rritje në këtë kontekst, është përpjekja për të 
mbushur një boshllëk ekzistues në literaturën ekonomike në këtë 
fushë, kryesisht si pasojë e mungesës së studimeve të përditësuara 
e gjithëpërfshirëse mbi këtë tematikë, me fokus ekonomitë e rajonit. 

dinamika e zhvillimit ekonomik dhe karakteristikat specifike 
që tregjet financiare në këto ekonomi manifestojnë, disa prej të 
cilave, në kontekstin e procesit të integrimit evropian, janë ekonomi 
relativisht të reja tregu, kanë zgjuar interes mes akademikëve dhe 
politikëbërësve. punë të tjera kërkimore të mëhershme [mehl et al 
(2005)] nuk gjejnë evidencë empirike për një lidhje shkakësore 
domethënëse mes financës dhe rritjes. gjithsesi, ato sugjerojnë 
se implementimi i reformave të duhura ligjore në sektorin financiar 
do të krijonte mjedisin e nevojshëm, që këto reforma të ndikonin 
pozitivisht rritjen. 

duke qëndruar në këtë kontekst, ky studim synon të realizojë një 
hulumtim empirik, për të kuptuar nëse sektori financiar ka filluar të 
ndikojë pozitivisht rritjen ekonomike në këtë grup vendesh, dhe nëse 
implementimi i reformave ligjore e rregullative në sektorin financiar, 
ka luajtur ndonjë rol në rritjen e përçimit të efektit pozitiv të zhvillimit 
1 kampioni i shteteve përbëhet nga Bullgaria, Bosnje-hercegovina, kosova, kroacia, 
mali i zi, maqedonia, rumania, serbia, shqipëria dhe turqia.
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financiar në rritjen ekonomike në grupin e dhjetë ekonomive në 
fokus. në të njëjtën linjë teorike mendimi, levine et. al. (2000), 
thekson se aplikimi i praktikave më të mira në standardet ligjore 
e kontabël në sektorin financiar do të rritnin impulset e zhvillimit 
financiar në nxitjen e rritjes. duke ndjekur procesin e zgjatur të 
reformave ekonomike dhe financiare në të cilin vendet në analizë 
kanë kaluar gjatë dekadës së fundit, rritet edhe interesi kërkimor 
për të kuptuar efektet e reformave në nxitjen e lidhjes financë-rritje.

duke zbatuar teknikat e të dhënave panel dhe duke e ndërtuar 
analizën empirike mbi të njëjtët variabla ekonomikë të përdorur nga 
levine et. al. (2000), si përfaqësues të një spektri të gjerë studimesh 
ekonomike që analizojnë të njëjtën lidhje, e duke u mbështetur në 
të dhënat më të fundit të disponueshme për dhjetë vendet e evropës 
juglindore, ky studim synon të interpretojë “pozitën e re” në lidhjen 
e studiuar. 

kontributi i punimit konsiston në krijimin e një vijueshmërie të 
studimeve empirike me fokus ekonomitë e evropës juglindore, 
duke u përqendruar kryesisht në analizat e lidhjes shkakësore mes 
zhvillimit financiar dhe rritjes ekonomike. në këtë kontekst, ky punim 
është edhe një përpjekje për të sjellë një analizë më të përditësuar 
e përfshirëse, në dijeninë e autorit, në një interval kohor, kur nuk 
kanë ndodhur konflikte civile dhe zhvillimi financiar ka qenë një 
proces konsistent. risi kërkimore mund të konsiderohet përfshirja e 
kosovës në kampionin e analizës për të kuptuar lidhjen ekonomike 
me vendet e tjera në një kontekst rajonal.

materiali është strukturuar si vijon: pjesa e parë ofron një vlerësim 
teorik të përfitimeve ekonomike që burojnë nga zhvillimi solid i 
tregjeve financiare dhe ndërmjetësve. më tej, një rishikim i zgjeruar 
i literaturës përmbledh disa nga punët kërkimore më të referuara 
e më me ndikim me fokus tek lidhja financë-rritje, duke nisur nga 
punimet teorike, studimet e përgjithshme empirike, për ta përmbyllur 
këtë pjesë me studimet e përqendruara tek ejl-ja. pjesa e tretë 
përshkruan të dhënat dhe metodologjinë e përdorur për analizën 
empirike ndjekur nga rezultatet e marra. ndërsa pjesa e fundit 
parashtron përfundimet dhe rekomandimet për kërkim të mëtejshëm.
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2. një përkufizim i zhvillimit finAnciAr

në literaturën e ekonomiksit financiar, ku financat dhe ekonomia 
analizohen në ndërveprim, zhvillimi financiar perceptohet si një 
proces i rritjes së tregjeve financiare, ku zhvillimi përkufizohet 
nëpërmjet kombinimit të një kompleksiteti treguesish cilësorë 
dhe sasiorë, që përshkruajnë aksesin financiar, performancën 
e ndërmjetësve financiarë e institucioneve të tjera financiare, si 
dhe kuadrin ligjor-rregullativ, i cili shërben si bazë operative për 
funksionimin e institucioneve financiare. referuar Bankës Botërore, 
zhvillimi financiar vjen si një formacion kompleks i karakteristikave 
të sistemit financiar: thellësia financiare – përshkrim i tregjeve 
financiare dhe përmasave të institucioneve; aksesi financiar – 
lehtësia e aksesimit të burimeve të financimit; eficienca – si tregues 
matës i performancës së institucioneve financiare; dhe stabiliteti i 
sistemit financiar. në varësi të disponueshmërisë së të dhënave mbi 
ekonomitë e evropës juglindore, pesë tregues janë përzgjedhur për 
qëllime të analizës empirike për të përkufizuar gjerësisht dinamikën 
e zhvillimit financiar në ekonomitë e kampionit. 

2.1 rëndësiA ekonomike e zhvillimit 
finAnciAr 

në një ekonomi tregu funksionale, ndërmjetësimi financiar 
ka rëndësi strukturore në krijimin e hapësirës së nevojshme për 
lehtësimin dhe nxitjen e zhvillimit të duhur të ekonomisë po aq sa në 
zgjerimin e perspektivave të rritjes për sektorin privat. punë të shumta 
kërkimore, teorike dhe empirike kanë konfirmuar vazhdimisht këtë 
rëndësi dhe kanë thelluar në kohë analizën e kanaleve kryesore, 
nëpërmjet të cilave zhvillimi i sektorit financiar ndikon mjedisin e 
biznesit, si dhe ndikon pozitivisht rritjen tërësore në ekonomi.

disa nga aspektet teorike primare, të cilat do të shërbenin për 
të shpjeguar rëndësinë ekonomike të ndërmjetësve financiarë si 
pjesë e sektorit financiar dhe përfitimet ekonomike që burojnë nga 
zhvillimi i tyre i qëndrueshëm për ekonominë e tregut dhe agjentët 
ekonomikë janë:
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- ndërmjetësuesit financiarë mund të konsiderohen “jetikë” në 
kreditimin e sektorit privat dhe të ekonomisë si një e tërë, duke 
aplikuar norma interesi që reflektojnë konkurrueshmërinë dhe 
plotësinë e tregjeve financiare përkatëse. në këto kushte, një 
konkurrencë e lartë dhe e drejtë në sektorin financiar do të 
reflektohej në kosto më të ulëta për financimin e ekonomisë.

