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ABSTRAKT

Ky	 material	 aplikon	 metodologjinë	 Panzar-Rosse	 për	 të	
vlerësuar	 kushtet	 e	 konkurrencës	 në	 sistemin	 bankar	 shqiptar.	
Rezultatet	 tregojnë	 se	 bankat	 shqiptare	 operojnë	 në	 një	 ambient	
me	 konkurrencë	 monopolistike;	 bankat	 diferencohen	 nga	 njëra	
tjetra	 sipas	 tregut	 dhe/ose	 produktit.	 Sipas	 kësaj	 metodologjie,	
konkurrenca	rezulton	në	nivele	mesatare	dhe	jo	në	nivele	të	ulëta,	
siç	mund	 të	kuptohet	nga	 treguesit	e	përqendrimit	 të	 tregut.	Nga	
krahasimi	me	vendet	e	rajonit	dhe	të	Bashkimit	Evropian,	ky	nivel	
konkurrence	mund	të	gjykohet	si	i	kënaqshëm,	duke	patur	parasysh	
shkallën	 e	 zhvillimit	 të	 ekonomisë	 shqiptare.	 Gjithashtu,	 analiza	
krahasimore	 mbështet	 evidencën	 empirike	 se	 një	 përqendrim	
më	 i	 lartë	në	 treg	nuk	nënkupton	detyrimisht	një	nivel	më	 të	ulët	
konkurrence.	
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�. HyRJE

Konkurrenca është një aspekt i rëndësishëm për sistemin bankar 
sepse, si në çdo treg, ajo ndikon eficiencën dhe cilësinë e produkteve 
të ofruara. Për më tepër, niveli i konkurrencës në sistemin bankar 
ka implikime edhe për sektorë të tjerë të ekonomisë. Kështu, 
evidencat empirike tregojnë se një nivel më i lartë konkurrence 
në sistemin bankar çon në rritje më të shpejtë të sektorëve të tjerë 
të ekonomisë, që mbështeten në financimet nga sistemi bankar 
(Claessens and Laeven, 200�). Gjithashtu, Deidda dhe fattouh 
(2002) argumentojnë se përqendrimi në sistemin bankar është i 
lidhur negativisht me rritjen ekonomike në vendet me të ardhura të 
ulëta, por jo në vendet me të ardhua të larta, çka sugjeron se vendet 
në zhvillim kanë nevojë për një sistem bankar me konkurrencë më 
të lartë për të nxitur rritjen ekonomike.  

Nga ana tjetër, në përgjithësi mendohet se ekziston një lidhje 
e kundërt midis konkurrencës dhe stabilitetit në sektorin bankar. 
Tregu bankar është një sektor i brishtë, që sjell kosto sociale të 
lartë në raste falimentimi. Gjithashtu, duke qenë se qeveritë janë 
të prirura të shpëtojnë bankat nga falimentimi për të parandaluar 
një efekt domino në sistem, bankat “vuajnë” edhe nga simptoma 
e moralit	 të	 rrezikshëm. Duke marrë parasysh këta faktorë, Vives 
(200�) argumenton se një konkurrencë e lartë në sistemin bankar 
mund të çojë në marrje përsipër të një niveli të tepërt rreziku nga 
bankat, gjë që rrit mundësinë e falimentimit. Kjo lidhje e dyanshme 
është edhe më e dukshme në vendet në zhvillim. Ndërkohë që 
vendet e zhvilluara mund ta mbajnë nën kontroll një sistem bankar 
me nivel të lartë konkurrence, kjo është më e vështirë për ekonomitë 
në zhvillim, për të cilat do të ishte më i përshtatshëm një sistem 
bankar me konkurrencë të moderuar. 

Përgjithësisht, mund të thuhet se niveli optimal i konkurrencës në 
sistemin bankar nuk është unik, por varet nga zhvillimi ekonomik 
dhe institucional i një vendi. Për një ekonomi, një sistem bankar 
me konkurrencë të lartë do të ishte i dëshirueshëm për të nxitur 
më shumë rritjen ekonomike, por në të njëjtën kohë mund të bëhej 
burim paqëndrueshmërie për sistemin financiar. Si rrjedhojë, është 
e rëndësishme të ndiqen me vëmendje zhvillimet në marrëdhëniet 
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konkurruese të sistemit bankar, në mënyrë që të merren masat e 
duhura nëse është e nevojshme. 

Vitet e fundit, sistemi bankar shqiptar është karakterizuar nga një 
rritje e ndjeshme e aktivitetit të bankave. Mjedisi bankar është bërë 
shumë dinamik sidomos pas privatizimit të Bankës së Kursimeve. 
Kjo është shfaqur në shtimin e produkteve të ofruara nga bankat, 
në zgjerimin e tyre gjeografik dhe në rritjen e aktivitetit kreditues. 
Këto zhvillime janë shoqëruar me një ulje të qëndrueshme të 
përqendrimit të tregut, i cili gjithsesi mbetet në nivele të larta 
krahasuar me vende të tjera. 

Nisur nga zhvillimet e fundit, ky studim përpiqet të japë një vlerësim 
të shkallës së konkurrencës në sistemin bankar shqiptar. Qëllimi është 
të kuptohen karakteristikat e konkurrencës në sistemin tonë bankar, 
përtej asaj çka arrihet nëpërmjet analizës tradicionale të përqendrimit 
të tregut. Kjo është realizuar duke zbatuar metodologjinë Panzar-
Rosse, shumë e përhapur në literaturën e konkurrencës bankare. 
Rezultatet sugjerojnë se konkurrenca mes bankave shqiptare është 
monopolistike, që do të thotë se ekziston një shkallë diferencimi në 
sistem, ku bankat operojnë në segmente të ndryshme të tregut dhe/
ose ofrojnë produkte të ndryshme nga njëra-tjetra. Nga krahasimi me 
vende të tjera të Bashkimit Evropian dhe të rajonit, konkurrenca në 
sistemin tonë bankar rezulton në nivele mesatare dhe të pranueshme 
për një vend në zhvillim si Shqipëria.      

Materiali është organizuar si vijon: seksioni i dytë paraqet një 
përshkrim të përgjithshëm të teorive mbi konkurrencën. Seksioni i tretë 
përshkruan fillimisht disa karakteristika të përqendrimit të tregut bankar 
në Shqipëri dhe vijon më tej me matjen e konkurrencës bazuar në 
metodologjinë Panzar-Rosse. Së fundi, seksioni i katërt konkludon. 

2. KUADRI TEORIK DHE METODOLOGJIK I 
MATJES SË KONKURRENCËS 

Metodologjitë e vlerësimit të konkurrencës në sistemin bankar janë 
të njëjta me ato në industri të tjera. Ky seksion fillon me një vështrim 
të përgjithshëm të teorive bazë mbi konkurrencën dhe vazhdon më 
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tej, me shpjegimin e hollësishëm të metodologjisë që do të përdoret 
për matjen e konkurrencës në sistemin bankar shqiptar. 

2.� KUADRI TEORIK I KONKURRENCËS 

E përkufizuar si “rivaliteti	mes	ofruesve	të	mallrave	dhe	shërbimeve	
në	një	treg” (A Dictionary of Business, 2002), konkurrenca është një 
fenomen i pashmangshëm në mjedisin ku bizneset dhe kompanitë 
operojnë. Bankat nuk janë ndryshe nga kompanitë e tjera; ato 
konkurrojnë me njëra-tjetrën për produktet që ofrojnë, kreditë, të 
cilat janë mjetet kryesore që krijojnë të ardhura dhe që sigurojnë 
mbijetesën në treg. Sidoqftë, tregu bankar është edhe një nga 
industritë me konkurrencë shumë të fortë për sa i përket “lëndës 
së parë”, sigurimit të fondeve. Bankave u duhet të konkurrojnë 
midis tyre për të mbledhur sa më shumë depozita, me të njëjtin 
intensitet si për të fituar pjesë tregu në kredi, pasi është madhësia e 
depozitave dhe e fondeve të tjera, që përcakton aftësinë kredituese 
të bankave dhe si rrjedhojë, edhe vazhdimësinë e biznesit të tyre. 

