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abStrakt

ky material, duke përdorur të dhënat individuale të bankave në 
Shqipëri, studion përcaktuesit kryesorë të provigjionimit të humbjeve 
nga huatë, si dhe vlerëson se si karakteristikat e bankave dhe kriza e 
fundit financiare kanë ndikuar sjelljen e bankave ndaj provigjionimit 
të humbjeve nga huatë. vlerësimet e marra nga metoda e gmm-
së, metoda e Përgjithshme e momenteve (Generalized Method of 
Moments) bazuar në të dhënat tremujore të bankave, për periudhën 
2004-2014, tregojnë se skema e provigjionimit të humbjeve nga 
huatë të bankave në Shqipëri udhëhiqet kryesisht nga komponenti 
jodiskrecionar dhe luhatjet ekonomike. Për më tepër, gjendet një 
rezultat pozitiv dhe i rëndësishëm ndërmjet të ardhurave para 
interesave, taksave dhe provigjioneve, dhe provigjionimit të 
humbjeve nga huatë, duke konfirmuar hipotezën e zbutjes së të 
ardhurave, i cili zvogëlon deri diku efektin prociklik të bankave. 
rezultatet empirike nuk mbështesin hipotezën e menaxhimit të 
kapitalit dhe hipotezën e fortësisë financiare. gjithashtu vlerësohet 
se kriza e fundit financiare globale ka ndikuar edhe më shumë në 
prociklikalitetin e provigjionimit të humbjeve nga huatë. rezultatet 
empirike tregojnë se skemat e provigjionimit të humbjeve nga huatë 
në Shqipëri janë prapavepruese (backward-looking), prandaj 
sugjerohet në të ardhmen adaptimi i skemave largpamëse (forward-
looking) të provigjionimeve të humbjeve nga huatë, të cilat do të 
jenë më efektive në reduktimin e rrezikut të kredisë.

Fjalët kyçe: Provigjionimi i humbjeve nga huatë, prociklikaliteti, politikat 
makroprudenciale, GMM dinamik.

Klasifikimi JEL: C33, G21. 
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i. Hyrje

kriza e fundit financiare risolli edhe njëherë në vëmendje se si 
kreditimi mund të rëndojë akoma edhe më shumë ciklin e biznesit 
të ekonomisë, duke shkaktuar paqëndrueshmëri të sistemit financiar 
(bouvatier dhe Lepetit, 2008). kjo pasi bankat e nënvlerësojnë 
rrezikun e kredisë gjatë periudhave të rritjes ekonomike dhe e 
mbivlerësojnë atë gjatë periudhave të rënies ekonomike (borio et 
al., 2001).

kjo natyrë prociklike e sistemit financiar bëri thirrje për ndryshime 
të rëndësishme rregullative, të standardeve kontabël të bankave, të 
praktikave të matjes së rrezikut të kredisë dhe të drejtimit të politikës 
monetare. ndryshime këto që kishin si qëllim të vetëm forcimin e 
sistemit financiar dhe stabilitetin makroekonomik të vendit. mbas 
krizës së fundit financiare globale midis vendimmarrësve pati një 
konsensus të gjerë se për të adresuar çështjen e prociklikalitetit 
të sistemit financiar, për të përmirësuar dhe për të mbrojtur 
qëndrueshmërinë financiare të vendit, politikat duhet të orientohen 
drejt politikave makroprudenciale dhe forcimit të mbikëqyrjes 
bankare. 

kështu në vitin 2009, bordi i Stabilitetit Financiar (Financial 
Stability Board) identifikoi si prioritet tre politika të rëndësishme 
makroprudenciale që kishin të bënim me; regjimin e kapitalit të 
bankave, praktikat e provigjionimit të tyre, si dhe lidhjen që ekziston 
midis levës financiare dhe vlerësimit të rrezikut. 

një vështrim i literaturës mbi efektin prociklik të sjelljes së bankave 
tregon që ajo është e ndarë kryesisht në dy drejtime kryesore. 
Drejtimi i parë i literaturës [ku përmendim punën e ayuso et al., 
(2004), jokippii dhe milne, (2008) etj.] vlerëson impaktin që ka 
luhatshmëria makroekonomike në nivelin rezervë të kapitalit (buffer) 
të bankave. ndërsa, drejtimi i dytë i literaturës analizon faktorët 
përcaktues të luhatshmërisë së kredisë bankare, mbështetur kryesisht 
në punën kërkimore të bernanke dhe blider, (1988) dhe bernanke 
dhe gertler, (1995). 
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ky material hulumton një tjetër faktor që ndikon në amplifikimin 
e sjelljes prociklike të bankave, që ka të bëjë me provigjionimin 
e humbjeve nga huatë. rregullat e provigjionimit dhe menaxhimi 
i kapitalit janë të lidhur së bashku nëpërmjet rrezikut të kredisë, ku 
humbjet e pritura duhet të mbulohen nga provigjionimi i humbjeve 
nga huatë, ndërsa humbjet e papritura duhet të mbulohen nga 
kapitali i bankave. kështu për bankat është shumë e rëndësishme të 
menaxhojnë provigjionimin e humbjeve nga huatë, në mënyrë që të 
kundërbalancojnë rritjen e kredive të këqija sidomos gjatë krizave 
financiare. një menaxhim i mirë i rrezikut të kredisë, nënkupton një 
sistem provigjionimi të tillë që të parandalojë sjelljen prociklike të 
rrezikut të kredisë me ciklin e biznesit. 

Funksioni kryesor i provigjionimit është që të mbulojë humbjet e 
pritshme, por nga ana tjetër ato janë një mjet i rëndësishëm për 
të përmbushur edhe objektiva të tjerë menaxherialë si: zbutjen e 
të ardhurave (income smoothing), sinjalizimin e fortësisë financiare 
(signaling) dhe menaxhimin e kapitalit (capital management). këta 
faktorë së bashku me zhvillimet ekonomike përcaktojnë politikën e 
provigjionimit të bankave.

qëllimi i këtij materiali është investigimi i faktorëve përcaktues 
të provigjionimit të humbjeve nga huatë. një çështje kjo mjaft e 
rëndësishme për stabilitetin e sistemit financiar në Shqipëri, si dhe 
për efektin që provigjionet kanë në fitimin dhe kapitalin e bankave, 
si dhe në ofertën e kredisë. Për më tepër është testuar empirikisht 
nëse provigjionimi i humbjeve nga huatë është përdorur për të 
zbutur të ardhurat, për të menaxhuar kapitalin apo për të sinjalizuar 
fortësinë financiare.

gjithashtu është hulumtuar se si karakteristikat e bankave ndikojnë 
në politikat e provigjionimit të humbjeve nga huatë, si dhe është 
testuar nëse kriza e fundit financiare e ka ndryshuar apo jo sjelljen 
e bankave ndaj provigjionimit. 

ky material investigon politikat e provigjionimit të humbjeve nga huatë 
në Shqipëri, duke aplikuar Metodën e Përgjithshme të Momenteve 
(gmm), si dhe duke kontribuar nëpërmjet evidencave empirike mbi 
faktorët përcaktues të provigjionimit të humbjeve nga huatë. 
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rezultatet empirike tregojnë se sistemi i provigjionimit të humbjeve 
nga huatë i bankave në Shqipëri është prociklik, që do të thotë se një 
rritje e nivelit të provigjionimit të humbjeve nga huatë gjatë periudhave 
të rënies ekonomike mund të sjellë një ulje të konsiderueshme të 
ofertës së kredisë, e cila ndikon në rënien e mëtejshme ekonomike. 
gjithashtu vlerësimet empirike konfirmojnë se sjellja e provigjionimit 
të humbjeve nga huatë të bankave udhëhiqet më së shumti nga 
faktori makroekonomik dhe komponenti jodiskrecionar. rezultatet 
konfirmojnë se politikat aktuale të provigjionimit të humbjeve nga 
huatë, janë prapavepruese, pra bankat në Shqipëri nuk duket të 
kenë krijuar rezerva të mjaftueshme gjatë pikave të larta të ciklit 
ekonomik. 

në lidhje me mënyrën se si karakteristikat e bankave ndikojnë në 
sjelljen e tyre ndaj provigjionimit, është gjetur se bankat e mëdha 
mbajnë një nivel më të ulët provigjionesh se bankat e vogla. 
ndërsa, bankat e mirëkapitalizuara vlerësohet se sillen në mënyrë 
kundërciklike dhe nuk kanë bërë zbutje të të ardhurave. në lidhje 
me impaktin që ka pasur kriza e fundit financiare, vihet re se bankat 
gjatë kësaj periudhe kanë krijuar më shumë provigjione sesa para 
krizës, si dhe nuk kanë bërë as zbutje të të ardhurave dhe as janë 
sjellë në mënyrë prociklike. 

materiali është organizuar si më poshtë: Seksioni i dytë paraqet 
një përshkrim të detajuar të literaturës teorike mbi faktorët përcaktues 
të provigjionimit të humbjeve nga huatë. Seksioni i tretë prezanton 
specifikimin e modelit dhe të dhënat e përdorura për vlerësimin e tij. 
Përmbledhja dhe diskutimi i rezultateve jepen në seksionin e katërt 
dhe së fundmi paraqiten konkluzionet. 
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ii. një vëSHtrim mbi Literaturën

gjatë dekadës së fundit, zhvillimet në sistemin financiar kanë luajtur 
një rol të rëndësishëm në luhatshmërinë ekonomike të vendeve, duke 
theksuar akoma më shumë natyrën prociklike të sistemit financiar 
(borio et al., 2001). kjo natyrë prociklike e sistemit financiar bëri 
thirrje për ndryshime të rëndësishme rregullative, ndryshime të 
standardeve kontabël, ndryshime të praktikave të matjes së rrezikut 
dhe të drejtimit të politikës monetare me qëllim forcimin e sistemit 
financiar dhe stabilitetin makroekonomik të vendit. këto ndryshime 
rregullative u kërkuan nga bordi i Stabilitetit Financiar, (Financial 
Stability bord, FSb) në vitin 2009.