- ndërmjetësuesit luajnë rol strukturor në mbledhjen e kursimeve 
dhe alokimin e burimeve në ekonomi drejt agjentëve 
ekonomikë, që janë financiarisht të qëndrueshëm, më pak të 
rrezikshëm dhe të besueshëm për të zhvilluar aktivitet ekonomik 
me produktivitet të lartë. zhvillimi cilësor i ndërmjetësuesve 
financiarë, përtej garantimit të kursimeve të familjeve, është 
përcaktues për funksionimin eficient të tregjeve financiare, 
duke sjellë në këtë mënyrë produktivitet më të lartë të investimit, 
i cili është një faktor udhërrëfyes në nxitjen e proceseve të 
vazhdueshme të optimizimit teknologjik. 

- përtej orientimit të burimeve financiare drejt kthimeve më të 
larta, edhe menaxhimi optimal i operacioneve është cilësisht 
i ndikuar nga objektivat e industrisë së shërbimeve financiare 
për produktivitet të lartë të kapitalit njerëzor dhe fizik. 

- institucione financiare etike, të mirëzhvilluara dhe profesionale 
janë thelbësisht të rëndësishme për të parandaluar rreziqet 
rritëse, që burojnë nga asimetria e informacionit dhe mund 
të rezultojnë të kushtueshme për sektorin privat. nëpërmjet 
ofrimit të ekspertizës së mirëkualifikuar, ndërmjetësit financiarë 
kontribuojnë në reduktimin e rrezikut të asimetrisë së 
informacionit për ekonominë dhe agjentët ekonomikë.

- duke orientuar flukset e parasë në ekonomi dhe lehtësuar 
aksesin në burimet e financimit për gamën e gjerë të agjentëve 
ekonomikë individualë apo institucionalë, ndërmjetësuesit 
financiarë luajnë një rol themelor në krijimin e një mjedisi 
stimulues për eksplorimin e mundësive ekonomike dhe krijimin 
e më shumë vendeve të punës, duke rritur kështu mirëqenien 
sociale.

- nëpërmjet kreditimit të sektorit privat, ndërmjetësuesit 
financiarë lejojnë diversifikimin e burimeve të financimit për 
të arritur optimizimin e performancës financiare, si pasojë e 
avantazheve të krijuara nga parimi i levës financiare. në këtë 
mënyrë krijohen edhe kushtet e nevojshme për një aktivitet 
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biznesi të qëndrueshëm dhe larg pengesave potenciale 
shkaktuar nga mungesa e likuiditetit, simptoma të cilat janë 
shpesh të pranishme kur firmat mbështeten vetëm tek kapitali i 
vetëfinancuar.

- roli si agjentë fiskalë në formalizimin e ekonomisë, i bën 
ndërmjetësuesit financiarë instrumentalë falë kontributit të 
tyre aktiv në reduktimin e evazionit fiskal, si një shqetësim 
kryesor për financat publike në ekonomitë në zhvillim dhe në 
përmirësimin e mekanizmave për kontrollin e veprimtarisë së 
sektorit privat.

- në sajë të ekonomisë së shkallës dhe konkurrueshmërisë së 
tregut të lirë, bankat dhe institucionet e tjera financiare, luajnë 
një rol të rëndësishëm në reduktimin e kostos së transaksioneve 
në ekonomi dhe krijimin e një mjedisi për zhvillimin e biznesit 
në terma afatgjatë.

- të shërbyerit si kanale financiare lehtësisht të përdorshme 
për dërgimin dhe marrjen e transfertave kapitale me kosto-
efektive, shpesh në formën e remitancave, është një tjetër 
funksion shumë i rëndësishëm i ndërmjetësuesve financiarë në 
ekonomitë në zhvillim, me një ndikim të drejtpërdrejtë në të 
ardhurat e familjeve, konsumin e përgjithshëm dhe investimet 
private. 

- këshillimi financiar dhe monitorimi janë disa nga shërbimet 
kryesore të ofruara dhe të përcjella drejt agjentëve ekonomikë 
nga institucionet financiare, gjithnjë nën mbikëqyrjen dhe 
rregullimin e vazhdueshëm ligjor, të cilat mundësojnë 
administrim më të mirë të rrezikut në mjedisin e biznesit dhe 
tregje financiare mirëfunksionale e më të sigurta.

në përfundim, zhvillimi i qëndrueshëm i ndërmjetësuesve 
financiarë mirëfunksionalë, si pjesë përbërëse e një sektori financiar 
solid e të mirërregulluar, është i një rëndësie të lartë për maksimizimin 
e përfitimeve ekonomike nga zhvillimi cilësor financiar.
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3. vështrim i literAturës

lidhja shkakësore mes zhvillimit të sektorit financiar dhe rritjes 
ekonomike ka qenë gjithnjë në fokus të analizave kërkimore 
teorike dhe empirike të ekonomistëve, si përpjekje kontribuese për 
të kuptuar më mirë dhe shfrytëzuar efektivisht efektet përbërëse e 
mekanizmat e këtij fenomeni ekonomik në favor të rritjes. procesi i 
zhvillimit financiar në vetvete ka evoluar në kohë, si rezultat i rritjes 
së eficiencës dhe produktivitetit në tregjet financiare dhe ndikimit 
të tyre të shtuar në rritjen ekonomike. rishikimi i literaturës synon të 
sjellë një perspektivë të punëve kërkimore më me ndikim përgjatë 
kohëve në këtë fushë, në një mënyrë të strukturuar. nënseksioni i 
parë prezanton një mozaik të studimeve empirike, duke theksuar 
kontributin specifik të tyre në analizën e lidhjes zhvillim financiar-
rritje. më pas, në vëmendjen e lexuesit sillen rezultatet empirike, 
rezultate të cilat autorë të ndryshëm i kanë përftuar duke testuar 
hipotezën e lidhjes financë-rritje në grupe të përgjithshme vendesh. 
së fundmi, nisur nga qëllimi kërkimor i këtij studimi në analizimin dhe 
kuptimin e fenomenit në grupin e ekonomive të evropës juglindore, 
është bërë një përmbledhje e studimeve dhe rezultateve empirike të 
kërkimit të deritanishëm mbi rajonin. 

 
3.1 Argumente teorikë për kuptimin e 
lidhjes zhvillim finAnciAr-rritje

studime me ndikim të rëndësishëm nga Bagehot (1873) dhe 
schumpeter (1912), zbulojnë deduktimet e hershme teorike se 
zhvillimi i ndërmjetësve financiarë në mbështetje të nismave 
sipërmarrëse, ndikon pozitivisht rritjen ekonomike, duke orientuar 
burimet e financimit drejt ideve më inovative dhe eficiente në 
treg, të destinuara të kenë sukses dhe rrjedhimisht të krijojnë 
impulse rritjeje në ekonomi. robinson (1952) e përqendron 
punën e tij teorike në të analizuarin e rëndësisë së menaxhimit të 
kapitalit për maksimizimin e fitimeve dhe dobisë së funksioneve 
prodhuese për agjentët ekonomikë dhe ekonominë si një e tërë, 
duke optimizuar përcaktimin e faktorëve të prodhimit. studimi 
vëren se, deri në një farë mase, zhvillimi financiar është pasojë 



-14-

strukturore e rritjes së popullsisë dhe zhvillimit teknologjik. Boyd dhe 
prescott (1985) theksojnë endogjeneitetin mes një mjedisi rritjeje 
dhe “koalicioneve të ndërmjetësve financiarë”. robert lucas, në 
punën e tij të rëndësishme (1988) paraqet një bindje skeptike rreth 
rëndësisë së vërtetë që zhvillimi i sektorit financiar ka në nxitjen e 
rritjes ekonomike, duke e konsideruar “të mbivlerësuar” rëndësinë 
që zhvillimi financiar ka në induktimin e rritjes më të shpejtë. për 
greenwood dhe jovanovic (1990), rritja ekonomike krijon stimulin 
e nevojshëm që “super-struktura financiare” të maksimizojë fitimet e 
të konsolidohet më tej, ndërsa zhvillimi financiar krijon parakushte 
për rritje të mëtejshme. 