Deri më sot janë zhvilluar disa teori mbi konkurrencën dhe 
faktorët që përcaktojnë atë. Një nga më të hershmet është teoria 
Strukturë-Sjellje-Performancë (Structure-Conduct-Performance, 
SCP), e nisur nga Mason (�9�9) dhe e popullarizuar nga Bain 
në një seri publikimesh në vitet �9�� – �9��. Sipas kësaj teorie, 
struktura e tregut ndikon në sjelljen e kompanive në treg dhe si 
rrjedhojë, edhe në performancën e tyre. Nëse një industri përbëhet 
nga shumë kompani dhe nuk ka diferenca të mëdha në pjesët e 
tregut që secila prej tyre zotëron, atëherë ato i vendosin çmimet 
në mënyrë konkurruese dhe asnjëra prej tyre nuk mund të sigurojë 
fitime më të mëdha se të tjerat. Ndërkohë, nëse tregu zotërohet nga 
pak kompani (përqendrimi është i madh), ato mund të ushtrojnë 
fuqi tregu�, duke patur kështu mundësinë të sigurojnë fitime më 
të larta se firmat e tjera të vogla (Bain, �9��). Pra, teoria SCP 
argumenton se përqendrimi i lartë në treg rrit fuqinë e tregut, e cila 
nga ana tjetër çon në uljen e konkurrencës në treg. 

Teoria SCP ka qenë dominante në analizat e konkurrencës deri në 
fillim të viteve ’�0 kur Demsetz (�9��) propozoi teorinë e Strukturës 
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Eficiente (Efficient Structure, ES). Demsetz argumentoi se lidhja 
pozitive mes përqendrimit të tregut dhe përfitueshmërisë nuk rrjedh 
prej fuqisë së tregut që ushtrojnë firmat e mëdha, por është në fakt 
pasojë e eficiencës më të lartë që ato kanë. Argumenti i hedhur 
nga kjo teori është se firmat më eficiente (që zotërojnë teknologji 
të lartë dhe aftësi të mira administruese), mund të ulin kostot dhe 
për rrjedhojë edhe çmimet, duke fituar në këtë mënyrë më shumë 
pjesë tregu dhe duke u bërë më fitimprurëse se kompanitë e tjera. 
E thënë më shkurt, është performanca (eficiencë, kosto e ulët) që 
ndikon konkurrencën në një treg, e cila, nga ana tjetër, përcakton 
shkallën e përqendrimit në të. 

Teoritë SCP dhe ES kanë shërbyer si baza në të cilën janë 
ngritur modelet strukturore2. Këto modele studiojnë marrëdhënien 
mes fuqisë së tregut, matur nga tregues të përfitueshmërisë dhe 
përqendrimit të tregut e eficiencës. Në lidhje me konkurrencën, 
këto modele janë më shumë një test nëse këto dy teori qëndrojnë 
në praktikë sesa shërbejnë si mënyrë për të matur nivelin e 
konkurrencës në një treg të caktuar. Megjithëse ndryshojnë nga 
përcaktimi i faktorëve që ndikojnë konkurrencën (fuqia e tregut 
apo eficienca), të dyja këto teori mbrojnë tezën se një nivel i lartë 
përqendrimi në treg nënkupton një nivel të ulët konkurrence në të 
dhe anasjelltas. Kjo lidhje është studiuar gjerësisht në praktikë dhe 
rezultatet empirike kanë treguar se përqendrimi dhe konkurrenca 
nuk janë detyrimisht të lidhura midis tyre�. 

Modelet strukturore janë aplikuar që në vitet ’�0 dhe kanë 
qenë shumë popullore deri në zhvillimin e një teorie tjetër mbi 
konkurrencën, e njohur si Teoria e Tregjeve të Kontestueshme 
(Contestable Market Theory, CMT). E krijuar nga Baumol, 
Panzar dhe Willig (�9�2), kjo teori përfaqëson një këndvështrim 
të ri teorik ndaj konkurrencës, e cila zëvendësohet	 nga nocioni 
i kontestabilitetit. Baumol (�9�2) e përkufizon një treg plotësisht 
të kontestueshëm si “një	 treg	 në	 të	 cilin	 hyrja	 është	 absolutisht	
e	 lirë	 dhe	 dalja	 është	 absolutisht	 pa	 kosto”. Në një treg të tillë 
kompanitë e reja kanë të gjithë informacionin dhe zotërojnë të 
njëjtën  teknologji  si  kompanitë  ekzistuese, si dhe nuk pengohen 
të marrin klientë prej tyre. 
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Teoria pohon se edhe tregjet monopol, oligopol apo 
monopolistike� mund të kenë konkurrencë thuajse perfekte nëse 
janë plotësisht të kontestueshme: nuk ekzistojnë barriera hyrjeje 
apo daljeje në treg. E kundërta është gjithashtu e vërtetë: friedman 
(�9��) argumenton se edhe nëse tregu nuk është i përqendruar, 
konkurrenca në të mund të mos jetë e plotë nëse niveli i 
kontestueshmërisë është i ulët. 

Duhet theksuar se si “konkurrenca e plotë” ashtu edhe 
“kontestueshmëria e plotë” janë modele ideale të tregut 
dhe nuk mund të gjenden në praktikë. Megjithatë, koncepti 
i “kontestueshmërisë së plotë” është më i gjerë dhe më realist, 
duke qenë se merr parasysh edhe konkurrentët potencialë dhe jo 
vetëm ata ekzistues në treg, çka e bën atë një benchmark më të 
përdorshëm se sa “konkurrenca e plotë” (Baumol, �9�2). 

CMT është baza e krijimit të modeleve jostrukturore të matjes së 
konkurrencës. Këto modele janë teste kontestueshmërie që studiojnë 
strukturën e kostove dhe të të ardhurave të kompanive për të kuptuar 
sjelljen konkurruese të tyre. Ndryshe nga modelet strukturore, 
modelet jostrukturore nuk e vrojtojnë konkurrencën, por mundohen 
ta masin atë. Në literaturë gjenden dy metodologji të tilla: e para 
është krijuar nga Bresnahan (�9�2, �9�9) dhe Lau(�9�2), kurse e 
dyta, njohur si  metodologjia Panzar-Rosse (PR), është zhvilluar nga 
Panzar dhe Rosse në një seri publikimesh�. Të dyja metodologjitë 
janë zbatuar për tregjet bankare, por metodologjia PR është më e 
përdorur dhe do të zbatohet edhe në rastin e sistemit bankar në 
Shqipëri. Pjesa në vijim e këtij seksioni shpjegon në detaje kuadrin 
teorik dhe metodologjik të metodologjisë PR. 