termi “prociklikalitet” i referohet ndërveprimeve dinamike 
midis sektorit financiar dhe real të ekonomisë, të cilat tentojnë 
të amplifikojnë luhatshmërinë e ciklit të biznesit duke shkaktuar 
paqëndrueshmëri të sistemit financiar (FSb, 2009). kriza e fundit 
financiare ilustroi më së miri efektet që shkakton prociklikaliteti i 
sistemit financiar.

në këtë material analizohet një tjetër faktor i rëndësishëm që 
amplifikon sjelljen prociklike të sistemit financiar, që është sistemi 
i provigjionimit të humbjeve nga huatë. Shqetësimi në lidhje me 
impaktin që ka provigjionimi i humbjeve nga huatë në ciklin e 
kredisë është relevant për debatin mbi sistemet prapavepruese të 
provigjioneve, të cilat amplifikojnë sjelljen ciklike të kredisë bankare. 

bordi i Stabilitetit Financiar (FSb), në vitin 2009 theksoi se një 
identifikim i hershëm i humbjeve nga kreditë mund të kishte ulur 
luhatshmërinë e cikleve gjatë krizës së fundit financiare. Sipas 
standardeve aktuale të kontabilitetit, një provigjion krijohet në 
momentin kur kredia identifikohet si e humbur. identifikimi i humbjeve 
është një proces i vështirë dhe subjektiv, që e bën të vështirë 
identifikimin e humbjeve të kredisë që në fillim të ciklit të saj. Për më 
tepër, mënyrat dhe praktikat e ndjekura për të përcaktuar humbjet 
nga huatë duhet të bëhen transparente dhe në kohë për të gjithë 
përdoruesit e pasqyrave financiare të institucioneve financiare.
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rregullat e provigjionimit të humbjeve nga huatë dhe kërkesat për 
kapital janë të lidhura nëpërmjet rolit që ato kanë për të mbuluar 
rrezikun e kredisë. Supozohet që humbjet e pritshme të mbulohen 
nga provigjionimi i humbjeve nga huatë, ndërsa humbjet e papritura 
të mbulohen nga kapitali i bankës, (Cavallo dhe majnoni, 2001). 
ndonjëherë, ndarja midis kapitalit dhe provigjioneve duket 
artificiale duke qenë se të dy kanë si qëllim mbrojtjen e bankës 
nga humbjet. kështu e rëndësishme është që shuma e kapitalit 
dhe e provigjioneve të jetë e mjaftueshme për të mbuluar totalin e 
humbjeve të ndodhura dhe të pritshme. nëse bankat mbajnë një 
nivel të ulët të provigjioneve, kjo do të thotë që ato duhet të mbajnë 
kapital shtesë të mjaftueshëm për të mbuluar humbjet dhe për të 
siguruar qëndrueshmërinë e sistemit financiar.

bouvatier dhe Lepetit, (2008) shprehen që nëse rritja e kreditimit 
ka një efekt të drejtpërdrejtë në kapital, provigjionimi i humbjeve 
nga huatë ndikon direkt fitimet e bankave. kështu një menaxhim i 
mirë i rrezikut të kredisë, nënkupton një sistem provigjionimi të tillë 
që të parandalojë sjelljen prociklike të tij me ciklin e biznesit. 

Literatura ekonomike identifikon dy komponentë të provigjionimit 
të humbjeve nga huatë që synojnë të mbulojnë aspekte të 
ndryshme të tij. komponenti i parë, është ai që quhet komponenti 
jodiskrecionar që ka për qëllim mbulimin e humbjeve të pritshme të 
kredisë në portofolin e kredisë së bankës (Whalen, 1994, beaver 
dhe engel, 1996). ky lloj sistemi provigjionimi është cilësuar të 
jetë prapaveprues pasi bankat lidhin sjelljen jodiskrecionare 
të provigjioneve kryesisht me humbjet e identifikuara të kredisë. 
kështu gjatë periudhave të rritjes ekonomike, numri i kredive të 
humbura është i ulët, duke sjellë që edhe niveli i provigjionimit 
të humbjeve nga huatë të jetë i ulët. ndërsa, gjatë periudhave të 
rënies ekonomike bankat fillojnë të provigjionojnë më shumë pasi 
rastet e kredive të humbura janë më të larta.

Komponenti jodiskrecionar udhëheq në këtë mënyrë sjelljen ciklike 
të provigjionimit të humbjeve nga huatë, si rezultat ky komponent 
është një forcë udhëheqëse e ciklikalitetit të provigjionimit të 
humbjeve nga huatë dhe sjell një vlerësim jo të saktë të humbjeve 
të pritshme të kredisë. 
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komponenti i dytë, i quajtur komponenti diskrecionar ka të bëjë 
me atë pjesë të provigjionimit të humbjeve nga huatë që përdoret 
për objektiva menaxherialë. Sipas Liu et al., (1997), ahmed et 
al., (1999), Lobo dhe yang, (2001), tre janë objektivat që mund 
të arrihen nëpërmjet përdorimit të provigjionimit të humbjeve nga 
huatë: zbutj  a e luhatshmërisë së të ardhurave (income smoothing), 
hipoteza e menaxhimit të kapitalit (capital menagement hypotheses) 
dhe sinjalizimi (signalling). 

Income smoothing ose zbutja e luhatshmërisë së të ardhurave, i 
referohet sjelljes së bankave për të zbutur fitimin e tyre gjatë gjithë 
kohës, element ky që pritet të jetë kundërciklik. kështu bankat pritet 
të rrisin provigjionet e humbjeve nga huatë kur gjenerojnë fitime më 
të larta se zakonisht dhe t’i ulin provigjionet kur gjenerojnë fitime të 
ulëta. një sjellje e tillë nënkupton rritjen e provigjionimit të humbjeve 
nga huatë gjatë periudhave ekspansioniste dhe uljen e tyre gjatë 
periudhave të rënies ekonomike. rrjedhimisht pritet që zbutja e 
fitimeve (income smoothing behavior) të ndikojë pozitivisht ofertën 
e kredisë bankare, [greenawalt dhe Sinkey, (1988), Collins et al., 
(1995), ahmed et al., (1999), etj.].

Hipoteza e menaxhimit të kapitalit i referohet përdorimit të 
provigjionimit të humbjeve nga huatë si mjet për të siguruar normat 
e kapitalit të vendosura nga autoriteti monetar. bazuar në hipotezën 
e menaxhimit të kapitalit, pritet një lidhje negative midis normës së 
kapitalit dhe provigjionimit të humbjeve nga huatë, [ahmed et al., 
(1999), anandarajan et al., (2006), bouvatier dhe Lepetit, (2008) 
etj.].

ndërsa sjellja e fundit diskrecionare, sinjalizimi, ka të bëjë më 
përdorimin e provigjionimit të humbjeve nga huatë për të sinjalizuar 
forcën financiare që ato kanë. teoria e sinjalizimit pohon që një rritje 
e provigjionimit të humbjeve nga huatë shikohet si një lajm pozitiv 
për të sinjalizuar fitimet e ardhshme të bankave. ndër studimet që 
kanë testuar përdorimin e LLP-së si mjet për të sinjalizuar forcën 
financiare përmendim: beaver et al., (1989), Wahlen, (1994), 
beaver dhe engel, (1996), ahmed et al., (1999). në vazhdim 
është paraqitur një përmbledhje e literaturës mbi faktorët përcaktues 
të provigjionimit të humbjeve nga huatë.



-14-

ahmed et al., (1999) kanë analizuar ndryshimet që pasqyroi 
rregullorja mbi normën e mjaftueshmërisë së kapitalit në vitin 1990, 
si dhe testuan efektet e menaxhimit të kapitalit dhe të ardhurave në 
provigjionimin e humbjeve nga huatë të bankave. Duke analizuar 
sjelljen e 113 bankave në SHba, gjatë periudhës 1986-1995 
rezultatet konfirmojnë që bankat kanë përdorur provigjionimin e 
humbjeve nga huatë për të menaxhuar kapitalin. autorët nuk gjejnë 
evidenca as të hipotezës së menaxhimit të të ardhurave, as të 
sinjalizimit. ahmed et al., (1999) konfirmojnë një lidhje negative 
midis provigjionimit të humbjeve nga huatë si me ndryshimet 
e pritshme të fitimeve, ashtu edhe nga kthimet e njëkohshme të 
aksioneve.