3.2 kërkimi empirik mBi disA kAtegori 
vendesh 

duke i kushtuar një vëmendje të veçantë analizës empirike të 
lidhjes mes financave dhe rritjes, goldsmith (1969) ofron prova 
domethënëse të një lidhjeje pozitive mes zhvillimit të sektorit 
financiar dhe rritjes ekonomike, në një grup të gjerë të ekonomive 
të zhvilluara dhe atyre në zhvillim. king dhe levine, në studimin e 
tyre mjaft të cituar (1993), gjejnë një lidhje domethënëse pozitive 
mes financave dhe rritjes, në një grup të gjerë ekonomish të 
zhvilluara e në zhvillim, duke vijuar më tej në përfundimin që, në 
zhvillimin e sektorit financiar ndodhet edhe çelësi për të parashikuar 
normat e rritjes për 10 apo 30 vitet e ardhshme, nisur nga një 
lidhje e fortë pozitive. rajan dhe zingales (1996) marrin rezultate 
të qëndrueshme, në mbështetje të hipotezës që, zhvillimi financiar 
stimulon rritjen ekonomike, nëpërmjet ndikimit në kahun ulës mbi 
normat e interesit të financimit të jashtëm, të cilat janë thelbësore 
për zgjerimin e industrive të varura nga financimi i jashtëm. nga një 
këndvështrim i ndryshëm, levine dhe zervos (1998) në investigimin 
e tyre empirik të domethënies shkakësore që kanë treguesit e 
zhvillimit të bankingut dhe bursave mbi treguesit e rritjes afatshkurtër 
dhe afatgjatë, gjejnë një korrelacion të fortë ndërmjet likuiditetit të 
tregjeve kapitale e zhvillimit bankar, me normat e rritjes ekonomike 
afatshkurtër dhe afatgjatë, si dhe me dy tregues të tjerë të rritjes, 
produktiviteti dhe akumulimi i kapitalit. 
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levine, loayza dhe Beck (2000), përtej një lidhjeje pozitive mes 
financave dhe rritjes, theksojnë se forcimi i kuadrove rregullative 
ligjore dhe kontabël, përmes implementimit të “praktikave më 
të mira”, kontribuon në mënyrë ekzogjene në konsolidimin e 
zhvillimit cilësor të sektorit të ndërmjetësimit financiar, favorizimin 
e krijimit të një mjedisi të favorshëm për biznesin, dhe mbështet 
pozitivisht rritjen. loayza dhe rancuere (2005) gjejnë që në 
periudhën afatgjatë, një thellësi e rritur financiare dhe liberalizimi i 
mëtejshëm i sektorit financiar, kontribuojnë në zhvillimin financiar, 
që qëndron në raport pozitiv me rritjen ekonomike, ndërkohë që 
në periudhën afatshkurtër, për ekonomitë me probleme, veçanërisht 
pas krizës, liberalizimi i ndërmjetësimit financiar dhe thellësia 
nuk ndikojnë rritjen. greenwood et. al. (2012) përfundon në një 
rezultat interesant, që në rast se vendet e grupit në studim do të 
implementonin “praktikat më të mira” për zhvillimin e sektorit të tyre 
financiar, prodhimi i përgjithshëm botëror projektohej të rritej me 
53%, nën supozimin se tregjet financiare, të nxitura nga kanale 
ndërmjetësimi më produktive, do të fuqizonin rritjen ekonomike. 

3.3 studime empirike me fokus ekonomitë 
në zhvillim dhe evropën juglindore 

duke pasur parasysh që analiza e këtij studimi është e fokusuar 
në dhjetë ekonomi të evropës juglindore, është e një rëndësie të 
veçantë t’i dedikohet vëmendje specifike punës kërkimore të bërë në 
kohë për të kuptuar marrëdhënien mes zhvillimit financiar dhe rritjes 
ekonomike në ekonomitë në zhvillim, duke qenë se ato manifestojnë 
karakteristika të ngjashme me kampionin e analizës. është korrekt 
të vihet në dukje që në ekonomitë në zhvillim, studimet kërkimore 
empirike mbi lidhjen financë-rritje gjejnë rezultate të krahasueshme 
me ato të paraqitura në studimet e përqendruara për ekonomitë e 
zhvilluara. në fakt ka edhe studime të tjera, të cilat sjellin rezultate 
për mënyrën se si zhvillimi financiar jocilësor nuk e ndihmon rritjen. 
përmbledhja e mëposhtme ofron një mozaik të plotë të gjetjeve në 
këtë kuadër. 
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3.3.1 literAturA për ekonomitë në zhvillim

një punim i Al yusif (2002) që studion lidhjen financë-rritje 
në një kampion prej 48 ekonomish në zhvillim tregon rezultatet 
e përftuara, të cilat janë statistikisht domethënëse. materiali gjen 
një shkakësi dy-kahëshe mes zhvillimit financiar dhe rritjes, duke 
arritur në përfundimin se zhvillimi i sektorit financiar në këto ekonomi 
kontribuon në nxitjen e rritjes ekonomike dhe anasjelltas.

christopoulos dhe tsionas (2004), nëpërmjet analizës së 10 
vendeve në zhvillim, theksojnë të njëjtat rezultate rreth ndikimit pozitiv 
të thellësisë financiare në rritjen afatgjatë, duke testuar nëpërmjet 
rrënjës njësi panel dhe teknikave ekonometrike të kointegrimit. 
ndërkohë, në afatin e shkurtër, rezultatet e marra janë të paqarta 
dhe sipas vlerësimit të autorëve, implementimi i reformave të sektorit 
financiar pritet të ndikojë rritjen vetëm në terma afatgjatë. përveç 
treguesve të zhvillimit financiar, në studimin e Ahmad dhe malik 
(2009), akumulimi i kapitalit të brendshëm që ndikon produktivitetin 
e punonjësve, shihet si një faktor domethënës në promovimin e 
rritjes ekonomike më shumë sesa kapitali i huaj, ndërsa ky i fundit 
ndjek kapitalin vendas. hapja tregtare është gjetur të jetë pozitivisht 
e rëndësishme në nxitjen e rritjes ekonomike në një panel prej 35 
ekonomish në zhvillim për vitet 1970-2003. estrada et. al. (2010) 
arrijnë në të njëjtën linjë përfundimesh, duke analizuar në panel 
një grup prej 116 ekonomish aziatike në zhvillim për periudhën 
1987-2008. rezultatet tregojnë që thellësia financiare ka më 
shumë rëndësi se struktura e sistemit financiar në mbështetjen e 
rritjes në vendet e kampionit në studim. Autorët gjithashtu theksojnë 
rolin instrumental të hapjes financiare si një faktor i rëndësishëm 
për rritjen, që sipas tyre është në disa raste edhe më domethënës 
se zhvillimi financiar. seetanaha et. al. (2010), analizojnë lidhjen 
e tregjeve të kapitalit, zhvillimit të sektorit bankar dhe rritjes, duke 
gjetur se tregjet e kapitalit dhe sektori bankar janë ngushtësisht të 
lidhura në një proces zhvillimi “komplementar”, ku zhvillimi i secilit 
prej tyre lidhet pozitivisht me rritjen. tregjet e zhvilluara financiare 
janë thelbësore në eksplorimin e potencialit ekonomik të rritjes dhe 
një lidhje pozitive mes tyre është empirikisht e provuar për periudhën 
afatgjatë. gjithsesi, duke analizuar një prej 168 vendeve me të 
ardhura të ulëta e të mesme në periudhën 1980-2007, hassan et. 
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al. (2011) gjejnë që vetëm optimizimi i sektorit financiar në vetvete 
nuk mund të nxisë prodhimin nëse nuk arrihen një sërë parakushtesh 
lehtësuese për rritjen.