2.2 METODOLOGJIA PANzAR-ROSSE

Në thelb të metodologjisë PR qëndron teoria se, në varësi të 
nivelit të konkurrencës në treg, bankat shfaqin sjellje të ndryshme 
në vendosjen e çmimeve ndaj ndryshimeve në çmimet e faktorëve 
të prodhimit. Kështu, për të matur nivelin e konkurrencës me të cilin 
bankat ballafaqohen në treg, metodologjia PR studion marrëdhënien 
mes të ardhurave të fituara nga bankat dhe kostove që janë krijuar 
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për të gjeneruar këto të ardhura. Kjo arrihet nëpërmjet vlerësimit 
të një ekuacioni të reduktuar të të ardhurave, ku të ardhurat, R, 
shprehen si funksion i çmimeve të faktorëve të prodhimit dhe 
variablave të tjerë që mund t’i ndikojnë, si madhësia, rreziku i 
ndërmarrë, shpërndarja gjeografike etj.. Përfaqësimi i përgjithshëm 
matematikor për bankën e i-të në kohën t	është: 

)O,F(WR ititit =    (�)

ku:
i indeksi i bankave;
t indeksi i kohës; 
Rit	 e ardhura e bankës së i-të në kohën t;
Wit variabli kosto i bankës së i-të në kohën t;
Oit variabla të tjerë për bankën e i-të në kohën t.

forma më e përdorur për vlerësimin e këtij funksioni është ajo 
logaritmike:  të gjithë variablat shprehen në logaritëm natyror. Disa 
autorë si Bikker dhe Groeneveld (2000) dhe De Bandt dhe Davis 
(2000) përdorin forma më të komplikuara, por nuk ka ndryshime të 
rëndësishme në rezultatet e përftuara (Hempell, 2002). Ekuacioni 
që vlerësohet është:

it

N

n
itnn

M

m
itmmit eOcWbaR +++= ∑∑

== 11
lnlnln

  (2)

ku:
i,	t indeksi i bankave dhe i kohës, përkatësisht; 
M,	N numri i variablave të kostos dhe variablave të tjerë, 

respektivisht; 
m,	n indeksi i variablave të kostos dhe variablave të tjerë, 

respektivisht; 
a  konstantja;
bm koeficienti përpara çmimit të faktorit të m-të të prodhimit;
cn koeficienti përpara variablit tjetër të n-të;
eit	 gabimi.

Duke qenë se variablat janë në formë logaritmike, secili prej 
koeficientëve përpara një variabli kostoje përfaqëson elasticitetin 
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e të ardhurave ndaj atij variabli kostoje. Sipas teorisë, në kushtet e 
ekuilibrit afatgjatë, firmat në një treg konkurrues e vendosin çmimin 
të tillë, që të barazojë si të ardhurën marzhinale ashtu edhe koston 
marzhinale. Si rrjedhojë, elasticiteti i të ardhurave ndaj kostos është 
i barabartë me �, që do të thotë se një rritje/ulje (në përqindje) e 
kostove çon në të njëjtën rritje/ulje (në përqindje) të të ardhurave. 
Në rastin e monopolit ose marrëveshjeve të fshehta monopol, në 
kushtet e ekuilibrit afatgjatë, të ardhurat ulen me rritjen e kostove. 

Treguesi i përdorur nga metodologjia PR për të matur 
konkurrencën në një industri quhet statistika	 H dhe llogaritet si 
shuma e koeficientëve përpara çmimeve të faktorëve të prodhimit: 

∑
=

=
M

m
mbH

1     (�)

Duke patur parasysh karakteristikat e konkurrencës në tregje të 
ndryshme, statistika	H përdoret për të matur konkurrencën si më 
poshtë: 

H=� evidencë për konkurrencë	 të	 plotë	 në rast se bankat 
operojnë në kushtet e ekuilibrit afatgjatë; një rritje e 
çmimeve të lëndëve të para rrit koston marxhinale dhe atë 
mesatare dhe kërkesa rregullohet në mënyrë të tillë që të 
ardhurat rriten me të njëjtën madhësi. Shaffer (�9�2) tregon 
që statistika	H është gjithashtu � edhe për monopole që 
operojnë në tregje që janë plotësisht të kontestueshme. 

H≤0	 monopol	 ose	 marrëveshje	 e	 fshehtë	 monopol; rritja e 
çmimeve të lëndëve të para rrit koston marxhinale dhe 
ul nivelin ekuilibër të prodhimit, duke çuar në ulje ose 
asnjë ndryshim të të ardhurave. 

0<H<� konkurrencë	monopolistike; të ardhurat ndryshojnë në të 
njëjtin drejtim si kostot, por më pak se porpocionalisht. 

Duke ndjekur Bikker and Haaf (2002), statistika	 H	 mund të 
konsiderohet si variabël i vazhdueshëm, që do të thotë se vlera më 
të larta i përkasin një konkurrence më të madhe dhe anassjelltas. 
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Kjo është e dobishme në dy drejtime; së pari, statistika	H ofron një 
matje numerike të konkurrencës dhe jo thjesht cilësore (konkurrencë 
e plotë, monopolistike ose monopol), që e bën këtë tregues një 
përfaqësues të mirë të konkurrencës si variabël në ekuacione të tjera. 
Së dyti, mundësohet kryerja e analizave krahasuese mes vendeve të 
ndryshme apo krahasimet historike në të njëjtin treg, sidomos kur 
rezultatet sugjerojnë konkurrencë monopolistike (0<H<�).

Çdo model teorik që aplikohet në të dhëna reale është i vlefshëm 
nën disa supozime specifike. Vlefshmëria e metodologjisë PR 
mbështetet në tre të tilla. Së pari, bankat duhet ”të prodhojnë” vetëm 
një output. Ky supozim është konsistent me analizimin e bankave 
nga këndvështrimi i ndërmjetësimit, ku bankat paraqiten si firma, 
funksioni i të cilave është të ofrojnë ndërjmetësim financiar. Në këtë 
rast prodhimi matet si vlera e huave dhe investimeve, dhe faktorët 
e prodhimit janë puna, kapitali fizik dhe fondet e mbledhura nga 
të tjerët6.

Supozimi i dytë kërkon që çmimet e faktorëve të prodhimit të mos 
jenë statistikisht të korreluara me cilësinë e produkteve, pasi të ardhurat 
më të larta do të reflektonin si rritjen e cilësisë ashtu edhe rritjen e 
kostove. Në këtë rast, statistika	H do të ishte e zhvendosur. Sidoqoftë, 
Molyneux etj. (�996) tregojnë që kjo zhvendosje nuk është shumë e 
madhe	në	rast	se	hipoteza	e	konkurrencës	së	plotë	bie	poshtë	(H≠1).	

Së treti, që statistika	 H të ketë kuptim, bankat duhet të jenë 
në ekuilibër afatgjatë gjatë periudhës së vrojtimit. Sipas Shaffer 
(�9�2) dhe Molyneux etj. (�996) ky supozim nënkupton se çmimet 
e faktorëve të prodhimit nuk duhet të jenë të korreluara në mënyrë 
të rëndësishme me normat e kthimit të bankave. Nëse tregu është 
në disekuilibër, një rritje/ulje në çmimet e faktorëve të prodhimit do 
të çonte në ulje/rritje të përkohshme të normave të kthimit. Ky kusht 
është sidomos i rëndësishëm të plotësohet në rast se konkurrenca 
rezulton e plotë ose monopolisitke (Shaffer, �99�). Kushti i ekuilibrit 
afatgjatë testohet duke vlerësuar një ekuacion tjetër, në të cilin 
variabli i varur është një tregues i normës së kthimit kurse variablat 
shpjegues mbeten të njëjtë si në rastin e ekuacionit të reduktuar 
të të ardhurave. Autorët përdorin kthimin ndaj aktiveve (ROA) ose 
ndaj kapitalit (ROE) si përfaqësues të përshtatshëm të normës së 
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kthimit. Duke qenë se disa banka mund të kenë humbje në disa 
prej periudhave, zakonisht përdoret ln(1+ROA)	ose ln(1+ROE) si 
variabël i varur. Ekuacionet që vlerësohen janë: 
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Testi i ekuilibrit përdor statistikën	E për të testuar nëse bankat 
operojnë në ekulibrin e tyre afatgjatë apo jo. Njësoj si statistika	H, 
statistika	E llogaritet si shuma e koeficientëve përpara çmimeve të 
faktorëve të prodhimit:

∑
=

=
M

1m
mbE
       (6)

Statistika	E duhet të jetë e barabartë me 0, nëse bankat vrojtohen 
në ekuilibrin e tyre afatgjatë dhe negative, në të kundërt.

