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ABSTRAKTI

Ky material analizon lidhjen midis konkurrencës dhe stabilitetit 
bankar në sektorin bankar shqiptar, përgjatë periudhës 2008–
2017. Për këtë arsye, u ndërtua një tregues i konkurrencës bankare, 
i tillë si treguesi Boone. Gjithashtu, u llogaritën edhe tregues të tjerë 
alternativë, të tillë si: indeksi Lerner dhe indeksi Lerner i përshtatur për 
efikasitetin; si dhe treguesi i konkurrencës, i cili lidhet me elasticitetin 
e fitimit. Hipoteza kryesore u testua duke përdorur Metodën e 
Përgjithshme të Momenteve, përdorur gjerësisht në studimet me të 
dhëna në panel. Analiza bazohet në një kampion me 16 bankat 
që operojnë në sektorin bankar shqiptar, duke përdorur të dhëna 
tremujore. Rezultatet empirike mbështesin fuqimisht pikëpamjen 
“konkurrencë – stabilitet» pas krizës financiare, e cila nënkupton 
se konkurrenca më e lartë përmirëson më tej stabilitetin bankar, në 
rastin e sektorit bankar shqiptar. Përveç kësaj, u gjet se stabiliteti 
bankar lidhet pozitivisht me kushtet makroekonomike të vendit. 
Kapitalizimi i mirë i bankave dhe efikasiteti janë gjithashtu ndër 
faktorët që nxisin më tej stabilitetin bankar. Së fundi, është gjetur se 
lidhja midis stabilitetit dhe konkurrencës është lineare.

Kodi JEL: C26, E32, E43, G21, H63. 

Fjalët kyçe: stabiliteti bankar, konkurrenca, treguesi Boone dhe 
Lerner, të dhëna në panel, MPM.

1. HYRJE

Efekti i konkurrencës bankare në stabilitetin e këtij sektori, brenda 
një vendi, ka qenë subjekt i një debati aktiv në qarqet akademike 
apo ato me fokus në politikat financiare për një periudhë të gjatë 
kohore. Ashtu si në industritë e tjera, konkurrenca midis bankave 
mund të ketë rëndësi për efikasitetin e shërbimeve bankare, cilësinë 
e këtyre produkteve dhe risive në këtë sektor [Claessens dhe Laeven 
(2004)]. Sidoqoftë, çrregullimi i tregut në dekadën e fundit vuri 
në dyshim përfitimet e konkurrencës së tepërt, pasi pretendohet se 
zhvillime të tilla i shtynë bankat drejt tregjeve dhe instrumenteve më 
të rrezikshëm, duke u bërë arsyeja kryesore për dështimin e tregut 
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[Carletti, (2009)]. Ky debat u intensifikua veçanërisht në kohën e 
rënies së Lehman Brothers në Amerikë, në vitin 2008, dhe nevojës 
për shpëtimin e një numri bankash evropiane si pasojë, shumë prej 
të cilave dështuan, ndërkohë që të tjera humbën rentabilitetin e 
tyre dhe patën nevojë për kapitale shtesë [Beck, et al. (2013)]. 
Gjithsesi, nuk është ende e qartë nëse një krizë e tillë ka ardhur 
si rezultat i konkurrencës së tepërt në sektorin financiar, apo/dhe 
dështimeve të tregut të lidhur me politikat dhe aktet rregullatore që 
ndikojnë mënyrën se si bankat hyjnë në konkurrencë me njëra-tjetrën 
[OECD, (2010)]. 