3.3.2 kërkimi i fokusuAr në evropën juglindore

ekziston një vëmendje e shtuar në drejtim të të kuptuarit më të 
mirë të zhvillimit financiar dhe mënyrave të rritjes së ekonomive të 
evropës juglindore (ejl). në këtë kontekst, disa punime kërkimore 
kanë eksploruar mënyrat se si treguesit ekonomikë përfaqësues të 
financave dhe rritjes, qëndrojnë në raport shkakësor kundrejt njëri-
tjetrit në këtë rajon. 

mehl, vespro dhe Winkler (2005), duke testuar lidhjen mes 
financave dhe rritjes, e fokusojnë studimin e tyre në një grup prej 
nëntë ekonomish në ejl, përkatësisht: shqipëri, Bosnje-herzegovinë, 
Bullgari, kroaci, maqedoni, moldavi, rumani, serbi dhe mali i 
zi, për periudhën 1993-2001, por nuk gjejnë evidenca empirike 
për një marrëdhënie pozitive mes zhvillimit financiar dhe rritjes 
ekonomike, duke e shpjeguar këtë rezultat me mangësi të një 
mjedisi ekonomik të varfër. caporale et. al. (2009), duke analizuar 
grupin e dhjetë ekonomive më të reja që iu bashkuan Be-së, nga 
të cilat Bullgaria dhe rumania konsiderohen në ejl, gjejnë një efekt 
shkakësor pozitiv që zhvillimi financiar ka në rritjen ekonomike dhe 
jo e anasjellta, pavarësisht sektorëve financiarë ende jo të zhvilluar 
sa duhet në këto ekonomi. haiss et. al. (2007), gjejnë prova 
empirike se lidhja pozitive financë-rritje e konstatuar gjerësisht në 
ekonomitë e zhvilluara, është e vërtetë edhe për një grup të përbërë 
nga katër ekonomi të ejl-së (përkatësisht nga Bullgaria, rumania, 
kroacia dhe turqia), por një gjetje interesante e këtij studimi është 
se shkallë të ndryshme të zhvillimit ekonomik në vendet e ejl-së, 
përcaktojnë shpejtësi të ndryshme të konsolidimit të tregut financiar, 
dhe si rezultat kanë ndikim të ndryshëm në rritjen ekonomike. 
duke përdorur të dhëna 3-mujore për ekonominë shqiptare në një 
periudhë 11-vjeçare, dushku (2009) analizon lidhjen shkakësore 
midis zhvillimit financiar dhe rritjes ekonomike, duke gjetur që në 
terma afatgjatë rezultatet empirike konfirmojnë lidhjen pozitive mes 
tyre, ndërkohë që në terma afatshkurtër rezultatet mbeten të paqarta. 
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koczan (2015) thekson se ekonomitë e Ballkanit perëndimor vijojnë 
të jenë të dobëta në sektorë të ndryshëm të tyre, si pasojë e varësisë 
nga zhvillimi ekonomik i partnerëve ekonomikë dhe tregtarëve 
fqinjë, ndërkohë që deficiti i lartë publik dhe nivelet e borxhit vijojnë 
të mbeten një sfidë për financat publike në rajon. 

4. të dhënAt dhe metodologjiA

4.1 të dhënAt

evropa juglindore si rajon konsiston në një grup ekonomish në 
zhvillim disa prej të cilave i janë bashkuar Be-së dhe të tjera që ende 
aspirojnë anëtarësimin për të qenë pjesë e tregut të përbashkët 
evropian, ndërsa i janë nënshtruar një procesi të gjatë integrues 
nën statusin e vendit kandidat apo potencial kandidat. për këtë 
arsye, për të kuptuar më mirë mekanizmin e rritjes ekonomike në 
rajonin e ejl-së, duke analizuar marrëdhënien dhe kontributin e 
zhvillimit financiar drejt rritjes, është me rëndësi për politikëbërësit, 
studiuesit dhe akademikët dizenjimi dhe implementimi i reformave 
ekonomike në këto vende. janë të pakta në numër studimet e 
fokusuara në lidhjen mes zhvillimit financiar dhe rritjes ekonomike. 
njëkohësisht, studimet e kryera e kanë humbur aktualitetin e tyre, si 
pasojë e ndryshimit të vazhdueshëm të mjedisit politiko-ekonomik. 
ky kontribut synon të ofrojë një analizë të gjerë e gjithëpërfshirëse të 
lidhjes së zhvillimit financiar me rritjen ekonomike, në një grup prej 
dhjetë ekonomish të evropës juglindore, për një periudhë kohore 
nga viti 2002 deri në vitin 2014. 

4.1.1 përshkrimi i treguesve

siç është përshkruar edhe në rishikimin e literaturës, kërkuesit 
dhe akademikët kanë ndjekur udhë të ndryshme në përpjekjet për 
të kuptuar dhe interpretuar më mirë marrëdhënien mes zhvillimit 
financiar dhe rritjes e mbi këto baza kanë përcaktuar treguesit 
më domethënës për të kuptuar drejt këtë fenomen ekonomik. 
përzgjedhja e treguesve përfaqësues për përcaktimin e zhvillimit 
financiar është bërë duke ndjekur punën e bërë nga ekonomistë 
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me ndikim të madh , të cilët kanë punuar gjerësisht në këtë fushë. 
në epiqendër të të kuptuarit të zhvillimit financiar qëndron analiza 
e aktivitetit të ndërmjetësuesve financiarë. siç është përmendur 
edhe më sipër, cilësia e zhvillimit financiar dhe ndikimi në rritjen 
ekonomike janë në varësi të eficiencës së rolit të ndërmjetësve në 
rritjen e kursimeve, menaxhimin e rreziqeve financiare dhe alokimin 
e burimeve në drejtim të mundësive fitimprurëse në treg. pesë janë 
variablat kryesorë të përdorur në analizë, për të identifikuar zhvillimin 
e sektorit financiar dhe pozicionin e ndërmjetësve financiarë:

- detyrimet likuide ndaj pBB-së, tregues i thellësisë financiare 
i përdorur nga autorë me ndikim në literaturë si goldsmith 
(1969), king dhe levine (1993), levine, loyaza dhe Beck 
(2000) për të identifikuar përmasat e tregut financiar. llogaritur 
si raport i parasë së gjerë ndaj pBB-së2, ky variabël përshkruan 
madhësinë e sistemit financiar; gjithsesi çështja që ngrihet mbi 
saktësinë e këtij treguesi është se nuk përmban informacion 
lidhur me cilësinë e zhvillimit të ndërmjetësuesve. treguesi do 
të shfaqet këtu e më pas në analizë si “detyrimet likuide” dhe 
në shtojca nën akronimin “Bm”.

