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Abstrakt 
Në këtë punim propozohet një teori alternative ndaj asaj trandicionale 
për ndërmjetësimin financiar bazuar në literaturën e racionimit të 
kredisë, e cila gjykohet më e përshtatshme në rastin e vendeve në 
tranzicion. Një prej implikimeve kryesore të kësaj teorie është se 
koordinimi i reformave të ndryshme, sidomos i atyre institucionale, 
është shumë i rëndësishëm për zhvillimin e shpejtë të ndërmjetësimit 
financiar në vendet në tranzicion.  

 
 
 
 
1. Hyrje 
Tranzicioni drejt ekonomisë së tregut i vendeve të Evropës Lindore e 
Qendrore dhe ish-vendeve të Bashkimit Sovjetik, nuk rezultoi as proces i 
shpejtë dhe as i thjeshtë. Megjithë zbatimin e shumë reformave të 
rëndësishme që i distancuan në mënyrë të pakthyeshme shumicën e këtyre 
vendeve prej sistemit të planifikimit të centralizuar, kushtet mbi të cilat 
operojnë tregjet dhe institucionet e reja, vazhdojnë të mbeten akoma shumë 

                                                                    
1 Pikëpamjet e shprehura në këtë artikull janë ato të autorit dhe jo  domosdoshmërisht ato të 
Bankës së Shqipërisë. Ky artikull është pjesë e programit për doktoraturë (PhD) të kryer nga 
autori në Universitetin e Staffordshire (UK) gjatë periudhës 1999-2002. Do të desha të 
falenderoja Prof. Nick Adnett dhe Prof. Iraj Hashi për ndihmën e tyre në përgatitjen e këtij 
punimi. Çdo koment apo sugjerim është i mirëpritur. 
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të ndryshme prej atyre të vendeve të zhvilluara e me ekonomi tregu të 
konsoliduar. Në këto kushte, teoritë trandicionale mund të mos jenë në 
gjendje të shpjegojnë me saktësi dukuritë dhe problemet me të cilat përballen 
këto vende gjatë periudhës së tranzicionit. Në veçanti, në lidhje me 
zhvillimitn e sektorit financiar, përpjekjet për zbatimin mekanik të teoritve 
trandicionale mund të çojnë në politika të papërshtatshme apo dhe të 
gabuara.  
 Një ndër ndryshimet kryesore që u ndërmor në vendet e Evropës Lindore 
dhe Qendrore dhe ish-vendet e Bashkimit Sovjetik, për kalimin nga sistemi 
ekonomik i planit në atë të tregut, ishte zëvendësimi i sektorit të vjetër 
shtetëror me sektorin privat, i cili siç dihet mundëson një shpërndarje më 
eficiente të burimeve. Ky proces u realizua përmes privatizimit të shumicës së 
ndërmarrjeve shtetërore, nxitjes së nismës private dhe krijimit të ambientit 
sa më të favorshëm për lindjen dhe zhvillimin e firmave private. Në shumë 
vende të tranzicionit ky proces u krye shumë shpejt. Kjo ka bërë që individët 
tani të përballen me një grup shumë të ndryshëm, gati të panjohur firmash 
dhe projektesh të reja. Këtyre firmave të reja zakonisht iu mungon 
reputacioni dhe kredibiliteti. Ndërkohë, dhe transparenca e aktiviteteve të 
tyre është ende mjaft e ulët, pjesërisht për t’iu shmangur pagesës së taksave 
apo thjesht për arsye spekulative. Në këtë situatë, kostot e transaksioneve për 
mbledhjen dhe përpunimin e informacionit mbi bizneset dhe projektet e reja 
rezultojnë mjaft të larta për individët pa përvojë dhe asimetria e 
informacionit ndërmjet huadhënësve dhe huamarrësve është serioze. Teoria 
trandicionale të ndërmjetësimit financiar (NF) bazohet kryesisht në kostot e 
transaksioneve dhe në problemet e informacionit për të shpjeguar 
ekzistencën e ndërmjetësuesve financiarë. Duke mbajtur në konsideratë 
peshën e rëndësishme që kanë këto probleme në vendet e tranzicionit, bazuar 
në teorinë trandicionale të NF ekzistojnë mundësi të mëdha për zgjerimin e 
ndërmjetësuesve financiarë për të minimizuar këto probleme dhe për pasojë 
për të luajtur një rol të rëndësishëm në rritjen ekonomike. Përpara se 
ndërmjetëuesit financiarë të përmbushin këtë funksion bazë në mënyrë 
eficiente, nevoiteshin të kryheshin disa reforma si: ndarja e sistemit bankar 
në dy nivele, privatizimi i bankave shtetërore, dhe liberalizimi i hyrjes së 
bankave të huaja. Megjithatë, edhe në ato vende ku këto reforma kanë 
përfunduar, konstatohet se thellimi i NF nuk ka pësuar ndryshime të mëdha. 
Kjo dukuri apo ky rezultat bie në kundërshtim me parashikimin e teorisë 
tradicionale të NF.  
 Kontradikta e mësipërme midis realitetit dhe parashikimit të teorisë 
tradicionale të NF mund të shpjegohet pjesërisht me argumentin e Allen dhe 
Santomero-s (1997), se roli i ndërmjetësuesve financiarë në vendet e 
zhvilluara mund të ketë ndryshuar. Prandaj, kostot e transaksioneve dhe 
asimetria e informacionit mund të mos jenë të vetmit faktorë që shpjegojnë 



Erjon Luçi 

 3

diferencat midis vendeve në tranzicion dhe atyre të zhvilluara. Nga ana tjetër, 
dështimi i teorisë tradicionale për të parashikuar nivelin e pamjaftueshëm të 
zhvillimit të NF në vendet e tranzicionit, pavarësisht nga hapësira e madhe 
për reduktimin e kostove të transaksioneve dhe problemeve të asimetrisë së 
informacionit, mund të jetë e lidhur edhe me supozime të tjera të kësaj teorie 
që nuk i përshtaten ekonomive në tranzicion, apo që duhet të modifikohen në 
rastin e këtyre vendeve.  

Zhvillimi i ngadaltë e i pamjaftueshëm i NF në ekonomitë në tranzicion 
ka bërë që disa analistë e politikanë të kritikojnë strategjinë e mbështetjes në 
liciencimin e bankave të huaja dhe privatizimin e bankave shtetërore me 
investitorë të huaj. Gjithashtu, është argumentuar se vendet në tranzicion për 
të arritur një nivel më të lartë të zhvillimit të NF duhet të tolerojnë më shumë 
jo stabilitet bankar. Megjithatë, këto pikëpamje mund të jenë të gabuara duke 
qenë se ato bazohen në parashikimin e teorisë tradicionale e cila mbivlerëson 
përfitimet e reformës së sistemeve bankare të vendeve në tranzicion. Suksesi 
i programit të reformave të sistemit bankar në vendet në tranzicion varet jo 
vetëm nga niveli i eficiencës së bankave, por edhe nga faktorë jashtë bankave. 
Teoria trandicionale e NF, përgjithësisht, kufizohet në faktorë brenda 
sistemit bankar duke mos marrë parasysh faktorë të tjerë të ambientit 
ekonomiko-social dhe institucional si: ambientin makroekonomik, kuadrin 
ligjor, kulturën dhe sjelljet ndaj tregut, të cilat nga ana e tyre i bëjnë 
rrethanat e vendeve në tranzicion shumë të ndryshme nga ato mbi të cilat 
është ndërtuar kjo literaturë. Në këto kushte, mendojmë se lind nevoja për 
teori alternative, të cilat për të mundësuar dhe për të lehtësuar kuptimin e 
zhvillimit të NF në ekonomitë në tranzicion, marrin parasysh edhe faktorë të 
tjerë përveç reformave bankare. 

Ky punim është një përpjekje për të kontribuar në zgjidhjen e këtij 
problemi. Kështu, jemi munduar të ndërtojmë një strukturë teorike që 
njëherazi merr parasysh kufizimet e teorisë trandicionale të NF dhe pasqyron 
në mënyrë më të saktë situatën e vendeve në tranzicion. Për këtë qëllim, jemi 
mbështetur dhe zhvillojmë më tej metodën e racionimit të kreditit për rastin 
e vendeve në tranzicion. Bazuar në këtë teori alternative tregojmë se lidhja 
midis kostos së transaksioneve dhe asimetrisë së informacionit me zhvillimin 
e NF mund të mos jetë aq e thjeshtë siç sugjeron teoria trandicionale. Në 
veçanti, argumentojmë se problemet serioze të asimetrisë së informacionit 
mund të përbëjnë një pengesë dhe jo nxitje për zhvillimin e NF. Gjithashtu, 
është argumentuar që faktorë të tillë si paqëndrueshmëria makroekonomike, 
mangësitë e kuadrit ligjor dhe qarkullimi i varfër i informacionit rritin 
pasigurinë e bankave për vlerësismin e rrezikut të kredive si dhe sjelljen e 
rrezikshme të huamarrësve. Së bashku këto mund të çojnë në një ekuilibër 
“të keq” me një NF të ulët që mund të zgjasë edhe pasi eficienca e 
ndërmjetësuesve financiarë të jetë përmirësuar.  
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Ky punim është strukturuar si vijon. Në Seksionin 2, shtrohet teoria Neo-
Keinsianiste e racionimit të kreditit, që shpjegon situatën e tepricës së 
kërkesës në tregjet e kreditit nëpërmjet ‘përzgjedhjes së pafavorshme’ 
(adverse selection) dhe ‘moralit të rrezikshëm’ (moral hazard). Shkurimisht i 
jemi referuar edhe versionit Post-Keinsianist, që përmban disa veçori të 
dobishme për rastin e vendeve në tranzicion. Rasti i këtyre të fundit është 
zgjeruar në Seksionin 3. Sekstioni 4 përqendrohet në kritikën e teorisë së 
racionimit të kredisë. Së fundi, Seksioni 5 konkludon.  
 
2. Teoria e racionimit të kredisë 
Koncepti i racionimit të kredisë ka qenë në qendër të vëmendjes së një 
literature të gjerë, sidomos pas artikujve të rëndësishëm të Jaffee dhe Russell 
(1976), dhe Stiglitz dhe Weiss (1981) që e shpjeguan tepricën e kredisë duke u 
bazuar në asimetrinë e informacionit. Një ndër arsyet për vëmendjen e 
veçantë ndaj kësaj problematike lidhet me pasojat që ka racionimi i kredisë 
në mekanizmin e transmisionit të politikës monetare. Ndërkaq, në këtë 
punim ne jemi më të interesuar për pasojat e racionimit të kredisë mbi 
ofertën e huadhënies.  
 Përpara se të analizojmë më hollësisht teorinë e racionimit të kredisë, 
është e rëndësishme të përcaktojmë thelbin e këtij koncepti. Jaffee dhe 
Modigliani (1969) e përcaktojnë konceptin e racionimit të kredisë si një 
fenomen në të cilën ekziston një tepricë e qëndrueshme kërkese për kredi 
tregtare për normat ekzistuese të interesit. Në mënyrë më specifike, Keeton 
(1979), Stiglitz dhe Weiss (1981) dhe Jaffee dhe Stiglitz (1990) përcaktojnë dy 
tipe të racionimit të kredisë.  
 