Kjo çështje është diskutuar gjerësisht edhe midis akademikeve 
dhe politikëbërësve, ndërsa një numër i madh studimesh teorike 
dhe empirike janë përpjekur të hedhin dritë veçanërisht mbi lidhjen 
midis tyre, por nuk kanë arritur ende në një konkluzion përfundimtar 
në lidhje me secilën hipotezë. Nga pikëpamja teorike, parimisht, 
pritet që konkurrenca të forcojë stabilitetin bankar, nëpërmjet rritjes 
së efikasitetit operacional. Kjo pasi konkurrenca nxit uljen e kostove, 
promovon ofrimin e produkteve të reja më cilësore, rrit aksesin ndaj 
financimit bankar, dhe diversifikon produktet financiare, pavarësisht 
asaj që sugjeron OECD-ja (2010) se produktet financiare që 
ofrohen në industrinë bankare janë heterogjene. Perceptimi 
tjetër mbizotërues i mbështetësve1 të kësaj pikëpamjeje është se 
konkurrenca midis bankave u jep atyre stimuj për të vepruar me 
maturi dhe, rrjedhimisht, i nxit ata drejt një sistemi bankar më efikas, 
i cili promovon gjithashtu edhe stabilitetin bankar. Sidoqoftë, 
kjo është kundërshtuar së fundmi nga një qasje tjetër sfiduese. 
Mbështetësit2 e kësaj pikëpamjeje argumentojnë se konkurrenca 
e tepërt ul forcën e bankave në treg. Në njërin krah, ajo rrit 
presionin për të ulur normat e interesit ndaj huadhënies bankare. 
Në kahun tjetër, ajo nxit bankat të rrisin normat e interesit ndaj 
depozitave bankare. Pra, në këtë mënyrë, veprime të tilla priten të 
ulin marzhin e fitimit, pra marzhin çmim – kosto. Njëkohësisht, kjo 
zvogëlon edhe vlerën e ekskluzivitetit të bankave me marzh fitimi 
relativisht më të vogël. Pretendohet se këto zhvillime përbëjnë ndër 

1 Shih ndër të tjerë: Boyd dhe De Nicolo, (2005); Beck, et al. (2006); Schaeck, et al. 
(2009); Fiordelisi dhe Mare, (2014); dhe Schaeck dhe Cihak, (2014).
2 Shih ndër të tjerë: Keeley, 1990; Allen dhe Gale, (2004); Boyd, et al. (2006); Agorakiaet, 
et al. (2011); dhe Leroy dhe Lucotte, (2017).
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arsyet kryesore që nxitin bankat të veprojnë në mënyrë më pak të 
kujdesshme, duke ndërmarrë strategji me rrezik relativisht më të lartë 
për të kompensuar humbjet financiare nga fitimi i munguar (vlera e 
ekskluzivitetit), e cila përfundimisht mund të çojë në falimentim ose 
brishtësi bankare. Midis këtij grupi autorësh, gjenden edhe disa3 të 
cilët mendojnë se dështimet e ndryshme të tregut - p.sh. për shkak 
të asimetrisë së informacionit, zhvendosjes së kostove apo edhe 
lidhjeve në rrjet të bankave në sektorin e shitjeve me pakicë (retail 
banking) - e shtrembërojnë funksionimin normal sipas parimeve të 
konkurrencës së plotë dhe kjo e bën paradigmën standarde të lidhur 
me to jo të përshtatshme për sektorin bankar. Madje, sipas tyre,  
janë këta faktorë që ndikojnë negativisht stabilitetin bankar. Përveç 
këtyre pikëpamjeve që përbëjnë rrymën kryesore, studiues të tjerë4 
kanë gjetur se konkurrenca e tepërt ndikon stabilitetin në një mënyrë 
jolineare. Pra, një marrëdhënie e përmbysur në formë U-je ekziston 
midis tyre, ndërkohë një prirje konkurruese më e madhe apo më e 
vogël mund ta ndikonte stabilitetin, në varësi të kushteve në të cilat 
gjendet sistemi bankar dhe karakteristikave të tij. Një parashtrim i 
besueshëm nga një teori e tillë do të ishte ai i Carletti and Vives 
(2008) se pasi arrihet një prag i caktuar, një rritje e mëtejshme e 
konkurrencës priret të nxisë stimujt e marrjes së rrezikut të tepërt dhe 
mundësinë e dështimit të bankës.