- për të identifikuar më tej shkallën e zhvillimit financiar dhe 
kreditimit në ekonomitë e kampionit, një tregues i dytë i përfshirë 
në analizë është kredia e brendshme ndaj sektorit privat mbi 
pBB-në, e cila mat financimin e ndërmjetësuesve financiarë 
privatë, përjashtuar Autoritetin monetar, ndaj sektorit privat. 
logjika ekonomike pas këtij variabli qëndron tek rëndësia e 
veçantë që sektori privat ka në rritjen ekonomike, duke krijuar 
më shumë vende pune dhe duke nxitur konsumin në ekonomi. 
i prezantuar si matës i përmirësuar i zhvillimit financiar në 
literaturën e fokusuar tek lidhja financë-rritje nga levine, 
loayza dhe Beck (2000), dhe më tej si një tregues madhësie, 
përfaqëson financimin e sektorit kryesor që ndikon në rritjen e 
një ekonomie, atij privat. nisur nga fakti se në vendet e ejl-së 
spektri i institucioneve kredituese përfshin edhe institucione të 
tjera financiare si institucionet e mikrofinancës apo institucionet 
financiare jobanka, ky tregues është domethënës për analizën 

2 ku detyrimet likuide konsistojnë në shumën e valutës jashtë sistemit bankar, depozitat 
me afat dhe depozitat në monedhë të huaj në sistem nga rezidentët, titujt financiarë dhe 
depozita të tjera përveç atyre nga qeveria qendrore.
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në përpjekjen për të kuptuar më mirë dinamikat e zhvillimit 
financiar. ky variabël do të paraqitet si “kreditimi privat” dhe 
akronimi përkatës në shtojca do të jetë dcps – kreditimi i 
brendshëm për sektorin privat.

- treguesi i tretë i lidhur me thellësinë financiare është i ndërtuar 
si raport i aktiveve të bankave tregtare mbi shumën e aktiveve 
të bankave tregtare dhe aktiveve të bankës qendrore. ky 
variabël i pavarur përfaqëson domethënien relative që 
bankat e nivelit të dytë kanë në ndërmjetësimin financiar dhe 
financimin e agjentëve ekonomikë në 10 ekonomitë e ejl-së, 
ku bankat depozitë-pranuese duket të jenë ndërmjetësuesit 
financiarë kryesorë e më të rëndësishëm në tregun financiar. 
pavarësisht se nuk është një tregues preciz i përmasave apo 
cilësisë së ndërmjetësimit financiar në sistemin financiar, ky 
tregues vlerësohet nga king dhe levine (1993) si një variabël i 
vlefshëm që përfaqëson rëndësinë e ndërmjetësuesve financiarë 
në gjetjen e mundësive të tregjeve për të rritur kthimin dhe 
optimizuar alokimin e burimeve. në vijim të analizës, raporti i 
aktiveve do të ketë si akronim cBAr, që nënkupton raportin e 
aktiveve të bankave tregtare.

- në linjë me 3 variablat e shpjeguar më lart, janë edhe dy 
treguesit financiarë që përdoren për të matur shkallën e 
ndërmjetësimit financiar, në këtë rast bankat, përfshirë në 
analizë, si depozitat bankare ndaj pBB-së dhe kredia bankare 
ndaj pBB-së me akronimet përkatëse dep dhe BAnk. 

treguesi i përdorur për të identifikuar rritjen ekonomike në analizë 
është norma reale e rritjes së pBB-së për frymë, si një përcaktues 
mirëpërfaqësues i rritjes ekonomike jo vetëm për ekonomitë e rajonit 
të ejl-së. përveç treguesve kryesorë për financën dhe rritjen, duke 
ndjekur punën e levine, loayza dhe Beck (2000), është ndërtuar 
një “set kushtëzues”3 që konsiston në variabla të pavarur, të cilët 
reflektojnë faktorët e politikave gjerësisht të përdorur në literaturë 
për të shpjeguar rritjen ekonomike.

3 treguesit e përfshirë në “setin kushtëzues” janë të Ardhurat për frymë, madhësia e 
qeverisë, inflacioni, hapja tregtare dhe mesatarja e viteve të arsimimit dytësor. të 
dhënat janë vjetore për periudhën 2002-2014.
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4.1.2 seti i të dhënAve 

nisur nga fokusi i këtij studimi për të hulumtuar lidhjen e 
zhvillimit financiar me rritjen në evropën juglindore, grupi i 
vendeve në analizë përbëhet nga shqipëria, Bullgaria, Bosnja 
dhe hercegovina, kroacia, kosova, maqedonia, mali i zi, 
rumania, serbia dhe turqia. të gjitha këto vende janë anëtare 
ose aspirojnë të anëtarësohen në Bashkimin evropian. studime të 
ndryshme sjellin evidenca të një procesi konvergjence ndërmjet 
disa prej këtyre ekonomive në sajë të ngjashmërive që ato ndajnë 
si ekonomi në tranzicion, tanku (2012). pavarësisht faktit se 
Bullgaria, rumania dhe së fundmi kroacia janë “anëtarë të rinj” 
të Bashkimit evropian me të drejta të plota, këto ekonomi shfaqin 
ngjashmëri me vende të tjera fqinje në rajonin e ejl-së. e njëjta 
logjikë aplikohet në përfshirjen e turqisë (e cila mban statusin e 
vendit kandidat), në setin e të dhënave, gjithashtu pjesë e mjaft 
studimeve të mëhershme rreth rajonit të ejl-së. e reja e sjellë në këtë 
punë kërkimore është përfshirja e kosovës, vendi më i ri në rajon, 
me synimin për të sjellë një qasje holistike bazuar në ngjashmëritë 
krahasimore mes tregjeve financiare në vendet e zgjedhura të 
kampionit. 

me një frekuencë vjetore, të dhënat janë mbledhur për një 
periudhë 13-vjeçare, 2002 deri në 2014. kjo aplikohet në të 
dhënat për rritjen, detyrimet likuide, kredinë private dhe variablat e 
setit kushtëzues, kryesisht mbledhur nëpërmjet bazës së të dhënave 
të Bankës Botërore. për raportin e aktiveve, të dhënat e mbledhura 
nëpërmjet bazës së të dhënave për zhvillimin financiar global 
janë të disponueshme vetëm për periudhën 2002-2011 për të 
gjitha vendet e kampionit. dy treguesit e tjerë që përfaqësojnë 
aktivitetin e ndërmjetësuesve financiarë, kredia private nga bankat 
dhe depozitat bankare ndaj pBB-së janë përfshirë përkatësisht 
në setin e të dhënave, duke mbuluar periudhat 2002-2014 dhe 
2002-2013 në varësi të disponueshmërisë. Burimet kryesore të 
të dhënave të përdorura për të krijuar bazën e të dhënave janë 
treguesit Botërorë të zhvillimit dhe treguesit Botërorë të zhvillimit 
financiar, statistikat e bankave qendrore, statistikat ndërkombëtare 
financiare të fmn-së, parashikimi ekonomik botëror, un 
comtrade, baza e të dhënave të rezervës federale dhe burimet 
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statistikore të instituteve kombëtare të statistikave.4 frekuenca e të 
dhënave është vjetore. 