Metodologjia PR është metodologjia më e përdorur në analizën 
e konkurrencës në sisteme bankare, kjo për disa arsye. Arsyeja e 
parë lidhet me disponueshmërinë e të dhënave që përdoren nga 
kjo metodologji. Të gjithë variablat janë në databazën e bankave 
qendrore, marrë nga raportimet mujore të bankave të nivelit të 
dytë. Një avantazh tjetër vjen nga fakti që çmimet e produkteve 
nuk përfshihen në ekuacion, pra nuk ka nevojë të merren parasysh 
ndryshimet në cilësi të produkteve që ofrohen nga banka të 
ndryshme (Philippatos dhe yildirim, 2002). Së fundi, metodologjia 
PR mundëson ekzaminimin e diferencave mes bankave të llojeve të 
ndryshme, si tregtare, investimi apo kursimi. 

�. PËRQENDRIMI DHE KONKURRENCA NË 
SISTEMIN BANKAR SHQIPTAR

Duke pasuar diskutimin mbi kuadrin teorik dhe metodologjik 
të matjes së konkurrencës, ky seksion vijon më tej me vlerësimin 
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empirik të sjelljes konkurruese të bankave në Shqipëri. Përpara se të 
kalohet në zbatimin e metodologjisë PR dhe llogaritjen e statistikës	
H, materiali paraqet fillimisht një vështrim mbi strukturën e tregut 
të sistemit bankar shqiptar, krahasuar edhe me vende të tjera të 
rajonit dhe BE-së. 

�.� STRUKTURA E TREGUT BANKAR SHQIPTAR 

Analiza e strukturës së tregut, e cila bazohet në teorinë SCP, 
ka qenë prej kohësh mënyra më e përdorur për të gjykuar mbi 
konkurrencën në një sistem bankar. Pavarësisht evidencës empirike 
se struktura e tregut është përshkruese jo e mirë e konkurrencës, si 
dhe zhvillimit të metodave të tjera më të drejtpërdrejta, indekset e 
përqendrimit të tregut vazhdojnë të përdoren si tregues plotësues 
në analizën e konkurrencës.     

Sistemi bankar shqiptar karakterizohet nga një rritje e 
vazhdueshme, si në terma të numrit të bankave ashtu edhe në 
zgjerimin e aktivitetit bankar. Kjo e fundit ka qenë më evidente vitet 
e fundit, të cilët janë shoqëruar nga një rritje e lartë e aktivitetit 
kreditues dhe zgjerim i gamës së produkteve të ofruara nga bankat. 
Këto zhvillime kanë patur ndikim të madh në përqendrimin e tregut, 
siç tregohet në tabelën	1, e cila paraqet raportet e përqendrimit CR� 
dhe CR� dhe indeksin Hirshman Herfindahl (HHI)�, të llogaritur për 
aktivet, kredinë dhe depozitat. 

Megjithëse interpretimi i treguesve të përqendrimit mund të jetë 
pak arbitrar nga ana e përdoruesit, Departamenti i Drejtësisë në 
SHBA (�992) ofron një rregull interpretimi për vlerat e tij, i cili 
ndiqet në masë nga shumë autorë. Një treg konsiderohet: 

• në konkurrencë të plotë nëse vlera e HHI është më e vogël 
se �,000;

• me nivel të moderuar përqendrimi nëse vlera e  HHI është 
�,000-�,�00;

• shumë i përqendruar nëse vlera e  HHI është më e madhe 
se �,�00.
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Tabelë	1.	Treguesit	e	përqendrimit	për	sistemin	bankar	shqiptar,	
1999	–	2006.		
Treguesit e 
përqendrimit �999 2000 200� 2002 200� 200� 200� 2006*

Ak
tiv

e CR� �6 �0 �� �2 �0 69 6� 62
CR� 92 �9 �� �6 �� �� �� �6
HHI �,�9� �,��2 �,��� �,226 �,0�6 2,��6 2,��0 �,9�9

Kr
ed

i CR� 90 �� 69 62 �� �6 �� ��
CR� 9� 9� �6 �� �9 69 6� 6�
HHI �,��6 2,�2� 2,0�� �,�29 �,��9 �,��0 �,0�� �,0��

D
ep

oz
ita CR� �9 �� �0 �� �� �� 6� 6�

CR� 9� 92 90 �� �� �� �� �9
HHI �,��9 �,966 �,2�2 �,6�6 �,��� �,�0� 2,�9� 2,�0�

Burimi: Banka e Shqipërisë, llogaritjet e autorit. 
*Korrik  2006.

Duke u bazuar në rregullin e mësipërm, tregu bankar shqiptar 
klasifikohet si shumë i përqendruar në terma të aktiveve dhe 
depozitave. Treguesit më të lartë të përqendrimit shfaqen në 
tregun e depozitave. Gjithashtu, tre bankat më të mëdha në terma 
të aktiveve zotërojnë edhe pjesën më  të madhe të depozitave. 
Kreditimi është aktiviteti më pak i përqendruar për tregun bankar 
në Shqipëri, duke shfaqur njëkohësisht edhe trendin më rënës të 
përqendrimit. Duke ndjekur të njëjtin rregull interpretimi të HHI-së, 
tregu i kredisë karakterizohet nga një nivel i moderuar përqendrimi 
gjatë viteve 2002 – 2006. Megjithatë, vlera e HHI-së prej �0�� në 
vitet 200� dhe 2006, është shumë afër kufirit të sipërm prej �000 
për një treg në konkurrencë të plotë.

Një fenomen i vrotjuar gjatë llogaritjes së treguesve të 
përqendrimit është fakti që bankat që kanë zotëruar pjesën më 
të madhe të tregut në terma të depozitave apo aktiveve nuk kanë 
qenë gjithmonë bankat me peshën më të madhe në kredidhënie, 
çka tregon se përqendrimi i lartë në aktive dhe depozita nuk është 
transmetuar plotësisht në tregun e kredive. Kjo mund të ketë 
ardhur si rrjedhojë e kombinimit të dy faktorëve: mosangazhim i 
depozitave në kredidhënie nga disa banka dhe shfrytëzim i niveleve 
të larta të kapitalit, në mungesë të depozitave të mjaftueshme, 
nga disa banka të tjera. Pavarësisht nga fakti se përqendrimi i 
tregut të kredisë është në nivele të kënaqshme, përqendrimi i lartë 
i depozitave mbetet shqetësues, pasi, duke përbërë më shumë 
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se �� për qind të burimit të fondeve, depozitat janë faktori më 
i rëndësishëm që dikton kapacitetin kredidhënës të bankave. Kjo 
sugjeron se pa rënie të mëtejshme të përqendrimit të depozitave ka 
më pak të ngjarë të vërehet rënie e mëtejshme e përqendrimit në 
kredidhënie, pa ndërmarrje të tepërt të rrezikut nga bankat e vogla 
dhe të mesme. 

Duke qenë se për treguesit e tjerë të përqendrimit, përveç HHI-
së, nuk ka vlera reference, cilësimi i sistemit bankar shqiptar si 
“shumë” apo “pak” i përqendruar mbetet relativ.  Si rrjedhojë, 
krahasimi me vendet e tjera, sidomos ato me karakteristika të njëjta 
me Shqipërinë, ndihmon në nxjerrjen e gjykimeve më të sakta. 
Figura	1 paraqet CR� dhe HHI, të llogaritur për aktivet, për vendet 
e Bashkimit Evropian në 200� dhe për Shqipërinë në 200� dhe 
2006..