Tipi 1. Racionim i pastër kredie ndodh kur disa individëve iu jepet 
kredi, ndërkohë që individëve të tjerë të ngjashëm nuk iu jepet, 
megjithëse ata janë të gatshëm të pranojnë hua me të njëjtat kushte 
çmimi dhe jo-çmimi.  
Tipi 2. Përjashtimi ndodh kur ka grupe të dallueshme individësh të 
cilëve, për një ofertë kredie të dhënë, nuk iu jepet kredi në asnjë nivel 
norme interesi, ndërkohë që për një ofertë më të madhe kredie atyre 
mund t’iu jepet. 

 
 Si e shpjegojnë modelet e racionimit të kredisë tepricën e qëndrueshme të 
kërkesës në tregjet e kreditit? Le të shqyrtojmë fillimisht rastin e pastër të 
tepricës së kredisë. Për t’i berë argumentet sa më të kuptueshëm, diskutimi 
është bazuar mbi një model të thjeshtuar të racionimit të kredisë ndërtuar 
nga Waller dhe Lewarne (1994), me disa modifikime të vogla për ta sjellë sa 
më afër modelit origjinal të Stiglitz dhe Weiss (1981). Le të konsiderojmë një 
bankë neutrale ndaj rrezikut, që përballet me një treg konkurent për depozita 
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dhe kredi. Banka mundohet të maksimizojë fitimin duke vendosur mbi 
vëllimin e kredive që jep2 me interesat e tregut rL

*, rD
* për kredi dhe depozita 

respektivisht. Le të supozojmë se probabiliteti i huamarrësit për të kthyer 
kredinë është p. Në modelin e Stiglitz dhe Weiss (1981) është supozuar që të 
gjithë huamarrësve i kërkohet një kolateral i njëjtë C. 
 Problemi që do të zgjidhë banka është: 
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(1) 

 
ku: rL = (1 + rL

*), rD = (1 + rD
*), rL

* dhe rD
* respektivisht janë interesat e huave dhe 

të depozitave, L paraqet totalin e kredive, D totalin e depozitave dhe (q/2)L2 
mat koston operative të bankës. Kostoja e njësisë së kredise qL (derivati i 
pare i (q/2)L2) është supozuar një funksion rritës i kredive meqë banka duhet 
të punësojë më shumë oficerë krediti ndërkohë që numri i kredive rritet. 
Duke qenë se bankat në tranzicion janë të detyruara të mbështeten më 
shumë në procese me punë intensive, kostoja e depozitave (jo të perfshira 
këtu) dhe e huave për njësi fillon të rritet kur numri i tyre kapërcen një nivel 
të caktuar. Duhet të pritet që q, e cila deri diku mat eficiencën e bankës, të 
ulet (apo dhe forma funksionale e kostos operative të bankës të ndryshojë) 
me përmirësimin e kualitetit të administrimit/drejtimit të bankës, të 
teknologjisë, të aftësive të bankierëve si dhe të faktorëve të tjerë (jo vetëm 
brenda bankës). Kushti i rendit të parë për problemin e mësipërm të 
maksimizimit është: 
 
 

0=−−=
∂
∂ qLbrpr

L
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DL  (2) 

 
Duke zgjidhur ekuacionin e mësipërm në lidhje me L përftojmë fuksionin e 
ofertës së kredisë: 
 

                                                                    
2 Modele të ndryshme përdorin numrin ose vëllimin e kredive. Siç do të shohim më poshtë disa 
autorë kanë argumntuar që rezultatet janë të ndjeshme nëse i referohemi numrit apo vëllimin e 
kredive. 
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Duke derivuar në lidhje me rL marrim inversin e pjerrësisë së kurbës së 
ofertës (Ek. 4) e cila prej supoimeve të mëparshme është pozitive siç 
parashikohet në teorinë trandicionale. 
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 Një supozim i rëndësishëm që nevojitet për modelin e mësipërm që të 
japë racionim kredie është që: ∂p/∂rL<0, me fjalë të tjera, probabiliteti i 
moskthimit të kredisë rritet me rritjen e normës së interesit. Supozim tjetër i 
rëndësishëm është që deri në një nivel të caktuar interesi, probabiliteti i 
moskthimit të kredisë rritet përpjestimisht më pak nga sa rritet norma e 
interesit. Grafikisht kjo lidhje është paraqitur në Fig. 1, e cila jep të ardhurën 
e pritshme të bankës ndaj normës së interesit. Është e qartë se e ardhura e 
pritshme e bankës nuk është një funksion monoton i normës së interesit dhe 

në një pikë të caktuar (
*
L̂r ) e ardhura e pritshme fillon të bierë me rritjen e 

normës së interesit. Stiglitz dhe Weiss (1981) e quajnë normën e interesit, ku 

e ardhura e pritshme arrin pikën maksimale (
*
L̂r ), norma optimale e 

brendëshme e interesit të bankës. 
 

 
Fig. 1: E ardhura e pritshme ndaj normës së interesit 
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 Në qoftë se marrim parasysh këtë lidhje negative midis probabilitetit të 
moskthimit të kredisë dhe normës së interesit pjerrësia e funksionit të ofertës 
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Duke shumëzuar numuruesin dhe emëruesin me 1/p marrim: 
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ku: 
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r
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=  është elasticiteti i probabilitetit të kthimit të kredisë në 

lidhje me normën e interesit. Siç mund të shihet prej Ek. 6, tani pjerrësia e 
funksionit të ofertës mund të mos jetë domosdoshëmrisht pozitive duke qenë 
se eL<0. Prej Fig. 1 është e thjeshtë të provohet që kur të ardhurat e pritshme 
rriten në lidhje me normën e interesit atëherë:  
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Në të njëjtën mënyrë kur të ardhurat e pritshme fillojnë të bien 
atëherë: 
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Në këtë mënyrë kurba e ofertës ka një pjerrësi pozitive kur të ardhurat e 
pritshme rriten me rritjen e normës së interesit, por pjerrësia bëhet negative 
kur të ardhurat e pritshme bien. Kështu që, rezultati është një kurbë oferte e 
përkulur si në Fig. 3. Në qoftë se kërkesa D dhe oferta për kredi S ndërpriten 
poshtë pikës së përkuljes, rezulton një ekuilibër normal ku oferta barazohet 
me kërkesën. Në qoftë se oferta zhvendoset në S’ dhe ndërprerja ndodh mbi 
pikën e përkuljes banka mund të mos ketë nxitjen për të arritur këtë ekuilibër 
të ri sepse pas pikës së përkuljes të ardhurat e saj të pritshme bien.3 
 

 
Fig. 3: Tipi 1 i racionimit të kredisë 

 
 
2.1 Arsyet e varësisë së kualitetit të kredive ndaj çmimit 
Varësia e probabilitetit të kthimit të kredisë ndaj normës së interesit, e cila 
çon në lidhjen jomonotone midis të ardhurave të pritshme të bankës dhe 
normës së interesit, është shumë e rëndësishme për të shpjeguar ekzistencën 
e racionimit të kredisë. Le të shohim disa nga arsyet për një varësi të tillë.  

                                                                    
3 Pas pikës së përkuljes eL është më e madhe se 1 në terma absolutë, ç’ka do të thotë që p 
zvogëlohet më shumë se sa rritja e rL. Produkti prL në Ek. 1 bie që do të thotë se fitimi i bankës 
gjithashtu bie.  
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 Përpara Jaffee dhe Russell (1976) dhe Stiglitz dhe Weiss (1981), modelet e 
racionimit të kredisë nuk merrnin parasysh në mënyrë eksplicite ekzistencën 
e informacionit asimetrik midis huadhënësit dhe huamarrësit. Ata zakonisht 
argumentonin që një rritje e normës së interesit mund ta vështirësojë 
pagesën për huamarrësin, sepse kostoja e huasë do të bëhej më e lartë për të 
njëjtën normë kthimi të projektit (Hodgman 1960). Në artikullin e vitit 1981 
“Racionimi i Kredisë në Tregjet me Informacion Jo-perfekt”, Stiglitz dhe 
Weiss dhanë një ide të re pse teprica e kredisë apo e ofertës mund të mbetet 
në ekuilibrin e tregjeve me informacion asimetrik. Ndonëse ata u 
përqëndruan në racionimin e kreditit në tregjet financiare, ideja e tyre është 
shtrirë edhe në tregje të tjera me disekuilibër të qëndrueshëm siç janë tregjet 
e punës (Shapiro dhe Stiglitz 1984).  
 Sipas Stiglitz dhe Weiss (S-W) ekzistojnë dy arsye pas lidhjes jomonotone 
midis të ardhurave të pritshme dhe normës së interesit: përzgjedhja e 
pafavorshme dhe morali i rrezikshëm.  
 Përzgjedhja e pafavorshme buron nga dështimi i normave të interesit si 
mjet efektiv përzgjedhjeje. S-W argumenton se grupi i huamarrësve që zgjedh 
projekte relativisht më të sigurta ka një nivel më të ulët norme interesi, pas të 
cilës ata nuk aplikojnë për kredi krahasuar me grupin e huamarrësve të cilët 
zgjedhin projekte më të rrezikshme për një normë të ardhurash të pritshme 
të dhënë. Me rritjen e normës së interesit, vjen një moment që huamarrësit 
me projekte më të sigurta dalin nga tregu dhe mbeten vetëm huamarrësit me 
projekte të rrezikshme. Ky është një rast i përzgjedhjes së pafavorshme. Në 
këtë pikë, aplikantët që janë të gatshëm të marrin hua konsiderohen si të 
rrezikshëm4 prandaj vlera e pritshme e huave prej këndvështrimit të bankës 
bie.  
 Le të konsiderojmë që të gjithë huamarrësit janë neutralë ndaj rrezikut 
me projekte të të njëjtës madhësi, L. Disa nga projektet janë më të 
rrezikshëm sipas konceptit të mean preserving spreads (Rothschild dhe 
Stiglitz, 1970) që do të thotë se, ata kanë të njëjtën të ardhur të pritshme si 
projektet e tjera, por me probabilitet më të lartë dështimi, kështu që 
sigurojnë të ardhura më të larta. Banka mund të shohë të ardhurën e 
pritshme të projekteve por jo rrezikun e tyre. Kjo do të thotë që banka nuk ka 
mundësi të dallojë huamarrësit me projekte të sigurta prej atyre me projekte 
të rrezikshme. Banka njeh vetëm pjesën (ose shpërndarjen) e secilit grup 
huamarrësish (apo të popullatës së huamarrësve). Për thjeshtësi, le të 
supozojmë se kostoja e huave për bankën është zero dhe për çdo kredi ka një 
kolateral C. E ardhura e bankës është: 
 