tabela 1. përshkrim i të dhënave për treguesit kryesorë
detyrimet likuide 
(paraja e gjerë 

% pBB)

kredia ndaj 
sektorit privat 

% pBB

raporti i aktiveve 
banka tregtare-

qendrore

kredia nga 
bankat 

private % pBB

depozitat 
bankare 

% pBB
mesatarja 49,0 41,0 92,6 39,7 41,0
mediana 48,5 39,6 98,4 38,4 41,2
maksimum 84,7 87,0 100,0 86,9 71,2
minimum 11,3 3,0 56,3 3,0 11,1
dev std. 17,7 19,3 11,4 18,7 14,4
           
vëzhgime 130 130 100 130 120

referuar grafikëve të mesatareve të ejl-së të treguesve të mësipërm 
mund të vihet re se nga viti 2008, kur kriza financiare goditi tregjet 
botërore dhe më tej, kreditimi privat në ekonomi është luhatur rreth 
një konstanteje, rreth 52% e pBB-së. ndërkohë që detyrimet likuide 
kanë parë një rritje të lehtë gjatë të njëjtës periudhë, sjellje e njëjtë 
është manifestuar edhe nga lëvizja për lart e raportit të aktiveve të 
bankave tregtare kundrejt bankave qendrore.

4 hapja tregtare është llogaritur nga të dhënat e un comtrade duke ndjekur përkufizimin 
e përdorur gjerësisht për këtë tregues (vëllimet e importeve+eksportet) ndaj pBB-së. në 
disa raste, si për raportin e Aktiveve për kosovën, seritë kohore janë përllogaritur nga 
autori, duke u mbështetur në të dhënat e mbledhura nga Banka Qendrore e kosovës 
lidhur me bankat tregtare dhe bilancet e bankave tregtare.

Gra�k 1 Treguesit e zhvillimit �nanciar në EJL dhe rritja mesatare

Burimi: World Bank databank and Central Banks Statistics. Llogaritje të autorit.
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në grafikun 1 majtas, mesatarja e rritjes reale të pBB-së për 
frymë në vendet e evropës juglindore ka pësuar rënie të ndjeshme 
në vitin 2009, si pasojë e efekteve të krizës (përshkruar qartë në 
panagiotou 2012). gjithashtu, siç mund të shihet nga grafiku, rënia 
e normës së rritjes përgjatë 2012-ës, kur kriza e borxhit sovran 
në greqi dhe itali (partnerët kryesorë tregtarë të vendeve të ejl-
së), arriti kulmin, ndikoi kështu negativisht rritjen. grafiku 2 ilustron 
trendet mesatare të kredisë private disbursuar nga bankat në vendet 
e ejl-së dhe depozitat bankare si përqindje ndaj pBB-së. ndërsa 
kredia private nga bankat në kampion ndjek të njëjtën linjë si kredia 
totale ndaj sektorit privat, depozitat bankare kanë njohur rritje nga 
viti 2008. ky fenomen në ekonominë shqiptare (i analizuar nga 
Banka e shqipërisë) ishte një rezultat i transfertave kapitale të 
emigrantëve shqiptarë nga greqia dhe italia, gjatë krizës, drejt 
bankave shqiptare në formën e depozitave bankare.5

për një përshkrim të detajuar të treguesve dhe burimeve të të 
dhënave dhe statistikat përshkruese të faktorëve të setit kushtëzues, 
referohuni tabelave 3 dhe 4 në shtojcën 1. 

5 Buletini i Bankës së shqipërisë 2013.

Gra�k 2 Kredia bankare ndaj sektorit privat dhe depozitat bankare në EJL (% e PBB)

Burimi: World Bank databank, IMF, Central Banks Statistics. Llogaritje të autorit.
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4.2 metodologjiA

hulumtimi empirik i lidhjes mes zhvillimit financiar dhe rritjes 
ekonomike në evropën juglindore, trajtuar në këtë studim, është 
bërë duke përdorur mjetet kryesore ekonometrike të teknikave të 
të dhënave panel. pBB-ja reale për frymë dhe treguesit e zhvillimit 
financiar, së bashku me setin e faktorëve kushtëzues, për grupin e 
dhjetë ekonomive janë regresuar duke përdorur metodën e katrorëve 
të vegjël të grupuar dhe testet ekonometrike me efekte fikse dhe të 
rastësishme. nisur nga seritë kohore vjetore të shkurtra për grupin 
në studim dhe grupin e kufizuar të vendeve, teknikat dinamike të të 
dhënave panel, si metodat gmm, nuk vlerësohen të përshtatshme 
për të analizuar lidhjen në fokus. duke ndjekur logjikën ekonomike 
dhe variablat e përdorur në punimin e levine, loayza dhe Beck 
(2000), regresioni përfaqësues i modelit do të ishte: 

RRITJA REALEit =  +  ZHV.FIN.it + {SETI KUSHTËZUES}it + i,t

ku i indekson kryq-seksionin, në këtë rast vendet, dhe t kohën.

me qëllim që të shmanget rreziku i kolinearitetit mes treguesve 
të zhvillimit financiar, këta të fundit përfshihen në ekuacion një nga 
një, e shprehur ndryshe nëse variabli i varur është rritja e pBB-së për 
frymë, variablat e pavarur janë ose detyrimet likuide, kredia, raporti i 
aktiveve, kredia bankare ose depozitat bankare dhe seti kushtëzues, 
i cili konsiston në variablat shpjegues të përdorur gjerësisht në lidhje 
me rritjen ekonomike si të ardhurat fillestare për frymë, madhësia 
e qeverisë, hapja tregtare, inflacioni dhe mesatarja e viteve të 
arsimit dytësor. duke qenë të kushtëzuar nga disponueshmëria e të 
dhënave për raportin e aktiveve, analiza empirike për këtë tregues 
të zhvillimit financiar, është bërë për periudhën 2002-2011, 
ndërsa testet për detyrimet likuide, kredinë e përgjithshme dhe atë 
bankare hyjnë në analizë për periudhën 2002-2014. depozitat 
bankare, si një tregues i thellësisë financiare, hyjnë në analizë për 
periudhën 2002-2013. me qëllim që të adresohet ndikimi negativ 
i krizës së 2009-s në ekonomitë e ejl-së dhe efekti i krizës së borxhit 
në greqi dhe itali për grupin e ekonomive, dy variabla binarë 
janë shtuar në analizë, duke identifikuar vitet 2009 dhe 2012. 
në rastin e raportit të aktiveve, nisur nga gjatësia e serive kohore, 
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testet empirike janë performuar duke përdorur vetëm variablin e 
parë binar. përveç normës së rritjes së pBB-së për frymë dhe viteve 
mesatarë të arsimimit, variablat e tjerë hyjnë në regresione në formë 
log-lineare.6 me qëllim që të krijohen kushtet e nevojshme për 
rezultate më domethënëse empirike, regresionet janë performuar 
në panele të dhënash të balancuara, me frekuencë vjetore dhe në 
horizontin kohor të sipërpërmendur.