Të dy treguesit e përqendrimit tregojnë se sistemi bankar shqiptar 
është më i përqendruar se sistemet e pjesës më të madhe të vendeve 
të Bashkimit Evropian, pavarësisht konsolidimit të vazhdueshëm që i 
ka karakterizuar këto të fundit gjatë procesit të bashkimit. Sidoqoftë, 
ky nivel përqendrimi justifikohet deri-diku nga jetëgjatësia e shkurtër 
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Figurë 1. Krahasimi me vendet e BE-së i CR5 dhe
HHI të aktiveve të sistemit bankar.

Burimi: ky material dhe BQE (2005).
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e sistemit tonë bankar dhe shkalla e tij e zhvillimit, krahasuar me 
vendet e BE-së. Prandaj, është më e arsyeshme që ky krahasim të 
bëhet me vende që kanë karakteristika të njëjta me Shqipërinë. 
Figura	2 paraqet CR� dhe HHI, llogaritur për aktivet, për sistemet 
bankare të disa vendeve të Evropës Juglindore (SEE) në 200� dhe 
për Shqipërinë, në 200� dhe 2006.  Nga grafiku duket qartë se 
sistemi bankar shqiptar është më i përqendruar se vendet e SEE 
të marra në konsideratë, sidomos kur përqendrimi matet me HHI-
në. 

Nën këndvështrimin tradicional, bazuar në teorinë SCP, niveli 
i lartë i përqendrimit në sistemin bankar shqiptar nënkupton 
se shkalla e konkurrencës në të është e ulët dhe mbetet e tillë 
pavarësisht prirjes së theksuar rënëse të përqendrimit në vite. 
Sidoqoftë, mungesa e evidencës së fortë empirike se treguesit e 
përqendrimit përshkruajnë saktë kushtet e konkurrencës në të cilën 
firmat operojnë, kërkon përdorimin e metodave të tjera më direkte 
të matjes së konkurrencës. Kjo realizohet pikërisht në seksionin 
në vazhdim, duke aplikuar metodologjinë PR në rastin e sistemit 
bankar shqiptar. 
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Burimi: Ky material dhe raporte të bankave të tjera qendrore.
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�.2 MATJA E KONKURRENCËS NË SISTEMIN BANKAR SHQIPTAR 

Megjithëse modeli PR është përdorur që në fund të viteve ’�0, 
specifikimi i tij ka mbetur pothuaj i njëjtë.  Të vetmet ndryshime 
në aplikime të ndryshme lidhen me  specifikimet e përdorura për 
variablat shpjegues, kryesisht për të përshtatur modelin për vende 
të ndryshme apo edhe në varësi të të dhënave të disponueshme. 
Në rastin e Shqipërisë, variablat janë zgjedhur duke u bazuar në 
praktikën më të ndjekur nga studimet e tjera, si dhe në specifika të 
tregut bankar shqiptar. 

Në literaturë ekzistojnë disa specifikime të variablit të varur, 
të ardhurave. fillimisht, në modelin e përdorur nga Panzar dhe 
Rosse, si variabël i varur u përdorën të ardhurat bruto nga interesi. 
Studime të mëvonshme filluan të përdorin të ardhurat totale, 
duke qenë se rëndësia e të ardhurave jo-interes erdhi në rritje. 
Në rastin e Shqipërisë, të ardhurat jo-interes përbëjnë rreth 20-�0 
për qind të të ardhurave totale. Duke e konsideruar këtë peshë 
si të paneglizhueshme, variabli i varur në model është zgjedhur, 
të ardhurat totale. Dy ekuacione do të vlerësohen, ku variablat 
e varur janë në të parin, të ardhurat totale dhe në të dytin, të 
ardhurat totale ndaj totalit të aktiveve. 

Variabli i kostos së punës përfaqësohet nga raporti i shpenzimeve 
të personelit me totalin e aktiveve, ku shpenzimet e personelit 
përfshijnë të gjitha pagesat e bëra nga banka për punonjësit, 
si pagat, sigurimet shoqërore etj.. Mund të kishte qenë më e 
përshtatshme të ishte përdorur shpenzimet e personelit ndaj numrit 
të punonjësve me kohë të plotë, por mungesa e të dhënave e bënte 
ta pamundur llogaritjen e këtij variabli. 

Për variablin e kostos së fondeve ekzistojnë disa specifikime 
në literaturë, si raporti i shpenzimeve të interesit ndaj fondeve që 
përdoren për të dhënë kredi, ndaj depozitave, ndaj detyrimeve që 
shkaktojnë pagesa interesi etj.. Në këtë material specifikimi i fundit, 
i quajtur edhe si kosotja e financimit, do të përdoret si përfaqësues 
i kostos së fondeve. Variabli llogaritet si raporti i shpenzimeve të 
interesit ndaj detyrimeve mesatare që shkaktojnë pagesa interesi, 
ndaj dhe quhet kostoja mesatare e financimit. 
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faktori i tretë i prodhimit është kapitali fizik, i cili specifikohet 
si raporti i shpenzimeve të përgjithshme operative të veprimtarisë, 
përveç atyre të personelit, ndaj totalit të aktiveve. Shpenzime 
operative të tjera ndaj aktiveve të qëndrueshme është një përafrim	
më i mirë për koston e kapitalit fizik, por në rastin e Shqipërisë ky 
raport nuk mund të llogaritej pasi jo të gjitha bankat zotëronin 
aktive të qëndrueshme.

Koeficientët përpara variablave të kostos së faktorëve të prodhimit 
mund të jenë pozitivë ose negativë, por jo më të mëdhenj se �, pasi 
nuk mund të ndodhë që një rritje në kosto të çojë në rritje më të 
madhe të të ardhurave. Si rrjedhojë, nëse vlerësimi për koeficientët 
do të jetë më i madh se �, ka shumë të ngjarë që ekuacionet të 
mos jenë specifikuar siç duhet. 

Përveç variablave të kostos, disa variabla të tjerë përfshihen 
gjithashtu në model për të përfaqësuar veçoritë specifike të 
bankave. Një nga këta faktorë është edhe madhësia e bankës, e 
përfaqësuar nga aktivet totale, që pritet të ketë një ndikim pozitiv 
dhe të rëndësishëm në gjenerimin e të ardhurave. Shkalla e rrezikut 
që bankat individuale marrin përsipër, përfaqësohet në model nga 
raporti i kredive me totalin e aktiveve, si përafrues i peshës së 
aktiveve me rrezik në totalin e bilancit. Ky variabël pritet të ndikojë 
pozitivisht të ardhurat, duke qenë se lidhja mes rrezikut të ndërmarrë 
dhe kthimit, është pozitive. Së fundi, meqënëse investimet në bono 
thesari përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të aktiveve për disa 
banka dhe jo për disa të tjera, raporti i tyre ndaj aktiveve është 
përfshirë në model për të kapur këtë diversitet mes bankave, dhe 
pritet të jetë një variabël me fuqi të madhe shpjeguese që ndikon 
pozitivisht në krijimin e të ardhurave. 

Siç u përmend edhe në seksionin paraardhës, të gjithë variablat 
shprehen në logaritëm natyror. Dy ekuacionet bazë që do të 
vlerësohen janë: 

itititit OEtoTAbIEtoLIbPEtoTAbTR ++++= lnlnlnaln
itititit eTBtoTAcTLtoTAcTAc ++++ lnlnln 321

321
  ( � )

dhe
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itititit OEtoTAbIEtoLIbPEtoTAbTRtoTA ++++= lnlnlnaln

ititit eTBtoTAcTLtoTAc +++ lnln 21

321
  ( � )

ku:

ln  logaritmi natyror ;
TR të ardhurat totale (Total Revenues) ;
TRtoTA të ardhurat totale ndaj aktiveve totale (Total Revenues 

to Total Assets) ;
PEtoTA shpenzime personeli ndaj aktiveve totale (Personnel 

Expenses to Total Assets);
IEtoLI shpenzime interesi ndaj detyrimeve që shkaktojnë 

interes (Interest Expenses to Liabilities that cause Interest 
Expenses);

OEtoTA shpenzime të tjera operative ndaj aktiveve totale (Other 
Expenses to Total Assets);

TA aktivet totale (Total Assets);
TLtoTA totali i kredisë ndaj totalit të aktiveve (Total Loans to 

Total Assets);
TBtoTA bono thesari ndaj totalit të aktiveve (Treasury bills to 

Total Assets);
eit gabimi.