Puna kërkimore e udhëhequr nga Cavallo dhe majnoni, (2001) 
sugjeron që mungesat në kapitalin e bankave mund të mos rezultojnë 
nga kërkesat për kapital për rrezikun e shtuar, por mund të vijnë 
edhe si rezultat i praktikave të provigjionimit të humbjeve nga huatë 
dhe niveli i pamjaftueshëm i tyre. Cavallo dhe majnoni, (2001) 
kanë testuar empirikisht lidhjen që ekziston midis provigjionimit të 
humbjeve për huatë dhe efektit prociklik të kërkesës për kapital 
rregullator mbi një zgjedhje prej 1,176 bankash në 36 vende, 
gjatë periudhës 1988-1999. autorët vlerësojnë se niveli i zhvillimit 
institucional të vendeve ndikon praktikat e provigjionimit të humbjeve 
nga huatë, rezultat që nuk konfirmohet për bankat që bëjnë pjesë 
në grupin g10 të vendeve. më konkretisht, autorët gjejnë një lidhje 
pozitive midis provigjionimit të humbjeve nga huatë dhe fitimit (ose 
të ardhurave) para taksave dhe provigjioneve. Për më tepër, autorët 
gjejnë një lidhje pozitive midis rrezikut të kredisë dhe provigjionimit 
të humbjeve nga huatë, si dhe një lidhje negative midis normës 
reale të rritjes ekonomike dhe provigjionimit të humbjeve nga huatë, 
si dhe të borxhit ndaj Pbb-së me provigjionimin e humbjeve nga 
huatë.

materiali i Leaven dhe majnoni, (2003) konsiderohet si një 
nga materialet e para që ka kontribuar me evidencat empiriket 
mbi rolin që kanë rezervat e humbjeve të huasë si komponent i 
kapitalit rregullator. Leaven dhe majnoni, (2003) pohuan se 
sjellja e provigjionimit të humbjeve nga huatë është prociklike 
nëse plotësohet një nga tre kushtet e mëposhtme: provigjionimet 
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e humbjeve nga huatë janë a) të lidhura negativisht me fitimet e 
bankave, b) të lidhura negativisht me normën e rritjes së kredisë, 
c) të lidhura negativisht me rritjen reale të Pbb-së. Duke analizuar 
sjelljen e 1,419 bankave nga 45 vende të ndryshme gjatë periudhës 
1988-1999, ata konfirmuan hipotezën e zbutjes së të ardhurave. 
gjithashtu ata gjetën një lidhje negative midis normës reale të 
rritjes së kredisë dhe provigjionimit, pra bankat duket sikur nuk kanë 
qenë shumë të kujdesshme gjatë periudhave të rritjes së shpejtë të 
kreditimit. Leaven dhe majnoni, (2003) konfirmuan lidhjen negative 
midis normës reale të rritjes së Pbb-së dhe provigjionimit duke 
sugjeruar që bankat kanë provigjionuar më shumë gjatë periudhave 
të rënies ekonomike, sesa gjatë periudhave të “bumit”. 

bikker dhe metzemakters, (2005) hulumtuan lidhjen midis sjelljes 
së provigjionimit të bankave dhe varësinë e tyre nga cikli i biznesit 
në një zgjedhje prej 8,000 bankash, që veprojnë në 29 vende të 
oeCD-së. rezultatet treguan për një lidhje të rëndësishme negative 
midis rritjes reale të Pbb-së dhe provigjioneve, që konfirmon sjelljen 
prociklike të provigjionimit të humbjeve nga huatë me ciklin e 
biznesit. Prociklikaliteti që bikker dhe metzemakters, (2005) gjejnë 
midis rritjes ekonomike dhe provigjionimit zbehet pak nga efekti i 
zbutjes së fitimeve. autorët gjejnë që provigjionet janë të lidhura 
pozitivisht me rrezikun e kredisë, kështu bankat me norma më të larta 
të raportit të kredisë ndaj aktiveve krijojnë më shumë provigjione. 
gjithashtu bikker dhe metzemakters, (2005) konfirmojnë hipotezën 
e menaxhimit të kapitalit, pra bankat provigjionojnë më shumë kur 
normat e kapitalit të tyre janë të ulëta. rezultatet konfirmohen edhe 
kur autorët përdorin rezervat e humbjeve nga huatë si tregues i 
varur, duke forcuar edhe njëherë konkluzionin që bankat duhet të 
jenë largpamëse në krijimin e provigjioneve.

anandarajan et al., (2006) kanë testuar nëse dhe në çfarë 
mase bankat në australi përdorin provigjionimin e humbjeve nga 
huatë për menaxhimin e kapitalit, menaxhimin e të ardhurave dhe 
sinjalizimin. gjithashtu këta autorë kanë parë nëse ndryshimet në 
përdorimin e provigjionimit të humbjeve nga huatë, ka ardhur apo jo 
si rezultat i ndryshimeve rregullative të para dhe pas implementimit të 
kërkesave të bazel i. autorët gjejnë evidenca se bankat në australi i 
kanë përdorur provigjionimet e humbjeve nga huatë për menaxhuar 
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më mirë kapitalin, sjellje që nuk është ndikuar nga ndryshimet 
rregullative. gjithashtu autorët gjejnë që provigjionimi i humbjeve 
nga huatë është përdorur si mjet për të menaxhuar të ardhurat, 
kryesisht pas ndryshimeve rregullative të bazelit, duke reflektuar 
që të ardhurat e raportuara mund të mos reflektojnë aktivitetin real 
ekonomik të bankave. Së fundmi anandarajan et al., (2006) gjejnë 
që bankat në australi nuk i përdorin provigjionimet e humbjeve nga 
huatë si mjet për të treguar fortësinë e tyre financiare. 

Fonseca dhe gonzales, (2008) kanë analizuar përcaktuesit 
e provigjionimit të humbjeve nga huatë duke përdorur të dhënat 
në panel të 4,546 bankave, në 41 shtete gjatë periudhës 1995-
2002. vlerësimet e marra nga aplikimi i metodës gmm (General 
Method of Moments) të arellano dhe bond, (1991) dhe arellano–
bover/blundell–bond (arellano dhe bover 1995; blundell dhe 
bond, 1998) tregojnë se minimizimi i variancës së të ardhurave 
të raportuara nga ana e bankave varet shumë nga zhvillimi i 
institucioneve financiare, politikat mbikëqyrëse dhe rregullatore, si 
dhe struktura dhe zhvillimi financiar i vendit ku kryejnë veprimtarinë 
këto banka. 

bouvatier dhe Lepetit, (2008) kanë analizuar të dhënat e 186 
bankave, përkatësisht në 15 vende të evropës dhe kanë analizuar 
jo vetëm faktorët përcaktues të provigjionimit të humbjeve nga 
huatë, por dhe impaktin e tyre në ofertën e kredisë. rezultatet e 
marra nga bouvateri dhe Lepetit, (2008) tregojnë që bankat e 
kanë përdorur provigjionimin e humbjeve nga huatë për të mbuluar 
humbjet e identifikuara të kredisë duke ndikuar akoma më shumë 
në ciklikalitetin e sistemit financiar. gjithashtu autorët gjejnë që 
bankat më pak të kapitalizuara kanë bërë menaxhimin e kapitalit, 
por përdorimi i provigjionimit të humbjeve nga huatë për objektiva 
menaxherialë duket se nuk e ka ndikuar ofertën e kredisë. bouvateri 
dhe Lepetit, (2008) bazuar në vlerësimet e tyre, propozojnë që 
bankat në evropë duhet të zbatojnë sistemin dinamik të provigjionimit 
të humbjeve nga huatë në të ardhmen.

Packer dhe Zhu, (2012) bazuar në një zgjedhje të përbërë 
nga 240 banka në 12 vende të azisë, kanë analizuar faktorët 
përcaktues të provigjionimit të humbjeve nga huatë gjatë viteve 
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2000-2009. Shumë vende aziatike gjatë krizës financiare në 
azi zbatuan kërkesa më të forta për provigjionimin e humbjeve 
nga huatë, me qëllim rritjen e provigjionimit në përputhje edhe 
me rritjen e rrezikut të pritshëm. këto masa të ndërmarra bënë që 
bankat në azi, përkundrejt bankave të vendeve të tjera, të ishin 
më të qëndrueshme dhe ta përballonin më me sukses krizën e 
fundit financiare. rezultatet si për grup vendesh apo për vendet në 
mënyrë individuale, treguan që skema e provigjionimit të humbjeve 
nga huatë ishte kundërciklike, duke bërë që ky sistem të ndihmonte 
rritjen e fitimeve të bankave, si rrjedhojë kreditimin dhe rritjen 
ekonomike të këtyre vendeve. 

Skala, (2014) ka analizuar zbutjen e të ardhurave dhe 
prociklikalitetin e provigjionimit të humbjeve nga huatë të bankave 
në evropën qendrore gjatë periudhës 2004-2012. rezultatet e 
gjetura prej tij konfirmojnë hipotezën e menaxhimit të të ardhurave 
dhe se provigjionimi i humbjeve për huatë ka një sjellje prociklike 
në lidhje me rritjen ekonomike, ku bankat në evropën qendrore nuk 
kanë përfituar nga avantazhet e kushteve të mira makroekonomike 
për të krijuar më shumë provigjione. gjithashtu bankat në evropën 
qendrore, në kushtet e rënies ekonomike, kanë përdorur kapitalin 
për të mbuluar humbjet nga kreditë. Për më tepër, bankat kanë ulur 
provigjionimin e humbjeve nga huatë gjatë periudhave me ritme të 
larta të rritjes së kredisë, që ka treguar për mungesën e elementeve 
largpamëse në politikat e tyre të kreditimit. 

alessi et al., (2014) kanë analizuar përcaktuesit e provigjionimit 
të humbjeve nga huatë të bankave në itali gjatë periudhës 2006-
2012, fokusuar kryesisht në nën komponentët e provigjionimit të 
humbjeve nga huatë. vlerësimet e marra nga këta autorë treguan 
që provigjionimi i humbjeve nga huatë për bankat në itali duket se 
është udhëhequr më së shumti nga komponenti jodiskrecionar i tij. 
ndërkohë nuk evidentohet që kushtet ekonomike të kenë luajtur një 
rol të rëndësishëm në provigjionimin e humbjeve nga huatë. veç 
kësaj alessi et al., (2014) nuk konfirmuan që bankat në itali të kenë 
bërë zbutje të të ardhurave apo sinjalizim të fortësisë financiare të 
tyre. në rastin e bankave në Shqipëri nuk ka një studim që analizon 
përcaktuesit e provigjionimit të humbjeve nga huatë, prandaj ky 
material do të kontribuojë pikërisht në këtë drejtim.
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iii. metoDoLogjia DHe të DHënat

iii.1 metoDoLogjia

ashtu siç e përmendëm edhe në fillim, qëllimi kryesor i këtij punimi 
është të testojë empirikisht faktorët përcaktues të provigjionimit të 
humbjeve nga huatë në sektorin bankar shqiptar. Literatura teorike 
dhe empirike sugjeron që provigjionimi i humbjeve nga huatë 
përbëhet nga dy komponentë që janë: komponenti jodiskrecionar 
dhe komponenti diskrecionar.