                                                                    
4 Në lidhje me projektet e tyre jo sjelljen e tyre ndaj rrezikut. 
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 Π = min(rLL, X + C) (10) 
 
ku X është e ardhura aktuale e projektit ose vlera e investimit.5 Banka do të 
marrë pagesën e plotë të huasë (rLL) në qoftë se (X + C) ∞ rLL, ndryshe do të 
marrë vetëm (X + C).6 Nga ana tjetër, duke supozuar që nuk ka kosto 
falimentimi, fitimi i huamarrësit është:  
 
 π = max(X − rLL, −C) (11) 
 
Kjo do të thotë se, huamarrësi do të ketë një fitim (ose një humbje) prej (X – 
rLL) në se ka mundësi të paguajë kredinë, (X + C )> rLL, ose një humbje prej 
(–C) nëse nuk ka mundësi ta paguajë kredinë.7 Huamarrësi do të aplikojë për 
hua vetëm në qoftë se fitimi i pritshëm është pozitiv, si vijon:  
 
 0))(1()()( >−−+−= CpLrXpE Lπ  (12) 

 
Duke derivuar në lidhje me normën e interesit marrim: 
 

 
0)(
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5 Në modelin e mëparshëm (Ek. 1) për thjeshtësi u supozua që kthimi aktual i një projekti të 
dështuar ishte 0. 
6 Kjo mund të shkruhet edhe si: 
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7 Kjo mund të shkruhet edhe si: 
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Prej Ek. 13 mund të konstatojmë se një rritje e normës së interesit do ta 
zvogëlonte fitimin e pritshëm të të gjithë huamarrësve. Megjithatë, meqë p 
(probabiliteti i kthimit të huasë) është më e lartë për huamarrësit e sigurt, 
fitimi i tyre i pritshëm do të ulet më shpejt me rritjen e r. Në qoftë se 
supozojmë se λ për qind e huamarrësve janë të tipit a, ndërsa (1-λ) të tipit b, 
ku pa > pb, atëherë me rritjen e normës së interesit, fitimi i pritshëm i 
huamarrësve të sigurt, a, pakësohet më shpejt se fitimi i pritshëm i 
huamarrësve të rrezikshëm, b (Fig. 5). Kjo do të thotë që fitimi i pritshëm i 
huamarrësve të sigurt bëhet negativ më shpejt se ai i huamarrësve të 
rrezikshëm, dhe në r1 ata dalin jashtë tregut.  

 
Fig. 5: Fitimi i pritshëm i huamarrësve të sigurt dhe të rrezikshëm. 

 
 Në këtë mënyrë, me rritjen e normës së interesit përbërja e tregut 
zhvendoset drejt huamarrësve të rrezikshëm. Efekti pozitiv i rritjes së normës 
së interesit në të ardhurat e pritshme të bankës mund të eleminohet nga 
efekti i përzgjedhjes së pafavorshme (Jaffee dhe Stiglitz 1990). Tek r1 përpara 
sesa tipi a i huamarrësve të dalë jashtë tregut, fitimi i pritshëm i bankës 
është: 
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Pasi huamarrësit e sigurt dalin jashtë tregut fitimi i brendshëm i bankës 
ndryshon dhe bëhet: 
 
 ))(1(1 CXpLrp bb +−+=ρ (15)

 
Ky fitim është me i ulët sesa ai i mëparshmi meqë komponenti shtesë në Ek. 
14 (rreshti i fundit, komponenti i parë majtas) në bazë të supozimeve të 
mëparshme është pozitiv.8 
 Efekti i moralit të rrezikshëm lidhet me rolin nxitës të normave të 
interesit. S-W argumentojnë se një rritje e normave të interesit i nxit 
huamarrësit (ekzistues dhe të rinj) për të zgjedhur projekte më të rrezikshme. 
Kjo, ashtu si në rastin e mëparshëm, e redukton fitimin e pritshëm të bankës. 
Për ta bërë më të qartë këtë pikë mund të përdorim modelin e mëparshëm. 
Veçse në këtë rast në vend të dy tipeve huamarrësish kemi një huamarrës, 
por me dy projekte alternative a dhe b. Nga Fig. 5 mund të shihet se për 
nivele të ulta, e ardhura e pritshme prej projektit të sigurt a është më e lartë 
se ajo e projektit të rrezikshëm b. Megjithatë, kur norma e interesit kapërcen 
C/L huamarrësi ka nxitje më të madhe për të kaluar te projekti b, i joshur 
prej të ardhurave të pritshme më të larta të tija. Kur norma e interesit arrin r1 
projekti b mbetet e vetmja zgjedhje me fitim të pritshëm pozitiv. Prandaj, për 
të njëjtat arsye ashtu si në rastin e përzgjedhjes së pafavorshme, kur norma e 
interesit kalon një nivel të përcaktuar, banka e gjen veten me një grup të 
rrezikshëm projektesh dhe e ardhura e pritshme e bankës bie. 
 Më parë se S-W, Jaffee dhe Russell (1976) ishin mbështetur, gjithashtu, 
në sjelljen e moralit të rrezikshëm të huamarrësve për të shpjeguar vartësinë 
e probabilitetit të pagimit të kredisë ndaj çmimit të kredisë. Por, arsyetimi i 
tyre ishte bazuar në një tjetër lloj sjellje morali të rrezikshëm, që me gjasa 
mund të jetë më i përhapur në vendet në tranzicion. Në modelin e Jaffee dhe 
Russell, kontrata e huasë midis bankës dhe huamarrësit nuk është e 
detyrueshme. Kjo do të thotë se ekziston mundësia për huamarrësin për të 
mos e kthyer kredinë, edhe në rast se projekti rezulton i suksesshëm dhe ai i 
ka mundësitë që ta paguajë bankën. Jaffee dhe Russell supozojnë se ka dy 
kategori huamarrësish: të ndershëm dhe të pandershëm. Huamarrësit e 
ndershëm nuk e shfrytëzojnë asnjëherë mundësinë e mospagimit të huasë 
kur projekti del me sukses.9 Në anën tjetër, huamarrësit e pandershëm nuk e 

                                                                    
8 Për bankën rLL është gjithmonë më i madh se (X+C). 
9 Në fakt Jaffee dhe Russell shkojnë dhe më tej duke supozuar se huamarrësit e ndershëm nuk 
marrin asnjëherë kredi kur ata nuk janë të sigurt që do ta kthejnë atë. Megjithatë, për ta mbajtur 
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kthejnë huanë nëse kostoja jomonetare (Z) nga një veprim i tillë është më e 
ulët se pagesa e huasë (rLL). Kostoja jomonetare në kontekstin e diskutimit 
tonë mund të jetë penalitet nga ndjekja ligjore e huamarrësit10 nga ana e 
bankës dhe/ose humbja e reputacionit të huamarrësit për marrjen e fondeve 
të tjera nga banka. Sipas një interpretimi të tillë, huamarrësi nuk duhet të 
vuajë këto kosto nëse projekti dështon për shkaqe të ‘natyrshme’.  
 Bazuar në supozimet e mësipërme, si dhe duke pranuar, për momentin, 
që nuk ka kolateral, fitimet e huamarrësve të ndershëm dhe të pandershëm 
janë: 
 
Huamarrësit e 
ndershëm: 

π = max(X − rLL, 0) (16) 

   
Huamarrësit e 
pandershëm: 

π = max(X − rLL, X − Z, 
0) 

(17) 

 
 Siç mund të shihet nga ekuacionet e mësipërme, huamarrësit e 
pandershëm krahasuar me huamarrësit e ndershëm konsiderojnë një 
mundësi suplementare. Ata mund të mos e kthejnë huanë nëse X−rLL<X−Z 
apo në mënyrë të ngjashme nëse rLL>Z, me kusht që X−rLL>0. Kjo do të 
thotë që nëse pagesa e huasë kalon kostot jomonetare atëherë huamarrësit e  
pandershëm do të zgjedhin një dështim të qëllimshëm edhe sikur ata të jenë 
në gjendje ta paguajnë huanë. Për rrjedhojë, fitimet e pritshme për secilin 
grup huamarrësish janë: 
 
 
Huamarrësit e 
ndershëm: 

)()( LrXpE L−=π  (18) 

   

Huamarrësit e 
pandershëm: 
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këtë model të krahasueshëm me atë të S-W, ne mbajmë supozimin që ekziston gjithmonë 
probabiliteti (1-p) që projekti të dështojë. 
10 Ky është rasti kur banka ka evidencë që huamarrësi ka thyer kontratën qëllimisht kur ai 
kishte mundësi për ta respektuar atë.  
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Fitimet e pritshme të huamarrësve të ndershëm dhe të pandershëm janë 
paraqitur grafikisht në Fig. 6. Fitimi i pritshëm rezulton i njëjtë për të dy 
grupet e huamarrësve për sa kohë që rLL<Z. Kjo do të thotë që grupi i 
huamarrësve është homogjen nga pikëpamja e bankës dhe fitimi i saj i 

pritshëm është: LprL=ρ . Me rritjen e normës së interesit vjen një 

moment që rLL tejkalon Z dhe grupi i huamarrësve të pandershëm vendos në 
mënyrë të qëllimshme për të mos e kthyer kredinë. Fitimi i pritshëm i 
huamarrësve të pandershëm bëhet i pavarur nga norma e interesit duke qenë 
se ata nuk e paguajnë as interesin. Po të supozojmë se pjesa e grupit të 
huamarrësve të ndershëm është λ, fitimi i pritshëm i bankës bëhet: 

LprLλρ =  që siç del qartë është vetëm një fraksion i fitimit të pritshëm të 

bankës përpara se norma e interesit të kalonte r1. Nëse norma e interesit do 
të shkonte mbi r2, grupi i huamarrësve të ndershëm do të dilte tërësisht 
jashtë tregut dhe fitimi i pritshëm i bankës do të bëhej zero. Jaffee dhe 
Russell e kanë zgjeruar modelin dhe për rastin kur kostoja jomonetare Z 
ndryshon për 
 

 
Fig. 6: Fitimi i pritshëm për huamarrësit e ndershëm dhe të pandershëm 

huamarrës të ndryshëm. Në këtë rast pritet që humarrësit e pandershëm të 
fillojnë ta thyejnë kontratën në nivele të ndryshme të normës së interesit dhe 
jo në të njëjtën pikë si grup. Kjo do të thotë që fitimi i pritshëm i bankës do të 
bjerë më gradualisht. Sidoqoftë, këto rezultate janë shumë të ngjashme me 
ato të modelit të S-W ndonëse bazohen në një lloj tjetër sjellje të moralit të 
rrezikshëm. 
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 Deri këtu supozuam se nuk ka ndryshim në sjelljen e huamarrësve ndaj 
rrezikut. Në njëfarë mase, zgjedhja midis projekteve të sigurta dhe të 
rrezikshme nga ana humarrësve është arbitrare. Po të supozojmë se ka dy 
tipe huamarrësish përkatësisht: me prirje kundër dhe neutral ndaj rrezikut, 
si dhe dy projekte alternative a dhe b, si më parë, atëhere duhet të presim që 
huamarrësit me prirje kundër rrezikut të zgjedhin sistematiksiht projektin e 
sigurt a. Sapo ky projekt të mos jetë më i mundshëm, pra kur norma e 
interesit tejkalon r1 (Fig. 5), ata do të dalin nga tregu. Në këtë mënyrë shfaqet 
zgjedhja e pafavorshme. S-W kanë argumentuar se në qoftë se pjesa e 
huamarrësve me prirje kundra rrezikut  (λ) është e madhe11 dhe/ose rreziku i 
projektit b është i lartë, ekziston mundësia që kurba e fitimeve të pritshme të 
bankës të mos jetë lineare në lidhje me normën e interesit si në Fig. 1. E 
njëjta logjikë mund të zbatohet dhe në rastin e modelit të Jaffee dhe Russell 
në qoftë se supozojmë që huamarrësit e ndershëm janë me prirje kundër 
rrezikut dhe, për rrjedhojë, ata zgjedhin projekte më të sigurta në krahasim 
me huamarrësit e pandershëm, duke qenë se ata shqetësohen realisht më 
shumë për kthimin e huasë.  
 