5. rezultAtet

rezultatet empirike të përftuara nga teknikat e të dhënave panel, 
në hulumtimin e marrëdhënies mes zhvillimit financiar dhe rritjes 
ekonomike në dhjetë ekonomitë e ejl-së, për horizontin kohor 2002-
2014, tregojnë rëndësinë e kredisë së brendshme ndaj sektorit 
privat, si një tregues i zhvillimit financiar që kontribuon pozitivisht në 
rritjen e këtyre ekonomive. treguesit që identifikojnë kredinë ndaj 
sektorit privat, të disbursuar nga institucionet financiare në përgjithësi 
dhe bankat në veçanti, rezultojnë statistikisht të rëndësishëm në 
analizën empirike të realizuar, ndërkohë që nuk ndodh e njëjta 
gjë me variablat e tjerë identifikues të zhvillimit financiar - detyrimet 
likuide, raporti i aktiveve dhe depozitat bankare ndaj pBB-së - të 
cilat pavarësisht koeficientëve pozitivë, nuk shfaqin domethënie të 
fortë shpjeguese për normën e rritjes ekonomike. shihni tabelën 1 
tek shtojca për bashkësinë e plotë të rezultateve.

siç mund të vihej re nga rezultatet e testeve të realizuara 
ekonometrike, të përmbledhura në tabelën 1, kredia e brendshme 
ndaj sektorit privat nga institucionet financiare që tregon vëllimin 
total të financimit në drejtim të sektorit privat nga bankat, institucionet 
e mikrofinancës dhe institucione të tjera financiare, si dhe variabli 
tjetër që tregon vetëm kredinë e disbursuar nga bankat tregtare ndaj 
sektorit privat, paraqesin një lidhje pozitive empirike mes financimit 
të sektorit privat dhe rritjes në këto ekonomi. rezultatet e referuara 
janë përftuar nga regresionet e zbatuara sipas efekteve fikse, në 
horizontin 2002-2014.

6 inflacioni hyn në regresion si log(3+variabël) me qëllim që të shmangen të dhënat e 
munguara, të cilat do të rezultonin nga vlerat negative.
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rezultatet e testit hausman tregojnë që, për të analizuar lidhjen 
financë-rritje në kontekstin e këtyre dy treguesve financiarë, është 
më efikase t’u besohet vlerësimeve sipas efekteve fikse sesa atyre 
rastësore. vlera e testit hausman është domethënëse në intervalin e 
konfidencës 10%. 

tabela 2 rezultatet e analizës me të dhënat panel 
Regresorët (1) rastësor (2) fiks (3) fiks (4) fiks (5) rastesor
           
Konstante 2.650 1.020 2.740 2.750 2.470
(p-value) 0.008 0.310 0.007 0.007 0.015
Të ardhura për frymë -2.720 -3.410 -4.260 -4.330 -3.030
(p-value) 0.007 0.001 0.000 0.000 0.003
Madhësia e qeverisë* -0.910 -0.760 -1.710 -1.690 -0.360
(p-value) 0.364 0.451 0.090 0.094 0.719
Hapja tregtare* 0.880 3.350 1.230 1.350 0.260
(p-value) 0.379 0.001 0.222 0.180 0.011
Inflacioni*a 2.010 -2.050 0.020 0.030 -1.270
(p-value) 0.044 0.044 0.981 0.979 0.207
Vitet e arsimimit dytësor -0.530 1.270 0.630 0.730 0.940
(p-value) 0.594 0.207 0.530 0.467 0.348
Detyrimet likuide* 0.890        
(p-value) 0.375        
Raporti i aktiveve*   0.280      
(p-value)   0.780      
Kredia private në ekonomi*     2.810    
(p-value)     0.006    
Kredia bankare*       2.910  
(p-value)       0.004  
Depozitat bankare*         0.510
(p-value)         0.610
Variabël Binar 1 -7.330 -7.240 -7.200 -7.170 -7.210
(p-value) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variabël Binar 2 -4.690   -4.800 -4.810 -4.970
(p-value) 0.000   0.000 0.000 0.000
           
Hausman Test (p-value) 0.292 0.005 0.067 0.066 0.030

* variabli është përfshirë në regresion në formë log-lineare.
a inflacioni hyn në regresione si log(3+variablin) për qëllime log-linearizimi. 

një vështrim i mëtejshëm në të dhënat e kreditimit privat tregon 
se bankat depozitapranuese janë kreditorët kryesorë privatë në 
financimin e sektorit privat dhe ofrimin e shërbimeve financiare në 
ekonomitë e evropës juglindore. 
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siç vihet re në tabelën e rezultateve, testet empirike të performuara 
me teknikat e të dhënave panel me efekte fikse, rastësore dhe 
të grupuara nuk gjejnë evidenca domethënëse statistikore për 
një marrëdhënie shkakësore mes zhvillimit financiar dhe rritjes 
ekonomike për setin e plotë të treguesve të thellësisë financiare. 
detyrimet likuide, raporti i aktiveve dhe depozitat bankare që 
hyjnë në regresion në formë log-lineare kanë koeficientë pozitivë, 
por nuk janë statistikisht domethënës për t’u marrë në konsideratë, 
ndërsa analizohet rëndësia e financës për rritjen në ekonomitë 
e kampionit. gjithsesi, duke konsideruar arsyen ekonomike pas 
përfshirjes së raportit të aktiveve si tregues i zhvillimit financiar, një 
shenjë pozitive e koeficientit ndjek pritjet lidhur me rolin pozitiv 
që ndërmjetësuesit financiarë luajnë në alokimin e burimeve dhe 
mbledhjen e rreziqeve në këto ekonomi. rezultatet e marra janë 
kushtëzuar nga gjatësia e serive kohore të treguesve të zhvillimit 
financiar, testet janë performuar për periudhat përkatëse sipas 
treguesve detyrime likuide 2002-2014, raporti i aktiveve 2002-
2011 dhe depozita bankare 2002-2013. 

duke u kushtuar vëmendje koeficientëve të përftuar, që lidhen me 
variablat identifikues të faktorëve të politikave në setin kushtëzues të 
variablave, mund të vihet re që hapja tregtare kontribuon pozitivisht 
në rritjen ekonomike, ndërsa madhësia e qeverisë qëndron në mënyrë 
konstante në një lidhje negative. inflacioni dhe arsimimi paraqiten 
të paqarta në lidhjen e tyre me rritjen, në kontekstin e analizës 
empirike në fjalë. variablat binarë identifikues të krizës financiare të 
vitit 2009 dhe krizës së borxhit të vitit 2012, në partnerët kryesorë 
tregtarë të vendeve të ejl-së janë statistikisht të rëndësishëm, duke 
treguar kështu për një ndikim negativ që këto kriza kanë pasur mbi 
rritjen ekonomike të vendeve të evropës juglindore. gjithsesi, ndërsa 
lexohen këto rezultate, është e nevojshme të merren në konsideratë 
cilësia dhe frekuenca e të dhënave, të cilat nuk e favorizojnë një 
optimizim të mëtejshëm të analizës ekonometrike. 
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6. përfundime

ky studim analizon shtrirjen dhe domethënien e lidhjes shkakësore 
mes zhvillimit të sistemit financiar dhe rritjes ekonomike, me fokus 
vendet e evropës juglindore, në periudhën 2002-2014. synimi i 
hulumtimit empirik është të testojë nëse zhvillimi financiar kontribuon 
në rritjen e dhjetë ekonomive të zhvilluara e në zhvillim në ejl, që 
përbëjnë grupin në studim, si dhe për të kuptuar më tej dinamikën e 
lidhjes financë–rritje në rajon, duke krahasuar rezultatet e përftuara 
me studime më të hershme. kushtëzuar nga disponueshmëria e të 
dhënave, kërkimi empirik u realizua duke përdorur metodat e të 
dhënave panel si ajo e katrorëve të vegjël të përbërë, modelet me 
efekte fikse dhe rastësore. 