Komponenti jodiskrecionar i provigjionimit të humbjeve nga 
huatë, ka për qëllim të mbulojë humbjet e pritshme dhe rrezikun e 
kredisë të portofolit të bankës. ashtu si bouvatier dhe Lepetit, (2008) 
si tregues kryesor për të përshkruar komponentin jodiskrecionar të 
provigjionimit të humbjeve nga huatë është marrë: norma e kredive 
të këqija ndaj totalit të kredisë, (NPLi,t) dhe diferenca e parë e 
raportit të kredive të këqija (DNPLi,t)

1 . të dy këta tregues shërbejnë 
për të matur rrezikun e kredisë së bankave. teorikisht pritet një lidhje 
pozitive dhe statistikisht e rëndësishme midis këtyre dy treguesve 
dhe provigjionimit të humbjeve nga huatë, (LLP). Për më tepër, në 
modelin bazë është përfshirë si tregues shpjegues edhe raporti i 
kredive ndaj totalit të aktiveve, Loan_ratei,t, i cili shërben për të 
matur humbjet e pritshme nga huatë. edhe midis këtij treguesi dhe 
LLP (provigjionimit të humbjeve nga huatë) pritet një lidhje pozitive 
dhe statistikisht e rëndësishme.

Komponenti diskrecionar i provigjionimit të humbjeve nga huatë, 
rezulton nga tre objektiva të ndryshëm menaxherialë që janë: zbutja 
e të ardhurave, menaxhimi i kapitalit dhe sinjalizimi. Sipas teorisë së 
zbutjes së të ardhurave, bankat tentojnë të rrisin (ulin) provigjionimin 
e humbjeve nga huatë, kur fitimet pritet që të rriten (ulen). një lidhje 
pozitive midis fitimeve dhe provigjionimit të humbjeve nga huatë 
tregon që bankat përdorin provigjionet për të zbutur të ardhurat. 
ndërsa një lidhje negative midis këtyre dy treguesve, tregon një 
sjellje prociklike të provigjionimit të humbjeve nga huatë. ashtu 
si, Leaven dhe majnoni (2003), biker dhe metzemakers (2005), 

1 ku,
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bouvatier dhe Lepetit, (2008), Skala (2014) fitimet (të ardhurat) 
para interesave, taksave dhe provigjioneve ndaj totalit të aktiveve 
(EBTPi,t), janë përdorur si tregues për të testuar hipotezën e zbutjes 
së të ardhurave. 

Për më tepër, ashtu si biker dhe metzemakers, (2005), bouvatier 
dhe Lepetit, (2008) është përdorur norma e kapitalit ndaj totalit 
të aktiveve për të testuar hipotezën e menaxhimit të kapitalit. më 
konkretisht është përdorur devijanca e normës së mjaftueshmërisë së 
kapitalit ndaj 12 përqindëshit, pjesëtuar me 12%,CAPi,t, ku sa më 
e lartë të jetë vlera e këtij indeksi aq më e mirëkapitalizuar është 
banka. 

nga ana tjetër, provigjionimi i humbjeve nga huatë mund të 
përdoret për të sinjalizuar fortësinë financiare të bankave. norma 
e pritshme e rritjes së fitimeve para interesave, taksave dhe 
provigjioneve është përdorur për të testuar sjelljen sinjalizuese 
të bankave, SIGN2

i,t. një lidhje pozitive midis këtij treguesi dhe 
LLP-së, konfirmon hipotezën që bankat përdorin provigjionimin e 
humbjeve nga huatë për të sinjalizuar fortësinë e tyre financiare.

norma reale vjetore e rritjes së Pbb-së, GDP_gi,t është përfshirë 
në model për të marrë në konsideratë impaktin makroekonomik në 
sjelljen e provigjionimeve. një lidhje pozitive midis provigjionimit 
të humbjeve nga huatë dhe normës reale të rritjes së Pbb-së tregon 
një sjellje kundërciklike të bankave në krijimin e provigjioneve. një 
sjellje e tillë bën që bankat të përfitojnë nga kushte më të mira 
ekonomike për të rritur rezervat e tyre të provigjionimit, (Leaven 
dhe majnoni, 2003). ndërsa një lidhje negative midis këtyre dy 
treguesve tregon për sjelljen prociklike të bankave në lidhje me ciklin 
e biznesit, duke bërë që bankat të krijojnë më shumë provigjione 
gjatë periudhave të rënies ekonomike. 

Për të vlerësuar empirikisht faktorët përcaktues të provigjionimit të 
humbjeve nga huatë në rastin e Shqipërisë është përdorur përqasja 
e propozuar nga bouvatier dhe Lepetit, (2008) dhe Packer dhe 
Zhu, (2012), të paraqitur si më poshtë.

2 ku,
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      (1)

ku: shkronjat i dhe t, përfaqësojnë përkatësisht bankën dhe 
tremujorin, ndërsa ui,t përfaqëson termin e gabimit. 

treguesi i varur është LLPi,t, që përfaqëson nivelin e provigjionimit 
të humbjeve nga huatë për secilën bankë në tremujorin t, të shprehur 
si raport ndaj totalit të aktiveve. Për të marrë në konsideratë 
axhustimin dinamik të LLP-së, në model është përshirë si tregues 
shpjegues edhe treguesi i varur LLP me një vonesë kohore.

Për më tepër, ashtu si edhe Leaven dhe majnoni, (2003), 
Fonseca dhe gonzales, (2008), Skala, (2014), kemi vlerësuar një 
specifikim tjetër të ekuacionit të parë, ku në vend të normës së 
kredive të këqija, kemi përfshirë normën vjetore të rritjes së kredisë, 
si më poshtë (ekuacioni 2).

      (2)

norma vjetore e rritjes së kredisë përdoret për të parë nivelin e 
ekspozimit apo të specializimit të secilës nga bankat drejt kreditimit. 
ky tregues përdoret për të shpjeguar pjesën jodiskrecionare 
të provigjionimit të humbjeve nga huatë. Sipas Fonseca dhe 
gonzales, (2008) një lidhje pozitive midis LLPi,t dhe rritjes vjetore 
të kredisë, Loan_gi,t  tregon që bankat janë largpamëse në politikat 
e tyre të krijimit të provigjionimit. kështu, bankat krijojnë më shumë 
provigjione gjatë kohës kur ka një rritje më të madhe të kreditimit, 
duke i paraprirë në këtë mënyrë rritjes së mëtejshme të kredive 
të këqija. Sipas Leaven dhe majnoni, (2003), një lidhje negative 
midis provigjionimit të humbjeve nga huatë dhe rritjes së kredisë 
tregon që bankat nuk kanë ndjekur një politikë të kujdesshme të 
krijimit të provigjioneve.
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vlerësimi i ekuacionit 1 dhe 2 është mbështetur tek analiza 
dinamike e të dhënave në panel, metoda e Përgjithshme e 
momenteve, (Generalized Method of Moments, GMM) më 
konkretisht, në modelin e propozuar nga arellano-bond, (1991) 
dhe arellano–bover/blundell–bond (arellano dhe bover 1995; 
blundell dhe bond, 1998). kjo metodë paraqet një vlerësim 
alternativ për të dhënat në panel dhe është më eficiente përkundrejt 
metodave të tjera ku të dhënat vuajnë nga heteroskedasticiteti 
dhe korrelacioni serial, si kur nuk plotësohet kushti i ekzogjenitetit 
të plotë për treguesit shpjegues. ky kusht nënkupton që vlerat e 
treguesve të pavarur mund të jenë të korreluar me vlerat e kaluara 
dhe mundësisht me vlerat aktuale të gabimeve.

iii.2 të DHënat

të dhënat e përdorura për vlerësimin e ekuacionit 1 dhe 2 janë 
marrë nga bilancet dhe pasqyrat e të ardhurave dhe shpenzimeve 
të bankave që operojnë në Shqipëri. burimi kryesor i të dhënave 
është banka e Shqipërisë, ndërsa të dhënat makroekonomike janë 
marrë nga instituti i Statistikës, inStat. Paneli përfshin 15 banka, 
13 prej të cilave janë banka me kapital të huaj dhe 2 janë banka 
me kapital vendas. Përjashtimi i një banke nga paneli është bërë 
pasi vlerat e treguesve kryesorë të saj paraqiteshin si outlier, modeli 
i biznesit i kësaj banke nuk është i njëjtë me atë të bankave të 
tjera të sistemit, si dhe pesha e kësaj banke është relativisht e 
vogël. Periudha e vlerësimit përfshin vitet 2004-2014, periudhë 
gjatë së cilës sistemi bankar pësoi ndryshime të rëndësishme 
makroekonomike dhe financiare. kështu vihet re një thellim akoma 
më shumë i ndërmjetësimit financiar, një element mjaft i rëndësishëm 
i zhvillimit ekonomik të vendit, sidomos në rastin e një vendi në 
zhvillim si Shqipëria. gjatë kësaj periudhe, nuk kemi ndryshime të 
standardeve kontabël të llogarive kombëtare.