2.2 Racionimi i kredisë midis grupeve të ndryshme 
(Redlining) 
Në modelin e mësipërm u supozua që ekzistonte vetëm një grup aplikantësh 
për hua dhe banka nuk mund të bënte dallim mes tyre pra, banka nuk kishte 
mundësi t’i ndante huamarrësit që zgjidhnin projekte të sigurta prej atyre që 
zgjidhnin projekte të rrezikshme, apo huamarrësit e ndershëm nga ata të 
pandershëm. Le të supozojmë tani se ka dy grupe të dallueshme aplikantësh, 
1 dhe 2, siç paraqitet në Fig. 7. Të ardhurat bruto të pritshme të grupit i për 
normen e interesit r jepen nga funksioni ρi(r). Të dyja grupet mund të 
dallohen prej faktit që ρ1(r*)<ρ2(r**), ku r* dhe r** janë respektivisht normat 
e brendshme të interesit të bankës për çdo grup. Diferencat mund të 
ekzistojnë prej faktit që aplikantët e grupit të parë kanë në dorë vetëm 
projekte të rrezikshme apo janë më pak “të ndershëm”12 në krahasim me 
aplikantët e grupit të dytë. Po qe se kostoja e bankës për dhënien e kredisë 
është δ2, e cila përfshin normën e interesit të depozitave dhe kostot 
operative,13 atëherë grupi i dytë i aplikantëve do të marrë të gjitha huatë që 
ka nevojë (në rast se banka ka fonde të mjaftueshme të plotësojë kërkesën e 
tyre) për normën e interesit r2, ndërkohë që aplikantëve të grupit të parë nuk 
do t’u jepet fare kredi në asnjë nivel të normës së interesit. Nëse kostoja e 
                                                                    
11 Por jo i barabartë me 1, të gjithë huamarrësit.  
12 Bazuar në modelin e Jaffee dhe Russell (1976). 
13 Për shkak të konkurencës mes bankave, fitimi është supozuar të jetë zero. 
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huave bie në δ1 grupi i parë do ketë mundësi të marri kredi, megjithëse 
përsëri mund ta marr atë në mënyrë të racionuar apo edhe të mos e marrë 
fare, në rast se fondet janë të pamjaftueshme. 
 
 

 
Fig. 7: Të ardhurat e pritshme të bankës për dy grupe të ndryshme të huamarrësve 

 
 
 
 

 
Fig. 8: Shumë grupe të dallueshme huamarrësish 
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Në rast se numri i grupeve të dallueshme është i madh, atëhere numri i 
aplikantëve për çdo grup do jetë më i vogel (Fig. 8). Prandaj tipi 1 i racionimit 
të kredisë do të shfaqet vetëm në një grup të vetëm marxhinal, në grupin prej 
të cilit të ardhurat e pritshme maksimale janë të barabarta me koston e huave 
të bankës (δ1). Në këtë mënyrë efekti total do të jetë më i vogël se sa në rastin 
e mëparshëm kur kishim dy grupe. Për këtë arsye Riley (1987) ka 
argumentuar që me rritjen e numrit të grupeve të dallueshme, tipi 1 i 
racionimit të kredisë ka të ngjarë të bëhet i papërfillshëm. Megjithatë, Stiglitz 
dhe Weiss (1987) argumentojnë se kur numri i grupeve të dallueshme rritet 
dallimi midis tipit 1 dhe 2 të racionimit të kredisë bëhet i vështirë. Kjo për 
arsye se grupet që ndodhen mbi apo nën atë marxhinal në dukje kanë 
karakteristika të njëjta, por grupi i parë merr kredi ndërkohë që tjetri nuk 
merr, çka përbën tipin 1 të racionimit të kredisë. 
 
 
  
2.3 Kolaterali 
Dihet që bankat për të bërë dallimin ndërmjet kategorive të ndryshme të 
huamarrësve, përveç normës së interesit përdorin dhe mjete të tjera të tipit 
non-price (jo-çmimi), siç është kolaterali. Caktimi i një kolaterali më të lartë, 
për një normë të dhënë interesi, siç del nga Ek. 12, redukton më shumë 
fitimin e pritshëm të huamarrësve me projekte të rezikshme në krahasim me 
atë të huamarrësve me projekte të sigurta, nënkuptohet në rast se detyrimet 
kontraktore respektohen. Në këtë mënyrë, rritja e kolateralit mund të 
përmirësojë grupin e aplikantëve të bankës, duke i detyruar huamarrësit e 
rrezikshëm të dalin jashtë tregut apo që të zgjedhin projekte më të sigurta. E 
shprehur sipas modelit të thjeshtë (Ek. 1), në qoftë se banka lejohet të 
ndryshojë madhësinë e kolateralit C, situata e racionimit të kredisë nuk 
shfaqet më. Le të supozojmë se banka maksimizon fitimin ndaj vëllimit të 
kredisë L si dhe me kolateralin C, dhe probabiliteti i dështimit rritet me 
rritjen e normës së interesit ∂p/∂rL<0. Problemi i maksimizimit të fitimit për 
bankën në këtë rast konsiston në:  
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Kushtet e rendit të parë që përmbushin problemin e mësipërm të 
maksimizimit janë: 
 
 













=−=
∂
∂

=−−=
∂
∂

0)(1

0)(

L

DLL

rp
C
Π

qLbrrrp
L
Π

 (21) 

  
Duke zgjidhur sistemin e mësipërm të ekuacioneve në lidhje me L marrim: 
 
 

q
brrL dLS −

=  (22) 

 
Pjerrësia e kurbës së ofertës tani është:  
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e cila është pa dyshim pozitive, dhe jo si në rastin e mëparshëm (Ek. 6) kur 
kolaterali u mbajt i pandryshuar. Me fjalë të tjera, kurba e ofertës nuk është e 
përkulur edhe në qoftë se ∂p/∂rL<0. Në këtë mënyrë, duke lejuar bankën që 
të vendosë vetë mbi madhësinë e kolateralit mund të eliminohet mundësa e 
racionimit të kredisë në ekuilibër. Nga sistemi i ekuacioneve (21, ekuacioni i 
dytë) shohim se banka e vendos kolateralin, për çdo normë interesi, në atë 
madhësi që i detyron humarrësit të zgjedhin projekte plotësisht të sigurta, 
p(rL)=1. 
 Megjithatë, sipas S-W, edhe kolaterali njëlloj si norma e interesit, mund 
të dështojë si një mjet për diferencimin dhe për nxitjen e huamarrësve. Rritja 
e kolateralit mund ta zhvendosë përbërjen e grupit të huamarrësve drejt atyre 
me projekte më të rrezikshme, apo mund të nxisë huamarrësit që të zgjedhin 
projekte më të rrezikshme.14 Një argument i dhënë nga S-W për këtë situatë 

                                                                    
14 Në lidhje me modelin tonë kjo do të thotë që ∂p/∂C<0. 
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është se një kolateral më i lartë realisht e redukton madhësinë e kapitalit që 
huamarrësi mund të investojë. Kjo situatë do t’i detyrojë huamarrësit që të 
zgjedhin projekte më të vogla. Në rast se projektet më të vogla kanë 
probabilitet më të madh dështimi, atëhere sipas S-W një rritje e kolateralit 
mund të krijojë një grup më të rrezikshëm huamarrësish, që zgjedhin 
projekte më të rrezikshme.  
 Arsye tjetër pse rritja e kolateralit mund të çojë në zgjedhje të 
pafavorshme, sipas S-W, lidhet me atë që ata e quajnë “zvoglimi i prirjes 
kundra-rrezikut absolut”. S-W argumentojnë se kundërshtimi i individëve 
për të mbartur rrezikun mund të ulet me rritjen e mirëqenies së tyre. Duke 
rritur kolateralin rritet pjesa e huamarrësve me mirëqënie të lartë, por edhe 
më të rrezikshëm, në krahasim me huamarrësit me mirëqenie të ulët por më 
të prirur kundra-rrezikut, të cilët nuk mund ta përballojnë kolateralin e lartë 
dhe për pasojë dalin nga tregu. Përsëri rritja e kolateralit mund të krijojë një 
grup më të rrezikshëm huamarrësish. Efekti i zgjedhjes së pafavorshme 
mund të jetë i mjaftueshëm për të eleminuar efektin pozitiv që mund të ketë 
rritja e kolateralit në fitimin e pritshëm të bankës.  
 Duhet pohuar se diskutimi i S-W kundër kolateralit si mjet diferencimi të 
huamarrësve, bazohen në argumente të dyshimta. Si argumenti se projektet 
më të vogla janë më të rrezikshme dhe ai i zvogëlimit të kundërshtimit ndaj 
rrezikut absolut, nuk janë të përligjura nga praktika. Ndërkohë, Bester (1985) 
ka argumentuar se kur norma e interesit dhe madhësia e kolateralit 
përcaktohen njëkohësisht, është e mundur që të përdoren kontrata të 
ndryshme si mekanizma vetë-zgjedhjeje, kështu që racionimi i kredisë nuk 
shfaqet në ekuilibër. Modeli i Bester-it dëshmon se edhe pa zgjidhje që 
garantojnë plotësisht kredinë, si në rastin e modelit tonë,15 banka mund të 
ndajë huamarrësit e sigurt nga ata të rrezikshëm duke ofruar kontrata me 
kombinime të ndryshme interesi dhe kolaterali. Huamarrësit me probabilitet 
të ulët falimentimi janë më të prirur, në krahasim me huamarrësit që kanë 
probabilitet të lartë dështimi, për të pranuar rritje të kolateralit ndaj një 
reduktimi të normës së interesit. Në modelin e Besterit, ashtu si dhe në 
modelin tonë huamarrësit mund të përballojnë çdo madhësi kolaterali të 
kërkuar prej bankës. Megjithatë, mungesa e kolateralit tek huamarrësit 
mund të jetë një arsye e rëndësishme pse kolaterali dështon si një mjet 
përzgjedhës në vendet e tranzicionit. Kjo nuk vjen prej faktit që bankat 
përfundojnë me aplikantë më të rrezikshëm, siç do të argumentonin S-W, por 
sepse mes aplikantëve të papranuar, mund të ketë shumë huamarrës të sigurt 

                                                                    
15 Besteri i shmang këto zgjidhje duke e bërë ofrimin e kolateralit nga huamarrësit të 
kushtueshëm.  
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të cilët nuk kanë mundësi të përballojnë kolateralin dhe për rrjedhojë të 
sinjalizojnë aftësinë e tyre të kreditimit.  
 