Statistika	H e përftuar në secilin prej ekuacioneve është shuma e 
koeficientëve përpara kostove të faktorëve të prodhimit, llogaritur 
sipas ekuacionit �, faqe �. Dy hipotezat që do të testohen lidhur 
me statistikën	H janë: 

H0:	H=	0			dhe  	H0:	H=	1

Nëse hipoteza e parë (H=0) hidhet poshtë, por e dyta (H=1) jo, 
atëherë tregu bankar në Shqipëri karakterizohet nga konkurrenca 
e plotë. Nëse hipoteza e dytë hidhet poshtë, por e para jo, atëherë 
kemi evidencë për ekzistencë të një marrëveshjeje monopoli mes 
bankave. Nëse të dyja hipotezat hidhen poshtë, ndërkohë që 
statistika	H është pozitive, atëherë konkurrenca në sistemin bankar 
shqiptar mund të konsiderohet si monopolistike. 
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Siç u parashtrua edhe në seksionin paraardhës, statistika	H është 
e vlefshme në rast se bankat operojnë në ekuilibrin e tyre afatgjatë, 
një supozim ky i rëndësishëm për t’u plotësuar sidomos në rast 
se vërtetohet hipoteza e konkurrencës së plotë apo monopolistike. 
Për të testuar këtë supozim vlerësohen dy ekuacione të tjera, 
respektivisht për secilin ekuacion të të ardhurave: 
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ROA është kthyeshmëria ndaj aktiveve, i llogaritur si fitimi neto 
pas taksave ndaj aktiveve mesatare. Variablat e tjerë janë të njëjtë 
si në ekuacionet e reduktuara të të ardhurave (ekuacionet � dhe 
�). Statistika	E që përdoret për të testuar vërtetësinë e supozimit 
të ekulilibrit afatgjatë është shuma e koeficientëve përpara tre 
variablave të kostove të faktorëve të prodhimit dhe llogaritet sipas 
ekuacionit 6, faqe 9. Hipoteza që do të testohet për çdo ekuacion 
është: 

H0: E=0

Nëse hipoteza e mësipërme hidhet poshtë, atëherë supozimi se 
bankat operojnë në ekuilibrin e tyre aftagjatë nuk është i vërtetë 
dhe për rrjedhojë, dhe statistika	H nuk është robuste. 

Të dhënat e përdorura për të vlerësuar ekuacionet e mësipërme 
janë marrë për �0 bankat më të mëdha, gjatë periudhës 2000 
– 200��. Aktivet e tyre përbëjnë 9� – 9� për qind të aktiveve të 
sistemit dhe si rrjedhojë, ky grup bankash mund të konsiderohet si 
përfaqësues i mirë i gjithë sistemit bankar në Shqipëri. Të dhënat 
janë tremujore, dhe janë marrë nga raportimet mujore të bankave 
në Bankën e Shqipërisë. 
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Ekuacionet janë vlerësuar me metodën e katrorëve më të 
vegjël. Për secilin prej ekuacioneve janë kryer tre vlerësime. Duke 
qenë se kemi të bëjmë me panel	 data, në mënyrë që të kapet 
heterogjeniteti mes bankave ekuacionet janë vlerësuar fillimisht 
me Efekte fikse9. Gjithashtu, vlerësimi është kryer edhe me Efekte 
të Rastit�0, për të parë nëse kjo metodë gjeneron rezultate të 
ndryshme nga ajo e Efekteve fikse. Për të kontrolluar për efekte 
të kohës, në një nga vlerësimet në model përfshihen edhe pesë 
variabla cilësorë për kohën, TD2001,	TD2002,	TD2003,	TD2004	
dhe	TD2005,	repsektivisht për vitet 200�, 2002, 200�, 200� dhe 
200�. Në të gjitha rastet, ekuacionet janë vlerësuar duke përdorur 
opsionin White	 Heteroscedasticy-Consistent	 Standard	 Errors	 &	
Covariance, për të patur gabime standarde të sakta edhe në prani 
të heteroskedasticitetit. 

Përpara se të vazhdohet me vlerësimin e statistikës	H, testohet 
fillimisht vlefshmëria e supozimit të ekuilibrit afatgjatë. Tabela	2 më 
poshtë, paraqet rezultatet e vlerësimit të ekuacioneve 9 dhe �0. 

Tabelë	2.	Rezultatet	e	vlerësimit	për	testin	e	ekuilibrit	afatgjatë.	

Variablat e 
pavarur

Koeficientët
Ekuacioni 9 Ekuacioni �0

Efekte fikse 
+ variabla 
cilësorë 
për kohën 

Efekte 
fikse

Efekte të 
Rastit

Efekte fikse 
+ variabla 
cilësorë 
për kohën 

Efekte 
fikse

Efekte të 
Rastit

Kostot e 
faktorëve të 
prodhimit

      

lnPEtoTA -0.002� -0.0020 -0.002�** -0.002�* -0.00�9 -0.00�9
lnIEtoLI -0.0006 0.000� 0.00�� -0.000� 0.00�� 0.00��
lnOEtoTA -0.00��*** -0.002�** -0.002�*** -0.00��*** -0.0026** -0.0022***

Variablat 
e tjerë

lnTA 0.0009 -0.0009 -0.0002 --- --- ---
lnTLtoTA 0.00��*** 0.00�6*** 0.00��*** 0.00��*** 0.00�6*** 0.00��***
lnTBtoTA 0.00�9** 0.00��** 0.0029*** 0.00��*** 0.00��** 0.002�***

Variblat 
cilësorë për 
kohën

TD200� -0.0009 --- --- -0.000� --- ---
TD2002 -0.002� --- --- -0.0020 --- ---
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TD200� -0.00�� --- --- -0.00�6 --- ---
TD200� -0.00�� --- --- -0.002� --- ---
TD200� -0.002� --- --- -0.00�� --- ---
Statistika E -0.0060 -0.00�9 -0.00�0 -0.0062 -0.00�� -0.0029

H0: E=0, 
Wald f-test �.��29 2.���� 0.�6�6 �.���� 2.06�� 0.��0�

P(f-test) 0.02�� 0.�29� 0.��2� 0.02�� 0.��0� 0.���0
Adjusted R2 0.290� 0.2��9 0.2�29 0.2922 0.2��� 0.�00�
f-statistic ��.��00 20.66�� �2.�002 2�.6���
P(f-statistic) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Numri i 
vrojtimeve 2�� 2�� 2�� 2�� 2�� 2��

***, **, dhe * tregojnë rëndësinë në nivelet �%, �%, dhe �0%, respektivisht.

Hipoteza bazë H0: E = 0 testohet duke përdorur testin Wald. Më 
një nivel rëndësie prej � për qind hipoteza bazë nuk mund të hidhet 
poshtë, që nënkupton se bankat shqiptare operojnë afër pikës së 
ekuilibrit afatgjatë. Kjo do të thotë se statistika	H që do të përftohet 
nga vlerësimi i ekuacioneve të reduktuara të të ardhurave, mund 
të përdoret si matëse e nivelit të konkurrencës ndërmjet bankave 
në Shqipëri.

Pas studimit të vlefshmërisë së supozimit të ekuilibrit afatgjatë, 
analiza vazhdon më tej me vlerësimin e statistikës	 H. Tabela	 3 
përmbledh rezultatet e vlerësimit të funksioneve të reduktuar të të 
ardhurave (ekuacionet � dhe �, faqe ��). 