gjatë viteve 2004-2014, sektori real dhe ai bankar në Shqipëri 
paraqesin disa zhvillime të rëndësishme, të diktuara jo vetëm nga 
karakteristikat e brendshme të ekonomisë, por edhe nga faktorët e 
jashtëm. kriza e fundit financiare globale pa dyshim që ka ndikuar 
te këta sektorë dhe pasojat e saj vazhdojnë ende në ditët e sotme.
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një vështrim i përgjithshëm mbi të dhënat e aktivitetit ekonomik 
të vendit, matur me anë të normës reale të rritjes së prodhimit të 
brendshëm bruto (Pbb), tregon që aktiviteti ekonomik nga viti 2004 
deri në vitin 2008 luhatet mesatarisht në nivelin 6.4%. ashtu si 
shumë vende në mbarë botën edhe Shqipëria vuajti pasojat e 
krizës më të fundit financiare, e cila shkaktoi një ngadalësim të 
rritjes ekonomike, duke arritur mesatarisht në nivelin 2.4% në terma 
të rritjes vjetore të Pbb-së gjatë periudhës 2009-2014. 

Sektori bankar, nga ana tjetër, shfaqi rënie të menjëhershme të 
kreditimit, i cili vazhdon akoma të jetë në nivele shumë të ulëta. 
viti 2014 u mbyll me një normë vjetore rritjeje të kredisë në nivelin 
2%. Për më tepër vihet re një rritje e menjëhershme e kredisë me 
probleme, e cila është dyfishuar gjatë periudhës 2008-2014. nga 
6.4% që ishte në fund të vitit 2008, norma e kredive me probleme 
arriti nivelin maksimal në tremujorin e dytë të vitit 2013, në 24.4%. 
një ecuri që duket se ka filluar të ndalet gradualisht, në sajë të 
politikave të ndërmarra nga banka e Shqipërisë në bashkëpunim 
edhe me institucione të tjera si ministria e Financave, banka 
botërore etj. 

një përmbledhje më e detajuar e të gjitha të dhënave në terma 
të mesatares, maksimumit, minimumit dhe devijimit standard është 
paraqitur në tabelën e mëposhtme (tabela 1). të dhënat janë në 
nivel për të 15 bankat e sistemit gjatë periudhës 2004-2014 dhe 
me frekuencë tremujore. Pjesa më e madhe e të dhënave janë 
shprehur si raport ndaj totalit të aktiveve, përveç DNPL dhe SIGN.

të dhënat tregojnë që bankat në Shqipëri kanë qenë gjithmonë 
të mirëkapitalizuara dhe kanë siguruar fitime pozitive. ky fakt 
reflektohet nga një normë mesatare e mjaftueshmërisë së kapitalit, 
Car_ratio në nivelin 36% dhe me një normë fitimi para taksave, 
interesave dhe provigjioneve mesatarisht në nivelin 0.6%.
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tabela 1. statistika përshkruese të treguesve kryesorë
të DHënat PërkuFiZimi nr. mes. Dev.Std. min. maks.

LLP Provigjionimi i humbjeve nga huatë 
në raport ndaj të totalit të aktiveve

660 0.006 0.011 -0.034 0.061

LLR rezervat e provigjionimit të humbjeve 
ndaj totalit të aktiveve

660 0.034 0.046 0 0.231

EBTP Fitimet para interesave, taksave dhe 
provigjioneve në raport ndaj totalit të aktiveve

660 0.006 0.015 -0.072 0.181

SIGN norma e pritshme e rritjes së fitimeve para 
interesave, taksave dhe provigjioneve

600 0.302 7.667 -27.29 159.07

NPL raporti i kredive të këqija ndaj totalit të kredisë 658 0.117 0.132 0 1

DNPL Diferenca e parë e raportit të kredive të këqija 598 0.020 0.097 -0.99 1

Loan_rate totali i kredisë si raport ndaj totalit të aktiveve 660 0.454 0.205 0 0.962

CAP kapitali (tier i+tier ii) total si 
raport ndaj totalit të aktiveve 

660 0.322 0.315 0.044 1.531

norma e mjaftueshmërisë së kapitalit–kapitali 
total ndaj aktiveve të peshuara me rrezik

660 0.367 0.542 0.0414 3.951

GDP_g norma vjetore e rritjes së Pbb-së 660 0.041 0.033 -0.03 0.11
burimi: banka e Shqipërisë, inStat, llogaritje të autorëve, (2015).
Shënim; Mes është mesatarja e thjeshtë, Maks është vlera maksimale, Min është vlera 
minimale, Std është devijimi standard dhe nr. është numri i vëzhgimeve.

matrica e korrelacioneve (tabela 2) paraqet një këndvështrim 
mbi lidhjet që mund të vëzhgohen midis treguesve kryesorë. kështu 
vlerësohet një korrelacion pozitiv midis provigjionimit të humbjeve 
nga huatë me fitimet para taksave, interesave dhe provigjioneve, 
me normën e kredive të këqija dhe diferencën e parë të saj, si dhe 
me normën e kredisë ndaj totalit të aktiveve. ndërsa një korrelacion 
negativ evidentohet midis provigjionimit të humbjeve nga huatë me 
aktivitetin ekonomik të vendit, matur nëpërmjet normës reale të Pbb-
së, si dhe me normën e kapitalit, normën e pritshme të fitimit dhe 
rritjes së vjetorizuar të kredisë. 

tabela 2. matrica e korrelacionit
LLP GDP_G Loan_rate EBTP SIGN CAP NPL DNPL Loan_g

LLP 1.000

GDP_G -0.166 1.000

Loan_rate 0.478 -0.126 1.000

EBTP 0.322 0.054 0.246 1.000

SIGN -0.059 0.043 -0.112 -0.022 1.000

CAP -0.184 0.016 -0.512 -0.487 0.096 1.000

NPL 0.198 -0.329 0.141 -0.076 -0.048 -0.089 1.000

DNPL 0.135 -0.037 0.288 0.145 -0.022 -0.265 -0.355 1.000

Loan_g -0.002 0.05 -0.031 -0.268 -0.009 0.032 -0.093 -0.012 1.000
burimi: banka e Shqipërisë, inStat, llogaritje të autorëve, (2015).
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Fillimisht për të marrë rezultate sa më të qëndrueshme dhe të 
paanshme janë performuar testet e rrënjës njësi (unit root test) për 
seritë që janë marrë në shqyrtim. një përmbledhje e detajuar e 
testeve të performuara është paraqitur në tabelën 3. rezultatet e 
marra tregojnë për hedhjen poshtë të hipotezës bazë që seritë kanë 
rrënjë njësi, duke konfirmuar që të gjitha seritë janë stacionare ose 
të qëndrueshme.

tabela 3: testi i rrënjës njësi (unit root)
testi Fisher bazuar tek aDF 

Ho: i gjithë paneli ka një 
rrënjë njësi (unit root)

testi Fisher bazuar tek PP 
Ho: i gjithë paneli ka një 

rrënjë njësi (unit root)

testi im-Pasaran-Shin 
Ho: i gjithë paneli ka një 

rrënjë njësi (unit root)

LLP 218.56*** (0.000) 131.18***(0.000) -7.82***(0.000)

EBTP 155.71***(0.000) 147.39***(0.000) -10.95***(0.000)

NPL 80.63***(0.000) 41.33***(0.000) -3.54***(0.000)

Loan_rate 100.4***(0.000) 33.06 (0.42) -2.71***(0.000)

DNPL 497.85***(0.000) 546.02***(0.000) -14.48***(0.000)

Loan_growth 263.3***(0.000) 151.93***(0.000) -9.3***(0.000)

CAP 191.18***(0.000) 224.71***(0.000) -7.99***(0.000)

Car_gap 294.07***(0.000) 266.05***(0.000) -7.31***(0.000)

GDG_g 163.9***(0.000) 241.47***(0.000) -11.05***(0.000)

SING 628.05 761.3***(0.000) -16.98***(0.000)
burimi: banka e Shqipërisë, inStat, llogaritje të autorëve, (2015).

iv. reZuLtatet emPirike

vlerësimi i faktorëve përcaktues të provigjionimit të humbjeve 
nga huatë të bankave në Shqipëri, është bazuar në përqasjen e 
propozuar nga bouvatier dhe Lepetit, (2008); Packer dhe Zhu, 
(2012) paraqitur në ekuacionin 1. vlerësimet e marra nëpërmjet 
metodës së Përgjithshme së momenteve (gmm) duke përdorur 
diferencën e parë të propozuar nga arellano dhe bond, (1991), 
janë paraqitur në tabelën më poshtë, (kolona e parë, tabela 4):
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tabela 4. përcaktuesit e provigjionimit të humbjeve nga huatë të bankave 
në shqipëri

treguesit shpjegues

treguesi i varur: LLPi,t-

Specifikimi (1)
vlerësimi me dy etapa 

i arellano-bond

Specifikimi (2)
vlerësimi me dy etapa 

i arellano-bond
0.3967***

(0.003)
0.4986***

(0.008)
0.0156***

(0.000)
0.0111***

(0.000)
0.0163**

(0.010)
0.0140**

(0.010)
0.1616***

(0.000)
0.2079***

(0.000)
0.0002
(0.720)