 
2.4 Modelet ndërkohore të racionimit të kredisë (nxitja 
dinamike) 
Një zgjerim i rëndësishëm dhe realist që i është bërë teorisë së racionimit të 
kredisë është futja e lidhjeve ndërkohore midis bankës dhe huamarrësit. 
Stiglitz dhe Weiss (1983), përmes një modeli ndërkohor, kanë treguar se në 
qoftë se huamarrësi dështon, banka mund të ketë predispozicionin që t’i 
rinovojë kredinë për ta lejuar atë të ristrukturohet dhe ta paguajë kredinë më 
vonë. Kjo mund t’i çojë në një sjellje të moralit të rrezikshëm huamarrësit, të 
cilët duke e ditur që banka do t’i vijë në ndihmë në rast vështirësie, kanë një 
nxitje më të madhe për të zgjedhur një projekt më të rrezikshëm. Kjo, mund 
të çojë në zvogëlimin e fitimit të pritshëm të bankës.  
 Për të shmangur këtë situatë të moralit të rrezikshëm, S-W (1983) 
argumentojnë se ka raste që një bankë mund të mos e rinovojë kredinë dhe ta 
detyrojë huamarrësin të falimentojë, edhe sikur e ardhura e pritshme prej të 
gjithë huamarrësve që iu mbyllet kredia të jetë më e lartë se e ardhura e 
pritshme e huamarrësve të rinj. Ky kërcënim mund të jetë i efektshëm vetëm 
në qoftë se huamarrësve që iu është mbyllur kredia nuk iu jepet kredi edhe 
nga bankat e tjera. Bankat e tjera kanë interes që të veprojnë në këtë mënyrë 
për ta bërë kërcënimin e falimentimit të besueshëm për huamarrësit e tyre. 
Kështu që, në rastin e modeleve ndërkohore, racionimi i kredisë shërben si 
nxitje dinamike për të ndikuar mbi huamarrësit që të zgjedhin projekte më 
pak të rrezikshme.  
 
 
2.5 Një këndvështrim Post-Keinsianist për racionimin e 
kredisë 
Sipas ekonomistëve Post-Keinsianistë, modelet Neo-Keinsianiste, të 
shqyrtuara deri tani, kufizohen në një interpretim të ngushtë të informacionit 
asimetrik për të shpjeguar racionimin e kredisë. Sipas Wolfson (1996), sjellja 
e moralit të rezikshëm, e cila buron nga që huamarrësi disponon më shumë 
informacion se banka, është vetëm njëri prej rreziqeve të shumta që lidhen 
me procesin e huadhënies dhe të huamarrjes. Për më tepër, këto rreziqe nuk 
mund të kategorizohen në probabilitete të sakta siç bëjnë modelet Neo-
Keinsianiste, kur ato janë të lidhura kryesisht me pasiguri themelore të 



Erjon Luçi 

 21

huamarrësve dhe të huadhënësve rreth të ardhmes.16 Wolfson argumenton se 
pasiguria themelore rreth të ardhmes mund të bëjë që huamarrësit dhe 
huadhënësit të kenë parashikime dhe perceptime të ndryshme rreth rrezikut 
(pritje asimetrike), gjë që mund të rezultojë me racionim të kredisë. 
Supozojmë se si huadhënësi dhe huamarrësi kanë prirje kundër rrezikut, por 
duke qenë se ata e 
parashikojnë të ardhmen 
ndryshe, ata nuk e  
perceptojnë njësoj rrezikun 
e projekteve të ndryshme. 
Kështu, i njëjti projekt mund 
të konsiderohet i rrezikshëm 
nga huamarrësi por jo edhe nga banka dhe anasjelltas. Siç mund të shikohet 
dhe nga diagrama e mësipërme, ato projekte që huamarrësit i konsiderojnë si 
të rrezikshme nuk diskutohen fare, kështu që banka nuk ka rast të njihet me 
to ndonjëherë. Nga ana tjetër, edhe ndërmjet projekteve që perceptohen si të 
sigurta prej huamarrësve vetëm ato që perceptohen si të sigurta nga banka 
miratohen, ndërkohë që projektet e tjera racionohen.  
 Në kundërshtim me modelin e S-W, banka dhe huamarrësi në rastin e 
mësipërm nuk e dinë probabilitetin e saktë të kthimit të kredisë për shkak të 
pasigurisë. Në raste të tilla, sipas Wolfson, ata krijojnë opinione rreth 
mundësisë së suksesit të projektit, opinione të cilat mbështeten në shkallë të 
ndryshme besimi. Sipas modelit të S-W, kjo do të thotë që probabiliteti i 
kthimit të kredisë për projekte të veçanta vlerësohet me tolerancë të 
ndryshme gabimi.17 Niveli i besimit (apo toleranca e gabimit) mbi bazën e të 
cilit banka parashikon (apo vlerëson) aftësinë kredituese të huamarrësve 
mund të ndikohet nga faktorë të shumtë. Një projekt i konsideruar i sigurt 
dhe i pranuar në një situatë të caktuar mund të mos konsiderohet si i tillë në 
një situatë tjetër dhe rrjedhimisht mund të racionohet. Kjo do të thotë që 
shfaqja dhe madhësia e racionimit të kredisë mund të shpjegohen me ata 
faktorë që ndikojnë konfidencën e bankës në vlerësimin e rrezikut të 
projekteve.  
 Trajtimi Post-Keinsianist i racionimit të kredisë, është veçanërisht i 
dobishëm në rastin e ekonomive në tranzicion, sepse lejon që të bëhet një 
dallim më i qartë midis asaj pjese të racionimit të kredisë që shkaktohet nga 

                                                                    
16 Ideja pas hipotezës së pasigurisë themelore, fillimisht e propozuar nga Keynes (1937), është 
që në të ardhmen ka shumë ngjarje të cilat janë të paparashikueshme. 
17 Ky krahasim duhet të trajtohet me kujdes duke qenë se modelet Neo dhe Post Keinsianiste të 
racionimit të kredisë disa herë janë konsideruar si jo të përshtatshme (Piegay, 1999), prej 
supozimeve të tyre të ndryshme probabilistike dhe joprobabilistike. 

  Banka 
  E sigurt E rrezikshme 

E sigurt  Pranuar Hedhur  
poshtë (CR) Huamarrësi 

E rrezikshme − − 
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pamundësia e bankave për të minimizuar gabimin e vlerësimit (parashikimit) 
të probabilitetit të kthimit të kredisë, nga ajo pjesë e racionimit të kredisë që 
shkaktohet nga pasiguria themelore e rrethanave jashtë bankave, të cilat do 
të analizohen më hollësisht në vijim. 
 
 
3. Racionimi i kredisë dhe rasti i vendeve në tranzicion 
Zhvillimi i NF në vendet në tranzicion mund të pengohet nga faktorë të 
shumtë. Ndër ta si më të rëndësishëm mund të përmendim: inefiçencën e 
ndërmjetësuesve financiarë, pasigurinë e gjendjes makroekonomike, 
problemet që lidhen me të drejtat e pronësisë dhe me kuadrin ligjor në 
përgjithësi, faktorë të tjerë mikroekonomikë si: kultura e pazhvilluar ndaj 
tregut dhe transparenca e ulët e bizneseve, varfëria e informacionit, 
problemet që lidhen me përdorimin e kolateralit etj.. Le të analizojmë se si 
ndikojnë këta faktorë mbi nivelin ende të ulët të NF në këto vende, duke u 
bazuar në modelin teorik të racionimit të kredisë të parashtruar më sipër. 
  
Eficienca e ndërmjetësuesve financiarë 
Bazuar në modelin teorik të shtjelluar në këtë punim, rezulton se niveli 
relativisht i ulët i eficiencës së ndërmjetësuesve financiarë në ekonomitë në 
tranzicion mund të ndikojë negativisht ofertën e kredive në dy mënyra. Së 
pari, pavarësisht nga vartësia e probabilitetit të kthimit të kredisë ndaj 
normës së interesit, eficienca e ulët e bankave (sidomos e atyre shtetërore) që 
pasqyrohet nga vlera e lartë e q në Ek. 3, zhvendos kurbën e ofertës majtas.  
 Së dyti, shumë banka në vendet në tranzicion, përfshirë dhe bankat e 
huaja,18 mund të kërkojnë disa kohë që aftësitë e stafit të tyre të 
përmirësohen në nivele të krahasueshme me atë të vendeve të zhvilluara. 
Ndërkohë, saktësia e vlerësimit të probabilitetit të kthimit të kredisë do të 
çalojë. Sipas trajtimit Post-Keinsianist, kjo do të thotë që, besimi me të cilin 
banka formon opinionin e saj mbi sigurinë e shumë projekteve apo mbi 
aftësinë kredituese të huamarrësve, do të jetë relativisht i ulët. Prandaj, 
shumë projekte mund të konsiderohen si të rrezikshme dhe do të racionohen 
për shkak të mungesës së besimit në analizën e kreditit dhe procesit të 
vlerësimit. 
 Pra, përmirësimi i eficiencës së bankave mund të ketë vetëm efekt të 
vogël në thellimin e NF në vendet e tranzicionit. Ka shumë faktorë të tjerë 
jashtë bankave që mund të lëkundin besimin e tyre në dhënien e kredive të 
reja pavarësisht nga niveli i tyre i eficiencës, siç do të diskutojmë në vijim. 

                                                                    
18 Të huaja përsa i përket pronësisë jo stafit. 
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Pasiguria e gjendjes makroekonomike 
Megjithëse shumë vende në tranzicion kanë arritur njëfarë stabiliteti 
makroekonomik për sa i përket ritmeve të rritjes ekonomike dhe nivelit të 
ulët të inflacionit, ngjarjet e skemave piramidale në Shqipëri dhe kolapsi i 
tregut të bonove të thesarit në Rusi, dëshmuan se sa e brishtë është situata 
makroekonomike në këto vende. Pasiguira rreth situatës ekonomike mund të 
ndikojë negativisht probabilitetin e kthimit të kredive (p në modelin tonë) si 
të huamarrësve të sigurtë ashtu dhe të atyre të rrezikshëm.  
 