Tabelë	3.	Rezultatet	e	vlerësimit	të	ekuacioneve	të	reduktuara	të	
të	ardhurave.	

Variablat e 
pavarur

Koeficientët
Variabli i varur: lnTR Variabli i varur: lnTRtoTA
Efekte fikse 
+ variabla 
cilësorë 
për kohën 

Efekte 
fikse

Efekte të 
Rastit

Efekte fikse 
+ variabla 
cilësorë 
për kohën 

Efekte 
fikse

Efekte të 
Rastit

Kostot e 
faktorëve të 
prodhimit

      

lnPEtoTA -0.00�� 0.0�09 0.0��� -0.0�66 0.00�� 0.0���
lnIEtoLI 0.29��*** 0.�229*** 0.�0��*** 0.29��*** 0.2��9*** 0.2���***
lnOEtoTA 0.2�9�*** 0.2��2** 0.2�0�*** 0.2��0** 0.2���** 0.2�0�***

Variablat 
e tjerë
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lnTA �.0��*** �.0���*** �.0��9*** --- --- ---
lnTLtoTA 0.0�60*** 0.0�92*** 0.0���*** 0.0���*** 0.0���*** 0.0���***
lnTBtoTA 0.2���*** 0.2�0�*** 0.�96�*** 0.200�*** 0.2��6*** 0.2��2***

Variblat 
cilësorë për 
kohën

TD200� 0.0�6� --- --- 0.0��0 --- ---
TD2002 -0.069� --- --- -0.0�9� --- ---
TD200� -0.062� --- --- -0.09�� --- ---
TD200� -0.0��2 --- --- -0.0��2 --- ---
TD200� -0.0��� --- --- -0.0�2� --- ---
Statistika H 0.�2�� 0.���0 0.�9�0 0.��26 0.���� 0.�0�6

H0: H=0, 
Wald f-test ��.��96 2�.0�69 ��.���� ��.���� �0.06�� ��.���6

P(f-test) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

H0: H=�, 
Wald f-test ��.�2�2 ��.��22 �6.0�6� ��.��09 22.2��� ��.�669

P(f-test) 0.0002 0.0009 0.000� 0.0000 0.0000 0.0000
Adjusted R2 0.9662 0.966� 0.966� 0.�9�� 0.�9�� 0.���6
f-statistic 66�.��0 ���0.��2 2�.2�6 60.���
P(f-statistic) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Numri i 
vrojtimeve 2�� 2�� 2�� 2�� 2�� 2��

***, **, dhe * tregojnë rëndësinë në nivelet �%, �%, dhe �0%, respektivisht.

Nga tabela e mësipërme shohim se koeficienti përpara 
kostos së punës është herë negativ e herë pozitiv, por gjithmonë 
i parëndësishëm statistikisht. Kjo do të thotë se bankat nuk 
ndryshojnë çmimet e produkteve të tyre në përgjigje të ndryshimeve 
në koston e punës. E thënë ndryshe, kostoja e punës nuk është 
variabël përcaktues në vendosjen e interesave dhe komisioneve 
nga bankat. 

Koeficientët e dy variablave të tjerë që përfaqësojnë kostot e 
faktorëve të prodhimit janë pozitivë dhe statistikisht të rëndësishëm 
në të gjitha ekuacionet. Gjithashtu, vlerat e tyre janë relativisht të 
qëndrueshme dhe nuk shfaqin ndryshime të rëndësishme nga një 
ekuacion në tjetrin. 

Kredia, bonot e thesarit dhe aktivet, ashtu siç pritej, janë faktorë 
të rëndësishëm që ndikojnë pozitivisht në krijimin e të ardhurave. 
Koeficientët përpara variablave të kapitalit janë gjithmonë negativë 
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dhe në pjesën më të madhe të rasteve jo të rëndësishëm statistikisht, 
ndërkohë që variablat cilësorë të kohës janë të parëndësishëm në 
çdo vlerësim.  

Statistika	H në të gjitha ekuacionet e vlerësuara varion nga 0.�0�6 
në 0.�9�0. Vlera mesatare nga të gjitha vlerësimet është 0.���2, 
kurse për secilin nga dy ekuacionet e të ardhurave, vlera mesatare 
e saj është 0.�69� dhe 0.��92, respektivisht. Për të testuar nëse 
statistika	 H është statistikisht e ndryshme nga 0 ose �, përdoret 
sërisht testi Wald. Të dyja hipotezat se H=0 dhe H=� hidhen 
poshtë, duke treguar se bankat në Shqipëri operojnë në një mjedis 
me konkurrencë monopolistike. Ky është edhe rezultati më i hasur 
në studimet empirike për vendet e tjera. Siç argumentohet edhe 
nga Allen dhe Gale (200�), konkurrenca në sisteme bankare është 
në përgjithësi monopolistike pasi bankat nuk ofrojnë ekzaktësisht 
produkte homogjene, por diferencojnë në karakteristika të ndryshme 
të produkteve, si për shembull, shpërndarja gjeografike, lloji i 
konsumatorit që synohet etj.. Edhe sikur produkte të ofruara nga banka 
të ndryshme të mos jenë realisht të ndryshme, nëse konsumatorët i 
perceptojnë si të tilla, atëherë ata janë gati të paguajnë një çmim më 
të lartë për produktin që e mendojnë më të mirë apo më të vlefshëm. 
Si rrjedhojë, konkurrenca e plotë ka shumë pak të ngjarë të gjendet 
në tregjet bankare. Në fakt, ajo çka i përngjan më shumë tipit të 
konkurrencës bankare është pikërisht konkurrenca monopolistike. 

Rezultatet e testit të konkurrencës dëshmojnë se bankat në 
Shqipëri diferencohen në treg, duke synuar tipe të ndryshme 
klientësh dhe/ose duke ofruar produkte me karakteristika të 
ndryshme. Një shembull i tillë diferencimi do të ishte fokusimi në një 
tip të caktuar klientele, si biznes i madh apo i vogël, ose individë. 
Gjithashtu, bankat mund të diferencojnë më shumë duke ofruar 
tipe të ndryshme produktesh brenda të njëjtës kategori klientele, 
për shembull, ofrimi vetëm i kredive hipotekare apo konsumatore 
ndaj individëve. Sidoqoftë, për të kuptuar deri në ç’masë bankat 
shqiptare diferencojnë nevojitet analizë e mëtejshme bazuar mbi të 
dhëna të detajuara mbi aktivitetin e tyre. 

Sipas Bikker dhe Haaf (2002), statistika	H mund të interpretohet 
si variabël i vazhdueshëm duke supozuar se elasticiteti i kërkesës 
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ndaj çmimit është i njëjtë në vende të ndryshme. Megjithëse ky 
supozim është vështirë të jetë i vërtetë në praktikë, sidomos kur 
krahasohen vende të zhvilluara me vende në zhvillim, është gjithsesi 
e dobishme të kemi një ide e përgjithshme se në ç’nivele qëndron 
konkurrenca e sektorit bankar shqiptar në krahasim me sektorët 
bankarë të vendeve të tjera. Figura	3 më poshtë paraqet vlerën 
mesatare të statistikës	H për sistemin bankar shqiptar bashkë me 
statistikat	H, për sistemet e disa prej vendeve të Evropës Qendrore 
dhe Lindore (CEE) dhe të Evropës Juglindore (SEE). 

Nga grafiku vërehet se niveli i konkurrencës në tregun bankar 
shqiptar është i krahasueshëm me tregjet bankare të vendeve të 
rajonit. Me përjashtim të bankave rumune dhe kroate, bankat 
shqiptare duket të operojnë në një ambient me konkurrencë më të 
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Figurë 3. Statistika H për sistemet bankare të Shqipërisë dhe
disa vendeve të CEE dhe SEE. 