0.0004
(0.425)

-0.0000045
(0.828)

-0.000019
(0.845)

-0.0195**
(0.016)

-0.0242***
(0.001)

0.000068***
(0.000)

numri i vëzhgimeve. 540 523

numri i bankave 15 15
Shënim: vlerat e probabilitetit janë paraqitur në kllapa, ku *, **dhe *** përfaqësojnë 
nivelin e rëndësisë përkatësisht në 90%, 95% dhe 99%. treguesit shpjegues me vonesë 
kohore janë përdorur si tregues instrumentalë për ekuacionin e diferencuar. 

rezultatet e marra tregojnë për një lidhje pozitive dhe statistikisht 
të rëndësishme midis provigjionimit të humbjeve nga huatë, LLP-së 
dhe termit me vonesë kohore të tij, që tregon për sjelljen axhustuese 
të provigjionimit të humbjeve nga huatë. 

ashtu siç dhe pritet teorikisht, gjendet një lidhje pozitive dhe 
statistikisht e rëndësishme midis normës së kredive me probleme 
ndaj totalit të kredisë, NPLi,t dhe diferencës së normës së kredisë me 
probleme DNPLi,t me provigjionimin e humbjeve nga huatë, LLP. Pra, 
bankat në Shqipëri kanë rritur më shumë nivelin e provigjionimit të 
humbjeve nga huatë kur kanë pasur norma më të larta të kredisë me 
probleme dhe kur presin rritje të kredisë me probleme në të ardhmen. 

gjithashtu konfirmohet një lidhje pozitive dhe statistikisht e 
rëndësishme midis raportit të kredisë ndaj totalit të aktiveve, Loan_
ratei,t dhe provigjionimit të humbjeve të huasë. Pra, bankat rrisin më 
shumë provigjionet kur vërejnë një rritje të Loan_ratei,t, që tregon 
sipas Fonseca dhe gonzales, (2008) se bankat kanë shfaqur disa 
elemente largpamëse të provigjionimit të humbjeve nga huatë. 
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Përveç treguesve, të cilët përafrojnë sjelljen jodiskrecionare të 
provigjionimit të humbjeve nga huatë, është parë se si LLP-ja ndikohet 
nga komponenti diskrecionar. vlerësimet evidentojnë një koeficient 
pozitiv dhe statistikisht të rëndësishëm para treguesit EBTPi,t. ky 
rezultat tregon se bankat kanë rritur më shumë provigjionet kur kanë 
pasur fitime të larta, si dhe kanë krijuar më pak provigjione kur fitimet 
e tyre kanë qenë të ulëta. rezultat ky që konfirmon se bankat në 
Shqipëri kanë bërë zbutje të të ardhurave (ose income smoothing), 
pra ato kanë përdorur LLP-në, si një mjet për të menaxhuar fitimet. 

një lidhje negative midis provigjionimit të humbjeve nga huatë 
dhe normës së mjaftueshmërisë së kapitalit, CAP tregon që bankat 
në kushtet e rënies së kapitalit përdorin provigjionet si mjet për të 
arritur nivelin e kërkuar të kapitalit. vlerësimet e marra nga ekuacioni 
1, (paraqitur në tabelën 4, kolona e parë), tregojnë për një lidhje 
pozitive dhe statistikisht të parëndësishme midis provigjionimit të 
humbjeve nga huatë dhe CAP. ky rezultat demonstron se bankat 
në Shqipëri nuk e kanë përdorur provigjionimin e humbjeve nga 
huatë si mjet për të përmbushur kriteret e kapitalit të vendosur nga 
autoriteti monetar. kjo pasi ato kanë pasur nivele të mjaftueshme 
kapitali, i cili ka shërbyer si mburojë ndaj goditjeve të ndryshme 
gjatë krizës së fundit financiare.

Për më tepër, vlerësimet e marra nga teknika e arellano-bond, 
konfirmojnë një lidhje negative dhe statistikisht të parëndësishme 
midis provigjionimit të humbjeve nga huatë dhe normës së pritshme 
të rritjes së fitimeve të bankave. ky rezultat tregon që nuk ka 
evidencë për përdorimin e provigjionimit të humbjeve nga huatë, 
nga bankat në Shqipëri, për të sinjalizuar fortësinë financiare. 

në linjë me pritshmërinë teorike, gjendet një lidhje negative dhe 
statistikisht e rëndësishme midis provigjionimit të humbjeve dhe 
huasë, LLP dhe normës reale të rritjes së Pbb-së, GDP_G. ky rezultat 
tregon që bankat në Shqipëri nuk duket të kenë krijuar rezerva të 
mjaftueshme provigjionesh gjatë pikave të larta të ciklit ekonomik, 
duke konfirmuar që politikat e tyre të provigjionimit të humbjeve 
nga huatë janë prapavepruese. megjithatë, kjo sjellje prociklike 
e bankave zbehet pak nga lidhja pozitive që rezulton midis LLP 
dhe fitimeve para taksave, interesave dhe provigjioneve (bikker dhe 
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metzemakers, 2005), pasi bankat duket se janë sjellë në mënyrë të 
kujdesshme për sa i përket menaxhimit të të ardhurave.

kështu për të parë më shumë në lidhje me sjelljen jodiskrecionare 
të provigjionimit të humbjeve nga huatë, në model është përfshirë 
norma vjetore e rritjes së kredisë. ashtu si edhe pritej teorikisht, 
gjendet një lidhje pozitive dhe statistikisht e rëndësishme midis 
provigjionimit të humbjeve nga huatë dhe normës vjetore të rritjes 
së kredisë, Loan_gi,t. ky rezultat tregon faktin që një nivel më i lartë i 
rritjes së kredisë përkthehet në nivel më të lartë të rrezikut duke bërë 
që bankat të rrisin në këtë mënyrë provigjionet. ashtu si edhe në 
modelin e parë, vlerësimet konfirmojnë që bankat kanë bërë zbutje 
të të ardhurave, si dhe janë sjellë në mënyrë prociklike me ciklin e 
biznesit. Për më tepër nuk konfirmohen evidenca për përdorimin e 
provigjionimit të humbjeve nga huatë nga ana e bankave shqiptare 
për të menaxhuar kapitalin apo për të sinjalizuar fortësinë financiare.

vlerësimi mbi specifikimin e saktë të modelit dhe prezencën apo 
jo të korrelacionit serial është bërë me anë të testit Sargan dhe të 
testit të arellano-bond. rezultatet e testeve tregojnë që modeli është 
specifikuar në mënyrë të saktë dhe se korrelacioni serial nuk përbën 
një shqetësim për rezultatet tona.

 
ashtu si bouavatier dhe Lepetit, (2008); Packer dhe Zhu, (2012), 

është parë se si madhësia e bankave dhe niveli i kapitalizimit 
të tyre ndikon në zbutjen e të ardhurave dhe prociklikalitetin e 
provigjionimit të bankave. kjo gjë është bërë nëpërmjet pasurimit 
të modelit bazë me disa tregues ndërveprues që gjenerohen nga 
ndërveprimi i treguesit cilësor me treguesin e të ardhurave dhe 
të rritjes ekonomike. rezultatet e marra nga shtimi i treguesve 
ndërveprues janë paraqitur në tabelën 5.

ashtu si ahmed et al., (1999) dhe Packer dhe Zhu, (2012), 
fillimisht është parë se si madhësia e bankave ndikon në sjelljen 
e provigjionimit të bankave ndaj huasë. ndarja e bankave në të 
mëdha apo të vogla është bërë nëpërmjet një variabli cilësor. ky 
variabël, i quajtur Madhësia merr vlerën 1 për bankat e cilësuara 
si banka të mëdha dhe 0 për bankat e vogla. ndarja e bankave 
është bërë nëpërmjet vendosjes së një kufiri, ku si i tillë është 
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përdorur percentilja e 75-të e vlerës logaritmike të aktiveve të 
bankave. Çdo bankë që ka vlerën e aktiveve më të madhe se ky 
kufi konsiderohet bankë e madhe, përndryshe klasifikohet si bankë 
e vogël. Përveç këtij treguesi cilësor, në model janë përfshirë edhe 
dy tregues të tjerë: Madhësia*EBTP_ratio dhe Madhësia*GDP_G, 
që kanë rezultuar nga ndërveprimi midis variablit cilësor, madhësia 
dhe të ardhurave para interesave, taksave dhe provigjioneve dhe 
rritjes reale të Pbb-së, GDP_G. këta tregues cilësorë shërbejnë për 
të parë nëse ka diferenca në sjellje midis bankave të mëdha dhe 
bankave të vogla. në kolonën e parë të tabelës 5 është parë nëse 
ka diferencë në sjellje midis provigjionimit të humbjeve nga huatë 
midis bankave të mëdha dhe të vogla, nëpërmjet përfshirjes së 
treguesit Madhësia. rezultatet e marra tregojnë që treguesi cilësor 
Madhësia ka rezultuar statistikisht i rëndësishëm dhe negativ. kjo 
tregon që ceteris paribus, bankat e mëdha kanë krijuar më pak 
provigjione se bankat e vogla. Për të analizuar më tej diferencat 
midis bankave të mëdha dhe të vogla janë përfshirë në model edhe 
dy variabla cilësorë për pjerrësinë, përkatësisht Madhësia*EBTP_
ratio, Madhësia*GDP_G. këta variabla cilësorë shikojnë diferencën 
që ekziston midis sjelljes së bankave të mëdha dhe bankave të 
vogla në lidhje me zbutjen e të ardhurave dhe rritjen ekonomike. 
rezultatet e paraqitura në kolonën e dytë të tabelës 5, tregojnë 
që bankat e mëdha më së shumti e kanë përdorur provigjionimin 
e humbjeve nga huatë për të menaxhuar të ardhurat se sa për 
të zvogëluar prociklikalitetin ndaj rritjes ekonomike. Lidhja midis 
LLP-së dhe treguesit, Madhësia*GDP_G ka rezultuar pozitive, por 
statistikisht e parëndësishme. 