 

  
Fig. 9: Racionimi i kredisë në (a) një vend të zhvilluar dhe (b) një vend në tranzicion 

 
 Nëse do të krahasonim një ekonomi në tranzicion me një vend të 
zhvilluar, duhet të presim që bankat në vendin në tranzicion të perceptojnë 
një probabilitet më të ulët kthimi kredie p, krahasuar me bankat në vendin e 
zhvilluar për të njëjtin grup të ngjashëm kredish. Kjo ndodh për shkak se 
bankat në vendet në tranzicion duhet të përballojnë probleme më serioze të 
informacionit asimetrik dhe një pasiguri më të lartë makroekonomike. Nga 
Ek. 3 mund të shihet se një vlerë e vogël e p do të thotë që oferta e kredisë së 
bankave do të jetë më e ulët për çdo normë interesi, si dhe bëhet më 
inelastike (Ek. 4 dhe 6). Kjo është paraqitur grafikisht në Fig. 9, ku kurba e 
ofertës së ekonomisë në tranzicion është e vendosur më afër boshtit vertikal 
në krahasim me kurbën e ofertës së vendit të zhvilluar, cet. par. Duke 
supozuar se racionimi i kredisë ekziston në të dyja vendet dhe se kërkesat për 
kredi janë të krahasueshme, madhësia e racionimit të kredisë në vendin në 
tranzicion duhet të jetë më e lartë se ajo e vendit të zhvilluar. Po të 
supozojmë që kërkesa për kredi në vendin e tranzicionit mund të jetë më e 
ulët se sa në vendin e zhvilluar, atëherë diferenca e racionimit të kredisë do të 
jetë më e vogël. Megjithatë, në ekonomitë në tranzicion nuk përbën aq shumë 
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problem madhësia e racionimit të kredisë, se sa niveli i ulët i huadhënies që 
mund të vazhdojë edhe pasi kërkesa të rritet. Prandaj, për sa kohë që vendet 
në tranzicion nuk do të zgjidhin problemin e racionimit të kredisë, zhvillimi i 
NF mund të mbetet shumë i kufizuar. 
 
 
 
Problemet e të drejtave të pronësisë dhe të kuadrit ligjor 
Një ndër faktorët e rëndësishëm institucionalë që mund të ndikojë NF në 
vendet në tranzicion është kuadri ligjor. Si cilësia e ligjeve që mbrojnë të 
drejtat e investitorëve ashtu dhe zbatimi rigoroz i tyre janë të rëndësishme 
për të shpjeguar diferencat e NF midis vendeve në tranzicion dhe atyre të 
zhvilluara (Luçi, 2002). Le të shqyrtojmë se si modeli teorik në këtë punim e 
mbështet këtë konsideratë.  
 Modeli i Jaffee dhe Russell gjykohet si më i përshtatshmi ndër modelet e 
ndryshme të shqyrtuara në këtë punim, për të analizuar se si dobësitë e 
kuadrit ligjor mund të ndikojnë vendimin e bankave për të dhënë hua të reja. 
Në këtë model, kostot jomonetare (Z) mund të interpretohen si niveli i 
mbrojtjes ligjore që bankat kanë për investimet e tyre. Bankat gëzojnë 
mbrojtje të plotë ligjore në qoftë se r2L<Z (Fig. 6 më sipër). Në këtë rast, nuk 
ka asnjë normë interesi ku huamarrësit e pandershëm mund të maksimizojnë 
fitimin e tyre të pritshëm duke zgjedhur një falimentim të qëllimshëm. 
Prandaj, grupi i huamarrësve bëhet homogjen duke qenë se fitimi i pritshëm i 
huamarrësve të ndershëm dhe të pandershëm është i njëjtë për çdo normë 
interesi. Në një situatë të tillë nuk ka racionim kredie sepse të ardhurat e 
pritshme të bankës nuk zvogëlohen me rritjen e normës së interesit. 
 

 
Fig. 10: Fitimi i pritshëm për huamarrësit e ndershëm dhe të pandershëm kur Z=0 
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 Në qoftë se në ekstremin tjetër bankat nuk kanë fare mbrojtje ligjore 
(Z=0) atëherë rLL>Z(=0) për çdo rL, që do të thotë se fitimi i pritshëm i 
huamarrësve të pandershëm maksimizohet vetëm nëse ata nuk e kthejnë 
huanë.19 Si pasojë, ata do të zgjedhin falimentimin e qëllimshëm për çdo 
normë interesi dhe fitimi i tyre i pritshëm do të jetë konstant20 në pX (Fig. 
10). Në këtë rast, duke qenë se huamarrësit e pandershëm gjithmonë do të 
falimentojnë, e ardhura e pritshme e bankës deri sa huamarrësit e ndershëm 

dalin jashtë tregut në normën e interesit r2 është LprLλρ = . Kjo e ardhur 

rezulton më e ulët se sa e ardhura e pritshme e bankës kur ka njëfarë 

mbrojtjeje ligjore (0<Z<r2L) LprL=ρ  deri te r1, ndërkohë që është e 

njëjtë pas kësaj pike. Kjo do të thotë që oferta e huave për norma interesi nën 
r1 do të jetë më e ulët kur nuk ka mbrojtje ligjore krahasuar me ofertën e 
huave kur ekziston mbrojtja, ndërkohë që oferta është e njëjtë pas r1 siç është 
paraqitur në Fig. 11(a). Duke pasur parasysh se fitimi i pritshëm i bankës 
maksimizohet në r1 kur ka mbrojtje ligjore dhe në r2 kur nuk ka, oferta e 
huave në ekuilibër në rastin e dytë, duhet të jetë shumë më e ulët dhe 
racionimi i kredisë shumë më serioz.  
 

 
Fig. 11: Oferta e huave kur ka mbrojtje ligjore (0<Z<r2L) - S1, dhe kur nuk ka mbrojtje 

ligjore (Z=0) - S2, për λ të ndryshme − λ(a)<λ(b) 
 
 Megjithatë, ky rezultat është shumë i ndjeshëm ndaj madhësisë relative të 
grupit të huamarrësve të pandershëm. Kur grupi i huamarrësve të 
pandershëm është i vogël (kur λ është e lartë), diferenca në të ardhurën e 
pritshme të bankës para dhe pas falimentimit të qëllimshëm të huamarrësve 
                                                                    
19 Shiko dhe Ek. 19, Fig. 6 si dhe diskutimin lidhur me to. 
20 Në lidhje me ndryshimin e normës së interesit. 
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të pandershëm, do të jetë e vogël. Prandaj kurba e ofertës në rastin pa 
mbrojtje ligjore dhe në rastin me mbrojtje ligjore do të jetë e vogël. Mund të 
ndodhë edhe që oferta e huave në ekuilibër të jetë e njëjtë në qoftë se grupi i 
huamarrësve të pandershëm është shumë i vogël, si në Fig. 11(b). Pra, 
mbrojtja ligjore është veçanërisht e rëndësishme për ofertën e huave, kur 
grupi i huamarrësve të pandershëm është i konsiderueshëm si në rastin (a) 
në Fig. 11. 
 Është e vështirë të bëhet një supozim i drejtpërdrejtë dhe realist rreth 
ndryshimeve në shpërndarjen e humarrësve ‘të ndershëm’ dhe ‘të 
pandershëm’ (apo të sigurt dhe të rrezikshëm) në ekonomitë në tranzicion 
krahasuar me ato në vendet e zhvilluara. Megjithatë, mund të analizohet se si 
ndryshimet e kuadrit institucional mund të ndikojnë madhësinë relative të dy 
grupeve të huamarrësve. Kështu për shembull, mund të argumentohet se një 
kuadër ligjor i paaftë mund të nxisë më shumë sjelljen e moralit të 
rrezikshëm prej huamarrësve për të mos kthyer kreditë. Në qoftë se bëjmë 
një supozim më realist që kostoja jomonetare Z është e ndryshme për çdo 
huamarrës, çka do të thotë që kostoja e të njëjtit dënim ligjor mund të 
perceptohet jo njëlloj prej huamarrësve të ndryshëm, atëherë pritet që me 
zvogëlimin e Z gjithmonë e më shumë huamarrës do ta konsiderojnë të 
pranueshëm falimentimin e qëllimshëm. Veç kësaj, duke qenë se huamarrësit 
e pandershëm kanë të ardhura të pritshme më të larta se huamarrësit e 
ndershëm, konkurrenca mund ta nxjerrë grupin e këtyre të fundit jashtë 
tregut në qoftë se ata nuk vendosin të shkelin ligjin. Për rrjedhojë me 
zvogëlimin e Z, bie dhe pesha e huamarrësve të ndershëm, dhe oferta e huave 
zhvendoset gjithmonë e më afër boshtit vertikal. Prandaj, mund të 
argumentohet që një nivel i ulët i mbrojtes ligjore ka më shumë mundësi të 
shoqërohet nga një pjesë e madhe huamarrësish të pandershëm, që është 
rasti (a) në Fig. 11. 
 Në qoftë se supozojmë se një vend në tranzicion karakterizohet nga një 
kuadër i dobët ligjor (Z=0) oferta e huave, bazuar në diskutimin e mësipërm 
ka shumë mundësi të jetë L2 në Fig. 11(a), që është në mënyrë të dallueshme 
më e ulët krahasuar me ofertën e huave të një vendi me një kuadër të 
konsoliduar ligjor L1. Ndikimi i përmirësimit të kuadrit ligjor të një vendi në 
tranzicion mbi ofertë e tij të huave është i drejtpërdrejtë. Me rritjen e Z pika 
ku banka fillon të racionojë kredinë, zhvendoset gjithmonë e më shumë 
djathtas. Kështu që, me përmirësimin e kuadrit ligjor oferta e fondeve rritet 
dhe në çastin që Z>r2L për çdo huamarrës, oferta në r2 duhet të plotësojë 
kërkesën për fonde dhe në këtë rast nuk do të ketë më racionim kredie në 
ekuilibër.  
 Me pak fjalë, problemet që lidhen me kuadrin ligjor (për Z relativisht të 
ulëta) në vendet në tranzicion mund të zvogëlojnë në mënyrë të 
konsiderueshme të ardhurat e pritshme të bankave dhe, për rrjedhojë, 
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zvogëlojnë edhe ofertën e tyre të kredisë. Kjo ndodh për shkak të efektit të 
nxitjeve përkeqësuese (apo të moralit të rezikshëm), me fjalë të tjera, më 
shumë huamarrës joshen për të mos kthyer kredinë. 
 