Burimi: Ky material dhe Philippatos dhe Yildirim (2002).
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Figurë 4. Statistika H për sistemet bankare në
Shqipëri dhe në vende të zhvilluara. 
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lartë se sa vendet e tjera të Evropës Juglindore. Gjithashtu, edhe 
krahasimi me vendet e zhvilluara në botë, paraqitur në figurën	4 më 
poshtë, tregon një pozicionim të kënaqshëm, duke patur parasysh 
shkallën e zhvillimit dhe historinë e sistemit bankar shqiptar. 

Së fundi, një konkluzion tjetër mund të nxirret nga krahasimet 
e paraqituara në figurat � – �. Disa prej sistemeve bankare më 
pak të përqendruara se sistemi bankar shqiptar, karakterizohen në 
të njëjtën kohë nga një nivel më i ulët konkurrence, matur nga 
statistika	 H. Ky vrojtim i thjeshtë i shtohet evidencës empirike të 
mbledhur deri tani, se përqendrimi dhe konkurrenca nuk janë të 
lidhur detyrimisht me njëri-tjetrin, dhe se treguesit e përqendrimit të 
tregut nuk janë matës të mirë të konkurrencës. 

�. KONKLUzIONE 

Sistemi bankar në Shqipëri karakterizohet nga një nivel i lartë 
përqendrimi, sidomos në terma të aktiveve dhe depozitave. 
Pavarësisht prirjes së theksuar rënëse gjatë viteve me rritjen e numrit 
të bankave dhe aktivitetit të tyre, treguesit e përqendrimit janë më 
të lartë se shumica e vendeve të tjera të Evropës Juglindore dhe të 
Bashkimit Evropian. Megjithatë, tregu i kredisë shfaq karakteristika 
të një konkurrence të moderuar, thuajse të plotë. Kjo tregon 
se shpërndarja e pabarabartë gjeografike e bankave, si dhe 
përqendrimi i lartë në aktive dhe depozita, nuk i ka penguar deri 
më sot bankat të konkurrojnë në aktivitetin e kredidhënies. 

Për të matur konkurrencën e sistemit bankar shqiptar, në këtë 
studim u përdor një matës më i sofistikuar i konkurrencës, bazuar në 
metodologjinë Panzar-Rosse. Rezultatet dëshmojnë se konkurrenca 
mes bankave shqiptare është monopolistike, që nënkupton se 
bankat në Shqipëri diferencohen nga njëra-tjetra, duke u fokusuar 
në segmente të ndryshme të tregut dhe/ose duke ofruar produkte 
me karakteristika të ndryshme brenda të njëjtit segment. Sipas kësaj 
metodologjie, konkurrenca e sistemit bankar shqiptar është e një 
niveli mesatar, të pranueshëm për stadin e zhvillimit të Shqipërisë, 
dhe jo e ulët, siç mund të nënkuptohet nga treguesit e përqendrimit 
të tregut. 
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Krahasimi me vendet e tjera tregon se sistemi bankar shqiptar, 
edhe pse është më i përqendruar, karakterizohet nga një nivel më 
i lartë konkurrence se sistemet bankare të disa prej këtyre vendeve. 
Ky vrojtim është konsistent me evidencën e gjerë empirike, se 
përqendrimi më i lartë në treg nuk çon detyrimisht në nivel më të ulët 
konkurrence. Si rrjedhojë, mund të konkludojmë se përqendrimi i 
lartë në sistemin bankar shqiptar nuk duhet të jetë shqetësues. Për 
më tepër, edhe konsolidime të mëtejshme në sistem, që mund të 
çojnë në rritje të përqendrimit, por që përmirësojnë eficiencën dhe 
rrisin qëndrueshmërinë e sistemit, do të ishin të mirëpritura për sa 
kohë nuk prishin kushtet e konkurrencës.
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SHËNIME

* Ky studim e ka fillesën e tij në punën për mbrojtjen e diplomës 
Master pranë Umeå University, Suedi. Të gjitha mendimet e 
shprehura në këtë studim janë të autorit dhe nuk përfaqësojnë 
domosdoshmërisht ato të Bankës së Shqipërisë. I jam mirënjohëse 
z. Rickard Olsson, profesor pranë Umeå University dhe z. Erjon Luçi, 
ish-Drejtor i Departamentit të Kërkimeve të Bankës së Shqipërisë, 
për sugjerimet dhe mendimet e vlefshme gjatë realizimit të këtij 
studimi. 

� fuqi e tregut është aftësia e një kompanie për të ndikuar çmimin 
e produktit/shërbimit në treg. Një kompani që ushtron fuqi tregu 
mund  të rrisë çmimin e produktit/shërbimit pa humbur klientët/
blerësit. 

2 Modelet janë quajtur strukturore sepse përdorin strukturën e 
tregut (përqendrimin) si matës të konkurrencës. 

� Shih për shembull, Claessens and Laeven (200�), Gelos and 
Roldos (200�), Hempell (2002).

� Konkurrenca monopolistike haset në rastin kur ka shumë firma 
në treg, të cilat diferencohen nga njëra-tjetra duke u fokusuar në 
segmente të ndryshme të tregut dhe/ose duke ofruar produkte me 
karakteristika të ndryshme. Në këtë mënyrë, është e mundur që 
kompanitë të ushtrojnë deri-diku fuqi tregu dhe të sigurojnë fitime 
më të larta se normalja.  

� Rosse dhe Panzar (�9��), Panzar dhe Rosse (�9�2, �9��).
6 Përveç këndvështrimit të ndërmjetësimit, Colwell dhe Davis 

(�992) diskutojnë edhe një këndvështrim tjetër nga i cili mund të 
analizohet aktiviteti bankar, atë të prodhimit. Sipas këndvështrimit të 
prodhimit, banka konsiderohet si një firmë që përdor kapitalin fizik 
dhe punën për të prodhuar dy tipe produktesh: kredi dhe depozita. 
Për sa i takon vlefshmërisë së metodologjisë PR, ndryshimi mes dy 
këndvështrimeve qëndron vetëm në faktin nëse depozitat duhet të 
konsiderohen si produkt apo faktor prodhimi. Një nga studimet më 
të hershme, i bërë nga Hancock (�99�), konkludon se depozitat me 
afat duhet të trajtohen si faktorë prodhimi, kurse depozitat pa afat 
si produkte. Megjithatë, Hughes dhe Mester (�99�a, b) tregojnë se 
edhe depozitat pa afat duhet të klasifikohen si faktorë prodhimi.  

� Raporti i përqendrimit për k firma (CRk)  është shuma e pjesës 
së tregut të k firmave më të mëdha në treg, kurse HHI llogaritet si:
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, ku MSi është pjesa e tregut të firmës së i-të dhe n është 

numri total i firmave në treg. 
� Ky grup bankash përfshin edhe Raiffeisen Bank/Bankën e 

Kursimeve. Duke qenë se normat e interesit të kësaj banke kanë 
qenë të administruara deri në shtator 200�, ekuacionet u vlerësuan 
edhe duke e përjashtuar këtë bankë. Rezultatet nuk dolën të 
ndryshme nga ato të paraqitura në këtë material.

9 Në metodën e Efekteve fikse, duke qenë se kemi të bëjmë me 
panel	data, supozohet se ekuacionet për secilën prej bankave janë 
identike me përjashtim të konstantes, e cila është e ndryshme për 
banka të ndryshme.

�0 Edhe me metodën e Efekteve të Rastit, ekuacionet për banka 
të veçanta ndryshojnë vetëm nga konstantja. Por, ndryshe nga 
metoda me Efektet fikse, konstantja për banka të veçanta ndryshon 
në mënyrë të rastësishme nga një vlerë fikse. 
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