ashtu si Packer dhe Zhu, (2012) duke marrë në konsideratë lidhjen 
që ka midis kapitalit të bankave dhe provigjionimit të humbjeve nga 
huatë është testuar hipoteza e menaxhimit të kapitalit. Fillimisht është 
krijuar një variabël cilësor High_Kapitali, që merr vlerën 1 për bankat 
që kanë një nivel të normës së mjaftueshmërisë së kapitalit, më të 
madh se 16.5% dhe 0 përndryshe. bankat që kanë një normë të 
mjaftueshmërisë së kapitalit më të lartë se 16.5% quhen banka të 
mirëkapitalizuara, ndërsa ato me normë më të ulët të mjaftueshmërisë 
të kapitalit quhen më pak të mirëkapitalizuara. është zgjedhur si vlerë 
kufi, mediana e normës së mjaftueshmërisë së kapitalit duke marrë 
parasysh faktin që bankat kanë pasur gjithmonë vlera të normës 
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së kapitalit më të larta se norma minimale e kërkuar nga autoriteti 
rregullator. ky variabël cilësor duke ndërvepruar me normën e të 
ardhurave para interesave, taksave dhe provigjioneve dhe me rritjen 
ekonomike reale shërben për të parë diferencat që ekzistojnë midis 
këtyre dy grupeve të bankave. vlerësimet e marra janë paraqitur 
në tabelën 5 (kolona 3). rezultatet tregojnë për një lidhje negative 
dhe statistikisht të rëndësishme midis LLP-së dhe High_Kapitali*EBTP, 
duke konfirmuar faktin që bankat e mirëkapitalizuara nuk kanë bërë 
zbutje të të ardhurave. ndërkohë që gjendet një lidhje pozitive dhe 
statistikisht e rëndësishme midis LLP-së dhe treguesit ndërveprues High_
Kapitali*GDP_G. ky rezultat tregon që bankat e mirëkapitalizuara 
ndryshe nga bankat më pak të mirëkapitalizuara janë më shumë 
largpamëse, duke bërë që të krijojnë më shumë provigjione kur normat 
reale të rritjes ekonomike janë më të larta dhe anasjelltas.

tabela 5. Impakti i karakteristikave të bankave në llp
treguesit shpjegues treguesi i varur: LLPt,i, modelet me tregues cilësorë

Specifikimi (1)
vlerësimi me dy etapa 

i arellano-bond

Specifikimi (2)
vlerësimi me dy etapa 

i arellano-bond

Specifikimi (3)
vlerësimi me dy etapa 

i arellano-bond
0.3840***

(0.006)
0.4563
(0.163)

0.2949
(0.218)

0.0183***
(0.000)

0.0155***
(0.001)

0.01860***
(0.000)

0.0126***
(0.000)

0.0126***
(0.000)

0.01161***
(0.000)

0.0157**
(0.080)

0.0124***
(0.009)

0.01764**
(0.047)

0.1603***
(0.000)

0.1208***
(0.018)

0.31661***
(0.000)

0.0001
(0.805)

0.00014
(0.789)

0.00011
(0.832)

-0.00001
(0.667)

-0.00001
(0.979)

-0.00001
(0.579)

-0.0191***
(0.022)

-0.0237***
(0.028)

-0.02331**
(0.064)

Madhësia (intercept dummy) -0.0032***
(0.001)

-0.0048***
(0.002)

na

Madhësia*EBTP 
(slope dummy) na

0.1316**
(0.021)

na

Madhësia*GDP_G 
(slope dummy) na

0.1295
(0.516)

na

High_Kapitali*EBTP 
(slope dummy)

-0.2002***
(0.002)

High_Kapitali*GDP_G 
(slope dummy)

0.01989**
(0.075)

numri i vëzhgimeve 540 540 540

numri i bankave 15 15 15
Shënim: vlerat e probabilitetit janë paraqitur në kllapa, ku *, **dhe *** përfaqësojnë 
nivelin e rëndësisë përkatësisht në 90%, 95% dhe 99%. treguesit shpjegues me vonesë 
kohore janë përdorur si tregues instrumentalë për ekuacionin e diferencuar.
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Si shumë vende në mbarë botën, edhe Shqipëria vuajti pasojat 
e krizës financiare globale, e cila solli një ngadalësim të aktivitetit 
ekonomik me afërsisht 4 pikë përqindje. një ulje të theksuar pësoi 
edhe norma vjetore e rritjes së kredisë, duke shënuar vlera rritjeje 
shumë afër 0. gjatë kësaj periudhe vihet re edhe rritje e normës së 
kredisë me probleme, e cila u 8-fishua, duke shënuar vlerën më të 
lartë në vitin 2013, afërsisht në nivelin 24%. kjo ishte një arsye më 
shumë për të hulumtuar nëse kriza financiare globale ka kontribuar 
akoma më shumë në ciklikalitetin e sjelljes së provigjionimit të 
humbjeve nga huatë. 

ashtu si edhe nga Packer dhe Zhu, (2012) është krijuar një tregues 
cilësor, i quajtur Dum_cris, i cili merr vlerën 1 gjatë periudhës së 
krizës globale financiare, 2008t4-2010t3. ky tregues është 
ndërvepruar si me normën reale të rritjes së Pbb-së, GDP_g, ashtu 
edhe me treguesin e të ardhurave para taksave, interesave dhe 
provigjioneve, EBTPi,t. vlerësimet e marra nëpërmjet teknikës së 
arellano-bond, (1991) janë paraqitur në tabelën 6, specifikimi 1 
dhe 2.

Fillimisht është parë nëse kriza financiare ka pasur ndikim apo 
jo në sjelljen e bankave ndaj provigjionimit të humbjeve nga 
huatë. rezultatet e paraqitura në specifikimin 1, tregojnë se gjatë 
periudhës së krizës financiare globale, bankat kanë krijuar më 
shumë provigjione se në periudhën përpara dhe pas krizës. Për më 
tepër është parë nëse kjo krizë financiare e ka thelluar apo jo sjelljen 
prociklike të provigjionimit të humbjeve nga huatë dhe zbutjen e 
të ardhurave. Dy nga koeficientët për të cilët interesohemi janë 
pikërisht ata përpara treguesve Dum_cris*EBTPi,t dhe Dum_cris* 
GDP_g. koeficientët para dy treguesve interaktivë kanë rezultuar të 
dy negativë, por statistikisht të parëndësishëm. vlerësimet empirike 
tregojnë që kriza financiare globale ka vazhduar të kontribuojë 
në prociklikalitetin e provigjionimit të humbjeve nga huatë, rezultat 
ky i konfirmuar nga shenja negative, por ka rezultuar statistikisht 
i parëndësishëm. gjithashtu bankat nuk kanë bërë zbutje të të 
ardhurave gjatë periudhës së krizës financiare globale, konfirmuar 
nga shenja negative dhe e parëndësishme para treguesit Dum_
cris*EBTPi,t.
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tabela 6. Impakti i krizës financiare në llp

treguesit shpjegues

treguesi i varur: LLPt,i, modelet me treguesit cilësorë
Specifikimi (1)

vlerësimi me dy etapa 
i arellano-bond

Specifikimi (2)
vlerësimi me dy etapa 

i arellano-bond
0.3475
(0.152)

0.39681***
(0.005)

0.0166***
(0.000)

0.01806***
(0.000)

0.0115***
(0.000)

0.013286***
(0.000)

0.0123
 (0.235)

0.01230
 (0.235)

0.1651***
(0.000)

0.1848***
(0.000)

0.0001
(0.773)

0.00021
(0.773)

-0.00008
(0.748)

-0.00003
(0.748)

-0.0180***
 (0.029)

-0.0314
 (0.137)

Dum_cris 0.00072**
(0.055)

na

Dum_cris* EBTP 
(slope dummy) na

-0.5415
(0.363)

Dum_cris* GDP_G 
(slope dummy) na

-0.0124
(0.152)

numri i vëzhgimeve 540 540

numri i bankave 15 15
Shënim: vlerat e probabilitetit janë paraqitur në kllapa, ku *, **dhe *** përfaqësojnë 
nivelin e rëndësisë përkatësisht në 90%, 95% dhe 99%. treguesit shpjegues me vonesë 
kohore janë përdorur si tregues instrumentalë për ekuacionin e diferencuar.

Për të siguruar që rezultatet të jenë sa më të qëndrueshme, janë 
përdorur edhe tregues të tjerë alternativë për rritjen ekonomike 
dhe normën e kapitalit. kështu në vend të normës reale të rritjes 
së Pbb-së, është përdorur treguesi i hendekut të prodhimit, matur 
si diferencë midis normës reale të rritjes së Pbb-së dhe mesatares 
historike të tij.

gjithashtu në vend të normës së kapitalit ndaj totalit të aktiveve, 
ashtu si Fonseca dhe gonzales, (2008), është përdorur hendeku 
i normës së mjaftueshmërisë së kapitalit llogaritur si diferencë 
midis normës së mjaftueshmërisë së kapitalit dhe mesatares së saj. 
rezultatet e marra rikonfirmojnë edhe një herë qëndrueshmërinë e 
lidhjes midis LLP-së si me hendekun e prodhimit, ashtu edhe me atë 
të normës së mjaftueshmërisë së kapitalit. 