 
Cilësia e qarkullimit të informacionit 
Për shkak të ndryshimeve të shpejta strukturore që ndodhën në vendet e 
tranzicionit, mekanizmi i vjetër i qarkullimit të informacionit u prish apo u 
bë i papërdorshëm. Kështu, sistemet e vjetra të kontabilitetit rezultuan të 
papërshtatshme për të evidentuar në mënyrë të saktë aktivitetin e 
ndërmarrjeve të reja private. Ndërkohë që po bëhen përpjekje për të ndërtuar 
dhe për të konsoliduar strukturat e reja, vendet e tranzicionit ende 
karakterizohen nga një qarkullim i ulët i informacionit. Në disa raste, kjo 
lidhet me vënien në funksionim të sistemeve të reja të kontabilitetit dhe të 
procedurave të raportimit, ende jofamilare për shumë firma e kompani të 
reja si dhe për analistët e kreditit. Ndërkohë që, ka edhe raste të tjera kur 
informacioni fshihet qëllimisht nga ana e ndërmarrjeve për t’iu shmangur 
tatimeve. Shumë kompani private nuk janë të gatshme për t’i dhënë 
informacion bankave prej frikës së rrjedhjes së informacionit tek autoritetet 
fiskale. Gjithashtu, historia e ndërmarrjeve të reja private, që përbëjnë pjesën 
kryesore të huamarrësve të bankave, është inekzistente ose shumë e shkurtër.  
 Qarkullimi i pamjaftueshëm i informacionit, ashtu si në rastin e aftësive 
të kufizuara për analizën e kredive, e vështirëson punën e bankave për 
vlerësimin e saktë të rrezikut të dhënies së kredive. Kështu që, mund të ketë 
një efekt të ngjashëm përkeqësues në ofertën e huave të bankave. Gjithashtu, 
kur huamarrësi mundohet ta fshehë qëllimisht informacionin prej bankës, 
asimetria e informacionit mes tij dhe bankës rritet. Kjo e rrit mundësinë që 
efekti negativ i zgjedhjes së vështirësuar dhe i moralit të rrezikshëm mbi të 
ardhurat e pritshme të bankës të kapërcejë efektin pozitiv të rritjes së normës 
së interesit. Prandaj, rreziku i tipit 1 apo i racionimit të pastër të kredisë është 
relativisht i lartë për shkak të nivelit të ulët të qarkullimit të informacionit.  
 
Kolaterali 
Një instrument i rëndësishëm që përdorin bankat për të kapërcyer problemin 
e racionimit të kredisë është kolaterali. Banka mund të vendosë një kolateral 
që e bën të ardhurën e pritshme të huamarrësit për projektet e rrezikshme 
më të ulët se të ardhurën e pritshme nga projektet e sigurta. Megjithatë, 
kolaterali mund të mos jetë një alternativë e mundshme për bankat e 
vendeve në tranzicion. Kjo ndodh për shkak të nivelit të ulët të pasurisë 
individuale dhe të korporatës, si dhe të problemeve të sistemit ligjor.  
 Duke e lënë mënjëanë rolin që kolaterali mund të luajë si mjet ndarës në 
zgjidhjen e problemit të racionimit të kredisë, mungesa e kolateralit mund të 
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ketë një ndikim akoma më të madh dhe të drejtpërdrejtë negativ për ofertën 
e huave. Nëse i rikthehemi shembullit në Fig. 5 (më sipër), ku huamarrësi 
duhet të zgjedhë ndërmjet një projekti të sigurt (a) dhe një të rrezikshëm (b), 
konstatojmë se me zvogëlimin e kolateralit (C) ndërprerja e dy projekteve 
alternative zhvendoset majtas, drejt boshtit vertikal. Në rastin e veçantë kur 
C=0 (pra kur mungon kolaterali) do të rezultojë situata e paraqitur në Fig. 12. 
 

 
Fig. 12: Projekte alternative pa kosto falimentimi dhe kolateral 

 
 Tani për çdo normë interesi projekti i rrezikshëm (b) ka një të ardhur të 
pritshme më të lartë krahasuar me projektin e sigurt (a). Për rrjedhojë të 
gjithë huamarrësit do të zgjedhin projektin me të ardhurën e pritshme më të 
lartë, por njëherësh edhe më të rrezikshëm. Në qoftë se krahasojmë të 
ardhurën e pritshme të bankës në dy raste, kur ekziston një kolateral pozitiv i 
caktuar (Ek. 24) dhe kur nuk ka kolateral (Ek. 25), vërejmë se e ardhura e 
pritshme në rastin e dytë është më e ulët për dy arsye. Së pari, në mungesë të 
kolateralit probabiliteti i shlyerjes së huasë është më i ulët krahasuar me 
rastin e kolateralit pozitiv për norma interesi nën C/L (shiko Fig. 5). Së dyti, 
sepse në rast të mungesës së kolateralit banka mbart të gjithë koston e 
dështimit të projektit. Kështu që, për çdo normë interesi, fitimi i saj i 
pritshëm zvogëlohet në masën e kolateralit që banka mund të kishte rimarrë 
në rast falimentimi të huamarrësit.  
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N.q.s. C > 0 
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 Ofertat e huave në rastin e mungesës së kolateralit dhe të një kolaterali 
pozitiv të caktuar, janë paraqitur në Fig. 13(a). Oferta ekuilibër e huave kur 
C=0 (L2) është më e ulët se oferta ekuilibër e huave kur C>0 (L1).  
 

  
Fig. 13: Oferta e huave kur C>0 (S1) dhe kur C=0 (S2), në rastin e (a) moralit të 

rrezikshëm dhe (b) zgjedhjes së vështirësuar  
 
 Për thjeshtësi, diskutimi i mësipërm u bazua në modelin e moralit të 
rrezikshëm, por rezultatet nuk do të ndryshonin shumë edhe në rast se 
përdorim modelin e zgjedhjes së vështirësuar kur kemi dy grupe 
huamarrësish në vend të dy projekteve alternative (Fig. 13b). Në të dyja 
modelet kufizimi i kredisë për shkak të mungesës së kolateralit do të jetë më i 
madh në qoftë se rreziku i dështimit të projektit është i lartë. Prandaj, 
mungesa e kolateralit mund të ketë pasoja të dëmshme, sidomos për vendet 
në tranzicion ku rreziku mesatar i projekteve pritet të jetë relativisht i lartë. 
 
Racionimi ndërkohor i kredisë 
Diskutimin e mësipërm e mbështetëm në një model me një periudhë kohore. 
Mund të argumentohet që në qoftë se ky diskutim do të ishte mbështetur në 
një model ndërkohor, ndikimi i sjelljes së moralit të rrezikshëm të 
huamarrësve mbi ofertën e kredive të vendeve në tranzicion mund të ishte 
më pak i theksuar. Për shembull, në rastin e dobësive të kuadrit ligjor disa 
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huamarrës mund të vendosin të mbesin ‘të ndershëm’ dhe t’i kthejnë huatë 
për të krijuar një lidhje afatgjatë me bankën. Nga ana tjetër, huamarrësit e 
pandershëm që zgjedhin një fitim të shpejtë afatshkurtër duke mos kthyer 
huatë, do të ndëshkohen në të ardhmen duke u përjashtuar nga mundësia e 
sigurimit të kredisë bankare. Në këtë mënyrë, bankat mund të përdorin 
racionimin e ardhshëm të kredisë si një mjet nxitës për të disiplinuar 
huamarrësit në mungesë të kolateralit dhe të mbrojtjes ligjore.  
 Megjithatë, edhe përdorimi i kërcënimit të racionimit të kredisë në të 
ardhmen mund të ketë probleme si mjet nxitës në ekonomitë në tranzicion. 
Një kusht i nevojshëm i rëndësishëm për funksionimin e racionimit 
ndërkohor të kredisë ishte që të gjithat bankat nuk duhet t’i pranojnë 
huamarrësit e ‘pandershëm’ në të ardhmen. Ndërkohë që është në interesin e 
bankave për të vepruar kështu, bankat e vendeve në tranzicion mund të mos 
jenë gjithmonë të gatshme për të shkëmbyer informacionin rreth 
huamarrësve të tyre. Pra, argumenti i qarkullimit të varfër të informacionit 
në vendet në tranzicion mund të shtrihet dhe në rastin e bankave, çka do të 
thotë se racionimi ndërkohor i kredisë mund të dështojë si një mjet efektiv 
nxitës. 
 Përveç problemeve të komunikimit ndërmjet bankave, mund të paraqitet 
e vështirë edhe puna për të bërë dallimin ndërmjet huamarrësve, të cilët 
falimentojnë prej sjelljes së moralit të rrezikshëm dhe atyre të cilët 
falimentojnë prej ‘shansit të keq’ ose të kushteve të vështira makro dhe 
mikroekonomike të tranzicionit. Pamundësia për të bërë një dallim të tillë 
çon në racionim të kredisë së tipit 1. Kështu që, ndonëse racionimi ndërkohor 
i kredisë mund ta zvogëlojë sjelljen e moralit të rrezikshëm të huamarrësve ai 
mund të mos jetë një mjet nxitës efektiv për të zëvendësuar kuadrin efektiv 
ligjor apo kolateralin. 
 
Racionimi i kredisë dhe tavanet e kredisë 
Në vendet në tranzicion racionimi i kredisë mund të shfaqet edhe për shkak 
të kontrollit direkt të vëllimit të kredisë së re që bankat mund të japin 
(tavanet e kredisë) të vendosur nga autoritetet monetare dhe/ose 
rregullatore. Në fillimet e tranzicionit, autoritetet monetare përdornin 
tavanet e kredisë si instrument për të realizuar politikën monetare për shkak 
të mungesës apo të efektivitetit të pamjaftueshëm të intrumenteve të tjera 
indirekte. Megjithatë, me kalimin e kohës, në shumë vende në tranzicion 
autoritetet monetare kanë kaluar në përdorimin e instrumenteve indirekte të 
polikës monetare apo kanë në plan për të bërë një gjë të tillë. Ndaj, kjo formë 
e tavaneve të kredisë dhe racionimi i kredisë që rezulton duhet të eleminohet 
me kalimin e kohës. 
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Grupet e diskriminuara 
Në vendet në tranzicion ekzistojnë edhe grupe të dallueshme huamarrësish 
që paraqesin interes për bankat, të cilat mundohen të identifikojnë 
humarrësit ‘e sigurt’ prej atyre ‘të rrezikshëm’. Kështu për shembull, bankat 
zakonisht bëjnë dallim midis investitorëve të huaj dhe atyre vendas. Veç 
kësaj, brenda investitorëve vendas ka dhe grupe të tjera të dallueshme si 
bizneset e vogla dhe të mëdha apo bizneset e reja dhe ato të maturuara. Në 
këtë rast, mund të shfaqet tipi i 2të i racionimit të kredisë (ai përjashtimit), 
kur disa grupeve iu kufizohet shumë kredidhënia apo edhe përjashtohen 
plotësisht nga tregu i kredisë. 
 Le të fillojmë arsyetimin duke supozuar se ka dy grupe të dallueshme 
huamarrësish – investitorë të huaj dhe investitorë vendas. Në qoftë se 
shënojmë normën optimale të brendshme të interesit të bankës me rf dhe rd 
respektivisht për investitorët e huaj dhe ata vendas, atëherë duhet të presim 
që ρf(rf)>ρd(rd), ku ρi(r) është funksioni i të ardhurës bruto të pritshme të 
bankës për investitorin i. Këto pritje bazohen në opinione të tilla si 
investitorët e huaj janë më të besueshëm dhe më me përvojë, ata përballojnë 
kosto më të larta falimentimi, kanë qarkullim më të mirë informacioni, kanë 
kosto më të ulëta transaksionesh, si dhe ofrojnë kolateral më të sigurt. Në 
qoftë se kostoja e dhënies së huave, siç paraqitet në Fig. 14, është më e madhe 
se δ2, për shembull δ*, atëherë investitorëve vendas nuk iu jepet fare kredi, 
ndërkohë që investitorët e huaj marrin të gjithë kredinë që iu nevojitet për 
normën e interesit r2. Vetëm në qoftë se kostoja e dhënies së huave bie në δ2, 
investitorët vendas kanë mundësinë që të marrin kredi, megjithëse ata prapë 
mund të racionohen (Fig. 14). 
 