rezultatet empirike të përftuara, tregojnë që përmasa e sektorit 
financiar, e përfaqësuar nga detyrimet likuide, nuk është statistikisht 
e rëndësishme në raport me rritjen ekonomike. e njëjta gjë vlen 
edhe për treguesit e raportit të aktiveve dhe depozitave bankare, 
që teorikisht tregojnë funksionin strukturor të ndërmjetësve në sistemin 
financiar, të cilët shërbejnë në mbledhjen e rreziqeve dhe akumulimin 
e kursimeve. në kundërshtim me këto gjetje, statistikisht me rëndësi 
në ndikimin mbi rritjen, shfaqet efekti i kredisë ndaj sektorit privat, 
matur dhe përfshirë në analizë nëpërmjet dy treguesve: kredia 
ndaj sektorit privat nga institucionet financiare dhe kredia bankare. 
duke interpretuar rezultatet empirike në këtë pikë, është e mundur 
të theksohet që, financimi i aktiviteteve produktive të sektorit privat 
është një kanal efektiv, nëpërmjet të cilit sektori financiar kontribuon 
në nxitjen e rritjes ekonomike në vendet e ejl-së, në periudhën 
afatshkurtër. Bazuar në interpretimin e rezultateve empirike, është 
e mundur të theksohet që zgjerimi i sektorit financiar në ekonomitë 
e evropës juglindore nuk reflektohet plotësisht në procesin e rritjes 
ekonomike, por pavarësisht këtij fakti, shenjat e një lidhjeje pozitive 
mes zhvillimit financiar dhe rritjes në këtë rajon, kanë filluar të shfaqen 
në mënyrë domethënëse. një shenjë përfaqësuese e përmirësimit 
të mjedisit financiar është lidhja domethënëse shpjeguese ndërmjet 
kreditimit privat dhe rritjes, përftuar nga testet empirike, ndërkohë 
që boshllëku i pashpjeguar në lidhjen financë-rritje, manifestohet 
nëpërmjet mungesës së një korrelacioni të tillë në rastin e detyrimeve 
likuide dhe raportit të aktiveve. 
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në përfundim, lidhja e zhvillimit financiar me rritjen ekonomike 
në ekonomitë e evropës juglindore, ka filluar të bëhet e rëndësishme 
në një kontekst pozitiv, duke evoluar në mënyrë dinamike, në sajë 
të zhvillimeve sasiore dhe cilësore në sistemet financiare të vendeve 
në fokus. 

6.1 për studim të mëtejshëm

disa çështje për t’u konsideruar në studime të mëtejshme të 
lidhjes financë-rritje në evropën juglindore do të ishin: hulumtimi i 
efekteve të cikleve të biznesit në rritjen ekonomike, të cilët aktualisht 
në kampionin e ekonomive në studim nuk është i mundur në sajë 
të kufizimeve në të dhëna; fokusim në të kuptuarin e çështjeve 
të ekzogjenitetit në faktorët shkakësorë në lidhjen mes zhvillimit 
financiar dhe rritjes për rezultate më të thelluara në të kuptuarin 
e këtij fenomeni; një analizë sektoriale me synim identifikimin e 
aktiviteteve kryesore private nëpërmjet të cilave financa ndikon rritjen 
e që varen nga burimet e jashtme të financimit do të ndihmonte 
të kuptohej empirikisht nëse një zhvillim më i lartë financiar do të 
ndikonte në rritjen e produktivitetit në ejl. gjithashtu, më tej, mund 
të analizohet nëse lidhja pozitive mes kreditimit privat dhe rritjes 
është e kushtëzuar nga modelet e rritjes të ndjekura nga ekonomitë 
e rajonit. 

një çështje ende për t’u zgjidhur për këto vende mbetet 
disponueshmëria e të dhënave për të krijuar bazën që siguron kryerjen 
e më shumë testeve empirike të besueshme në vijimësi. lidhja mes 
zhvillimit financiar dhe rritjes ekonomike në terma afatshkurtër dhe 
afatgjatë duhet të mbetet në vëmendjen e politikëbërësve me qëllim 
arritjen e potencialit të zhvillimit të sektorit financiar në mbështetje të 
rritjes ekonomike në evropën juglindore. 
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shtojcA 1

tabela 3. statistika përmbledhëse të rritjes reale për frymë të pbb-së dhe 
setit kushtëzues
 variable mean std. dev. min max observations

GDP overall 3.43012 3.418986 -7.270106 10.50517 n = 130

between .8137848 1.758868 4.525972 n = 10

within 3.329989 -7.028118 10.92897 t = 13

INC overall 5755.24 3236.732 1458.328 15887.42 n = 130

between 2783.854 2923.884 12059.16 n = 10

within 1856.746 -250.2035 9583.5 t = 13

GOV overall 37.45995 7.71189 14.032 51.618 n = 130

between  7.635825 24.26585 47.87931 n = 10

within 2.567339 27.2261 45.43479 t = 13

TO overall 81.47955 27.73901 25.85435 141.9924 n = 130

between 24.97952 46.00116 110.3574 n = 10

within 14.26606 42.13308 113.1146 t = 13

INF overall 7.957454 5.749884 .59 48.134 n = 130

between 3.564105 5.019308 15.50577 n = 10

within 4.641118 1.071916 40.58568 t = 13

EDU overall 7.8 .5193914 6 8 n = 130

between .4660746 6.538462 8 n = 10

within .2697201 6.876923 9.261538 t = 13
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shtojcA 2

table 4. përmbledhje e përshkrimeve të treguesve dhe burimeve të të 
dhënave
treguesi Akronimi përshkrimi treguesit

norma e rritjes gdp norma e rritjes reale 
të pBB-së për frymë

World Bank global 
development indicators

       

detyrimet likuide Bm paraja e gjerë % ndaj pBB-së World Bank global 
development indicators

       

kredia private dcps
kredia private ndaj sektorit 

privat nga institucionet 
financiare % ndaj pBB-së 

World Bank global 
development indicators

    central Banks statistics

raporti i aktiveve cBAr
Aktivet e bankave tregtare ndaj 
shumës së aktiveve të bankave 
tregtare dhe bankës qendrore 

World Bank global 
financial development

    central Banks statistics

kreditimi bankar BAnk kredia e brendshme bankare 
ndaj sektorit privat % pBB

World Bank global 
development indicators

    central Banks statistics

depozitat bankare dep vëllimi total i depozitave 
në sistemin bankar % pBB

World Bank global 
development indicators

    central Banks statistics
të ardhurat 
për frymë inc të ardhura parësore për frymeë World Bank global 

development indicators

    imf World economic 
outlook database

madhësia e 
qeverisë gov shpenzimet totale të 

qeverisë % pBB
imf World economic 

outlook database
     

hapja tregtare to
përqindja e vëllimit 

total te importeve dhe 
eksporteve ndaj pBB

imf World economic 
outlook database

    un comtrAde, 
central Banks

inflacioni inf indeksi i çmimeve të konsumit 
(përqindja e ndryshimit)

imf World economic 
outlook database

     
mesatarja e 
viteve të arsimimit 
dytësor

edu numri mesatar i viteve të 
shkollimit në arsimin dytësor

World Bank global 
development indicators
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