-32-

v. konkLuZione 

kriza e fundit financiare theksoi edhe njëherë nevojën për të 
kufizuar prociklikalitetin e sistemit financiar dhe marrjen e masave të 
caktuara për ta adresuar këtë problem. ndër masat kryesore ishte 
orientimi i politikave drejt politikave makroprudenciale, të cilat jo 
vetëm që do të zbusin efektet e shkaktuara nga krizat financiare, 
por do të shërbejnë për t’i parandaluar dhe për t’i menaxhuar më së 
miri ato në të ardhmen. komiteti i bazelit për mbikëqyrjen bankare, 
në vitin 2009, mori një sërë hapash të rëndësishëm rregullativë 
me qëllim uljen e prociklikalitetin të sistemit financiar, ndryshime 
këto që u fokusuan në axhustimin e normës së mjaftueshmërisë së 
kapitalit në mënyrë kundërciklike dhe drejt praktikave dinamike të 
provigjionimit. qëllimi kryesor i këtyre politikave makroprudenciale 
ishte zbehja e efektit prociklik të sistemit financiar për të siguruar 
qëndrueshmërinë e tij. 

Siç u përmend edhe në fillim, kapitali dhe provigjionimi i 
humbjeve nga huatë duhet të shërbejnë si absorbues të goditjeve 
që vijnë si nga brenda, ashtu edhe nga jashtë sistemit financiar. 
ku rezervat e humbjeve nga huatë dhe veçanërisht provigjionimi i 
përgjithshëm i humbjeve nga huatë kanë për qëllim që të mbulojnë 
humbjet e pritshme. nga ana tjetër, kapitali rregullator ka për qëllim 
të absorbojë humbjet e papritura, që ndodhin me një probabilitet 
të ulët. nisur nga funksioni që ka si kapitali rregullator dhe 
provigjionimi i humbjeve nga huatë, përcaktimi i saktë i humbjeve 
aktuale dhe të pritshme luan një funksion të rëndësishëm në politikat 
që ndjekin bankat. kështu bankat, të cilat përdorin provigjionimin 
e humbjeve nga huatë për të mbuluar humbjet e pritshme të matura 
saktësisht dhe që adaptojnë skema provigjionimi largpamëse 
ndikohen më pak nga luhatshmëritë e ciklit të biznesit, si dhe nga 
frenimi i kreditimit si rezultat i kufizimeve të kapitalit. ky material 
studimor, nëpërmjet investigimit të ciklikalitetit të provigjionimit të 
humbjeve nga huatë në Shqipëri gjatë periudhës 2004-2014, ka 
për qëllim që të ndihmojë vendimmarrësit në zgjedhjen e politikave 
të duhura makroprudenciale, të cilat synojnë qëndrueshmërinë e 
sistemit bankar shqiptar. 
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bazuar në metodologjinë e bouvateri dhe Lepetit, (2008), Packer 
dhe Zhu, (2012) është hulumtuar se cilët faktorë udhëheqin sjelljen e 
provigjionimit të humbjeve nga huatë të bankave në Shqipëri gjatë 
periudhës 2004-2014. Për më tepër është parë se si karakteristikat 
e bankave dhe kriza e fundit financiare kanë ndikuar në sjelljen e 
bankave ndaj provigjionimit të humbjeve nga huatë.

rezultatet e marra nga vlerësimi i paneleve dinamike të arellano 
dhe bond, (1991) dhe arellano–bover/blundell–bond (arellano dhe 
bover 1995; blundell dhe bond, 1998) mbi të dhënat individuale 
të bankave në Shqipëri tregojnë që sjellja e provigjionimit të këtyre 
bankave udhëhiqet më së shumti nga komponenti jodiskrecionar 
dhe nga faktori makroekonomik. 

në linjë me pritshmëritë vlerësohet një lidhje pozitive dhe 
statistikisht e rëndësishme midis provigjionimit të humbjeve nga 
huatë dhe treguesve përafrues të rrezikut të kredisë, që janë norma e 
kredive me probleme ndaj totalit të kredisë dhe diferenca e normës 
së kredisë me probleme. ky rezultat tregon që bankat rrisin më 
shumë provigjionet kur kanë një rrezik aktual të lartë të kredisë dhe 
presin një rrezik të lartë të ardhshëm të saj. Për më tepër është gjetur 
një lidhje pozitive dhe statistikisht e rëndësishme midis provigjionimit 
të humbjeve nga huatë me raportin e kredive ndaj totalit të aktiveve, 
që tregon për disa elemente largpamëse të sjelljes së bankave në 
lidhje me provigjionimin e humbjeve nga huatë. 

është testuar gjithashtu nëse bankat në Shqipëri kanë përdorur 
provigjionimin e humbjeve nga huatë si mjet për të menaxhuar 
të ardhurat, kapitalin dhe për të sinjalizuar fortësinë financiare. 
evidencat empirike tregojnë për një lidhje pozitive dhe statistikisht të 
rëndësishme midis provigjionimit të humbjeve nga huatë dhe fitimit 
para taksave, interesave dhe provigjioneve. ky rezultat tregon se 
bankat kanë rritur më shumë provigjionet kur kanë pasur fitime të 
larta, si dhe kanë krijuar më pak provigjione kur fitimet e tyre kanë 
qenë të ulëta. rezultat ky që konfirmon se bankat në Shqipëri kanë 
përdorur LLP, si mjet për të menaxhuar fitimet, duke konfirmuar 
hipotezën e zbutjes së të ardhurave. 
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ndërkohë, rezultatet empirike nuk konfirmojnë as hipotezën e 
menaxhimit të kapitalit, dhe as hipotezën e sinjalizimit. ky rezultat 
shpjegohet nga niveli i bollshëm i kapitalit që kanë bankat në 
Shqipëri, duke i bërë ato imune nga goditjet e ndryshme që mund 
të pësojë sistemi financiar. 

në linjë me pritshmëritë teorike gjendet një lidhje negative dhe 
statistikisht e rëndësishme midis provigjionimit të humbjeve nga 
huatë dhe normës reale të rritjes së Pbb-së, duke treguar ekzistencën 
e ciklikalitetit të sjelljes së provigjioneve me ciklin e biznesit. ky 
rezultat konfirmon që politikat aktuale të provigjionimit të humbjeve 
nga huatë nga ana e bankave në Shqipëri janë prapavepruese, 
pra ato nuk duket se kanë krijuar rezerva të mjaftueshme gjatë 
pikave të larta të ciklit ekonomik për të përballuar materializimin e 
rrezikut në kushtet e rënies ekonomike. megjithatë, sjellja prociklike 
e bankave zbehet pak nga lidhja pozitive që rezultoi midis LLP-së 
dhe fitimeve para taksave, interesave dhe provigjioneve, që tregon 
se bankat janë sjellë në mënyrë të kujdesshme, për t’u bërë ballë 
ditëve të këqija që mund të vijnë. 

rezultatet empirike mbi impaktin që kanë karakteristikat e bankave 
në sjelljen e tyre provigjionuese tregojnë se bankat e mëdha mbajnë 
një nivel më të ulët provigjionesh në krahasim me bankat e vogla 
dhe për më tepër (bankat e mëdha) i kanë përdorur provigjionet 
për të menaxhuar të ardhurat, se për të zvogëluar prociklikalitetin 
nga rritja ekonomike. gjithashtu, rezultatet empirike tregojnë se 
bankat e mirëkapitalizuara sillen në mënyrë kundërciklike dhe nuk 
kanë bërë zbutje të të ardhurave përkundrejt bankave më pak të 
mirëkapitalizuara.

rezultatet e marra tregojnë gjithashtu se gjatë periudhës së krizës 
financiare, bankat kanë krijuar më shumë provigjione se sa gjatë 
periudhës para saj. Për më tepër, bankat nuk kanë bërë zbutje të 
të ardhurave, si dhe është zbehur lidhja prociklike e provigjionimit 
të humbjeve nga huatë me rritjen ekonomike, e cila ka rezultuar 
negative por statistikisht e parëndësishme. 

Pavarësisht kontributit empirik mbi përcaktuesit kryesorë të 
provigjonionimit të humbjeve nga huatë në rastin e bankave në 
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Shqipëri, duhet të pohojmë se gjatë vlerësimit të modelit tonë nuk 
kemi marrë në konsideratë dy kufizime. kufizimi i parë ka të bëjë 
me gjatësinë kohore të periudhës që analizojmë, ( 11 vite përgjatë 
viteve 2004-2014), që përbëjnë të dhënat vetëm për një cikël të 
plotë financiar. tjetër kufizim i modelit, është mos marrja parasysh 
e nivelit të kolaterizimit të kredisë për secilën nga bankat, që mund 
të ketë ndikuar sjelljen e bankave në Shqipëri gjatë procesit të tyre 
të vlerësimit dhe të krijimit të provigjioneve

në këtë material është analizuar vetëm dimensioni kohor i 
provigjionimit të humbjeve nga huatë. me interes do të ishte edhe 
analizimi i dimensionit ndërsektorial. kështu si pjesë e kërkimeve 
të mëtejshme do të ishte e domosdoshme edhe vlerësimi i efektit të 
provigjionimit të humbjeve nga huatë në ofertën e kredisë bankare. 
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