 
Fig. 14: Racionimi i kredisë midis grupeve të ndryshme 
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I njëjti argument mund të përdoret për të shpjeguar se përse bankat 

përqëndrohen më shumë në bizneset e mëdha sesa në ato të vogla dhe të 
mesme. Në qoftë se shënojmë grupin e bizneseve të vogla dhe të mesme me x, 
duhet të pritet që të ardhurat e pritshme bruto të bankave prej këtyre 
bizneseve të jenë mjaft të ulëta. Kjo pritshmëri bazohet sidomos në 
pamundësinë e bizneseve të mesme dhe të vogla për të përmbushur kërkesat 
për kolateral, në qarkullimin e varfër të informacionit, në kostot e larta të 
transaksioneve si dhe në mungesën e aftësive financiare etj., për vlerësimin e 
projekteve. Kështu që grupi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme mund të 
përjashtohet plotësisht prej tregut të kredisë, sepse mund të mos ketë asnjë 
normë interesi për të cilën të merren parasysh kërkesat e këtyre bizneseve. 
Një arsyetim i ngjashëm mund të zbatohet dhe për bizneset që kanë histori të 
pamjaftueshme për të bindur bankat mbi aftësitë e tyre kredituese.  
 Ekzistojnë edhe grupe të tjera të dallueshme në mes të investitorëve 
vendas. Bankat mund të mbajnë qëndrime të diferencuara ndaj investitorëve 
që operojnë në ose pranë kryeqytetit dhe atyre që operojnë në zona të tjera. 
Në disa vende në tranzicion si Shqipëria, vërehet një përqëndrim i lartë i 
aktivitetit ekonomik në kryeqytet dhe në zonat përreth tij. Kjo lë të kuptohet 
se kryeqyteti dhe zonat përreth kanë qarkullim formal dhe informal 
informacioni, si dhe rregull e ligj më të mirë krahasuar me zonat e tjera. Kjo 
do të thotë rrezik më i ulët dhe të ardhura të pritshme më të larta për 
investitorët (bankat) në këtë zonë. Së fundi, bankat mund të mbajnë 
qëndrime të diferencuara edhe ndaj investitorëve të sektorëve të ndryshëm të 
ekonomisë. 
 
4. Një kritikë për teorinë e racionimit të kredisë 
Shumica e kritikës ndaj modelit të racionimit të kredisë është përqendruar në 
supozimet e thjeshtëzuara të modelit. Disa autorë, si Bester (1985) diskutuar 
më sipër, kanë ndërtuar modele që i japin bankës instrumente me të cilat ajo 
mund të zgjidhë problemet e përzgjedhjes së përkeqësuar dhe të moralit të 
rrezikshëm. Në njëfarë mase, kjo gjë i përshtatet vendeve të zhvilluara ku 
bankat aktualisht kanë një sërë instrumentesh që mund të përdoren si mjete 
përzgjedhëse dhe nxitëse. Megjithatë, në rastin e veçantë të ekonomive në 
tranzicion, bankat hasin probleme më serioze të asimetrisë së informacionit 
dhe pasiguri, ndërkohë ato nuk disponojnë aq shumë instrumente si 
homologet e tyre në vendet e zhvilluara. Prandaj, teoria e racionimit të 
kredisë rezulton më pak e kritikueshme për kushtet e vështira të vendeve në 
tranzicion. 
 Teoria e racionimit të kredisë është kritikuar edhe për faktin që 
përqëndrohet kryesisht në mënyrën se si bankat shpërndajnë burimet 
ekzistuese duke shpërfillur krijimin e brendshëm të parasë (Piegay, 1999). 
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Wolfson (1996) është një prej të parëve që i ka bashkuar këto dy koncepte. 
Wolfson argumenton se bankat mundohen të përmbushin çdo kërkesë për 
kredi duke përshtatur rezervat e tyre në përputhje me këtë kërkesë.21  
Megjithatë, kërkesa e huamarrësve që mundohet të plotësojë banka nuk 
është e njëjtë me termin e kërkesës së përdorur përgjatë këtij punimi. Bankat 
mundohen të përmbushin vetëm kërkesën e atyre huamarrësve të cilët 
perceptohen të jenë të aftë për shlyer kredinë. Ndryshimi midis kësaj 
kërkese, të cilën Wolfson e quan kërkesë ‘efektive’, dhe kërkesës origjinale 
interpretohet si racionim kredie. Çdo faktor që mund të ndikojë në 
perceptimin rreth aftësisë së ardhshme për të shlyer kredinë të huamarrësve 
mund të çojë në një zhvendosje të kurbës së kërkesës efektive dhe, për 
rrjedhojë, të racionimit të kredisë.  
 Disa prej këtyre faktorëve u analizuan në Seksionin e tretë, megjithëse 
bazuar në një model që nuk merrte parasysh krijimin e brendshëm të parasë. 
Megjithatë, rezultatet e bazuara në modelin e Wolfsonit nuk duhet të 
ndryshojnë shumë prej atyre të mësipërme. Në qoftë se, për çfardolloj 
arsyeje, pasiguria e bankës rreth probabilitetit të kthimit të kredisë rritet, 
racionimi i kredisë duhet të rritet si në rastin e Wolfsonit ashtu dhe në rastin 
tonë. Megjithëse, ndërkohë që Wolfsoni argumenton se racionimi i kredisë 
rritet për shkak të uljes së kërkesës efektive të ndjekur nga oferta, ne do të 
arsyetonim që racionimi i kredisë rritet për shkak të nivelit të ulët të ofertës 
së huasë së bankës. Për sa kohë që si kërkesa efektive në modelin e Wolfson-
it ashtu dhe oferta në modelin tonë varen nga perceptimet e bankës rreth 
aftësisë kredituese të huamarrësve, dhe për sa kohë në modelin tonë nuk 
kemi vënë ndonjë kufizim të përcaktuar të fondeve në dispozicion të bankës, 
të dy trajtimet jenë pak a shumë të ngjashme.  
 Kjo ngjashmëri ndërmjet dy modeleve shtrihet edhe për rastin e grupeve 
të dallueshme të huamarrësve. Në Fig. 15, në qoftë se kostoja e huave të 
bankës është δ2 ajo do të marrë në konsideratë vetëm grupin e dytë të 
huamarrësve të aftë për kredi dhe do t’iu japë atyre të gjithë kredinë që ata do 
të kërkojnë. Në këtë rast  kërkesa efektive është ajo e grupit të dytë (D2) 
ndërsa racionimi i kredisë është i barabartë me kërkesën e grupit të parë (D1), 
i cili është lënë plotësisht jashtë tregut. Përveç ndryshimeve në mënyrën se si 
bankat formojnë opinionet e tyre mbi aftësitë kredituese të huamarrësve, 
rezultatet e modeleve të S-W dhe të Wolfsonit duket të jenë të ngjashme. 
Megjithatë, supozimi i krijimit të brendshëm të parasë sipas të cilit bankat iu 
ofrojnë huamarrësve të aftë për kredi një vëllim të pakufizuar kredie, do të 
thotë që grupi marxhinal, dhe të gjitha grupet e huamarrësve mbi atë 

                                                                    
21 Kjo është e ngjashme me idenë e modelve ‘mark-up’ të krijimit të brendshëm të parasë (për 
shembull Kaldor 1985; Moore, 1988) 
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marxhinal (Fig. 8) nuk racionohen asnjëherë. Kjo është në kundërshtim me 
argumentin e S-W sipas të cilit grupi marxhinal si dhe grupe të tjera mbi të 
mund të jenë subjekt i tipit 1 të racionimit të kredisë. 
 
 

 
Fig. 15: Tipi 2 i racionimit të kredisë 

 
 
 
5. Konkluzione 
Teoria trandicionale e NF sugjeron se ndërmjetësuesit financiarë, sikundër 
janë bankat, duhet të luajnë rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin e 
vendeve në tranzicion, duke kanalizuar kursimet drejt projekteve më 
produktive. Ky parashikim nuk është mbështetur nga përvoja e vendeve në 
tranzicion. Ndonëse sektori privat ka pasur rritje të shpejtë, niveli i NF, i 
shprehur si raporti i kredisë së akorduar për sektorin privat ndaj PBB 
vazhdon të mbetet mjaft i ulët.  

Në këtë punim, jemi përpjekur të paraqesim dhe të zgjerojmë më tej një 
teori alternative, që gjykojmë se është më e përshtatshme se sa teoria 
tradicionale për të analizuar zhvillimin e NF në vendet në tranzicion. Bazuar 
në këtë teori, argumentohet se prania e problemeve serioze të informacionit 
dhe të sjelljes së moralit të rrezikshëm në vendet në tranzicion, jua 
vështirëson bankave punën për dallimin e grupeve të ndryshme të 
huamarrësve, bazuar vetëm në normën e interesit. Megjithëse kolaterali 
mund të zgjidhë problemet e procesit të ndarjes, në realitet ai është joefektiv. 
Në këto kushte, ka gjasa që bankat në ekonomitë në tranzicion të mos 
pranojnë financimin e shumë projekteve produktive që propozohen nga 
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grupe biznesi, të cilat besohet se janë të prirura drejt sjelljes së moralit të 
rrezikshëm. Dukuria e racionimit të kredisë përkeqësohet edhe nga 
pasiguritë makro dhe mikroekonomike të vendeve në tranzicion, që ulin 
konfidencën me të cilën bankat vlerësojnë rrezikun e projekteve të ndryshme, 
pavarësisht nga aftësitë e tyre për të mbledhur dhe për të përpunuar 
informacionin e nevojshëm. Gjithashtu, u argumentua që ndikimi negativ i 
problemeve të kuadrit ligjor mbi zhvillimin e NF në vendet në tranzicion 
lidhet me nxitjen përkeqësuese që ai ka mbi sjelljen e huamarrësve për të 
mos kthyer huatë. Si përfundim, parashikimi i teorisë alternative të shtruar 
në këtë punim, në lidhje me zhvillimin e NF në vendet në tranzicion paraqitet 
shumë më pesimist se ai i teorisë tradicionale. Nëse problemet e trajtuara, që 
lidhen si me faktorët brenda ashtu dhe me ata jashtë bankave do të 
vazhdojnë të mbeten edhe në të ardhmen, roli i bankave në zgjidhjen e 
problemeve të informacionit dhe në zgjerimin e NF mund të mbetet shumë i 
kufizuar. 
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