Gjithsesi, ky debat është veçanërisht kritik për rastin e sistemit 
bankar në Shqipëri. Kjo lidhet me tre arsye themelore. Së pari, tregu 
i kapitaleve në Shqipëri është relativisht i vogël5. Sistemi financiar 
në të cilin agjentët ekonomikë mbështeten përbëhet kryesisht nga 
sektori bankar. Ky sektor përbëhet nga një numër i madh bankash 
që veprojnë në një ekonomi të vogël të hapur. Prandaj, zhvillimet 
dhe risitë financiare në këtë sektor përbëjnë forcën kryesore shtytëse 
që përcakton ritmin e zhvillimit ekonomik, i cili mund të dëmtohet 
seriozisht nëse bankat nuk mund të kryejnë siç duhet funksionin 
e tyre financiar. Ky ishte edhe rasti pas krizës financiare me një 

3 Shih ndër të tjerë: Brunnermeier, (2009); Acharya, et al. (2010); dhe Acharya, et 
al. (2013).
4 Shih ndër të tjerë: Martinez-Miera dhe Repullo (2010); Tabak, et al. (2012); Jiménez, 
et al. (2013); dhe Liu, et al. (2013).
5 Në fund të vitit 2017, raporti i aktiveve të sistemit financiar ndaj PBB-së arriti në 
110.2%, me sektorin bankar që zotëron 94.4% të aktiveve të sistemit financiar (96.8% 
të PBB-së), ndërsa kapitalizimi i tregut të aksioneve është më i ulëti në Evropën Juglindore.
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numër të madh vendesh, ndër to edhe Shqipëria. Njëkohësisht, 
përmirësimi i kushteve të tregut dhe atyre makroekonomike, si dhe 
rritja e konkurrencës në këtë sektor, ka motivuar bankat e mëdha me 
kapital të huaj - nga vende më të zhvilluara, kryesisht në Eurozonë, 
që operojnë në kufijtë e normave të fitimit relativisht më të ulëta - 
të zgjerojnë operacionet e tyre financiare në tregje potencialisht 
të reja dhe më fitimprurëse, siç është edhe rasti i Shqipërisë. Në 
njërën anë, kjo ka nxitur konkurrencën midis bankave në treg, 
duke mundësuar shumëllojshmëri më të madhe të produkteve dhe 
shërbimeve të ofruara nga bankat dhe uljen e kostove. Në anën 
tjetër, kjo ka ngritur gjithashtu edhe shqetësimin lidhur me situatat e 
paleverdishshme të mundshme, si pasojë e konkurrencës së tepërt 
bankare në një sektor që shpesh është kritikuar si i «mbingarkuar». 
Një nga këto situata  lidhet me problemin e “Rrezikut Moral” dhe 
mundësinë e shndërrimit të bankave në banka “tepër të mëdha për 
të dështuar”, për shembull, në fund të vitit 2018, gjashtë bankat më 
të mëdha zotëruan rreth 80% të totalit të aktiveve bankare të sistemit 
bankar shqiptar. Në anën tjetër, ndonëse ka ardhur në rënie, me një 
koeficient prej rreth 14.7% për të gjithë tregun, indeksi Herfindahl 
– Hirschman sugjeron që industria bankare ka një përqendrim të 
moderuar. Një tjetër problem, siç shprehet OECD-ja (2010), lidhet 
me arsyetimin se përqendrimi dhe konkurrenca janë dy koncepte 
të dallueshme, pasi një sektor bankar i përqendruar mund të jetë 
ende konkurrues, por konsolidimi midis bankave apo/ dhe hyrja 
në treg e bankave të huaja të mëdha, ndonëse mund të nxisë më 
tej konkurrencën midis atyre ekzistuese, ka më tepër të ngjarë të 
shndërrohet në një instrument të dëmshëm, veçanërisht në bankingun 
me pakicë. Kjo mbështetet, gjithashtu, edhe nga zhvillimet në rastin 
e sistemit bankar shqiptar (Grafiku 1 në Shtojcën A) gjë që tregon 
se ekziston një marrëdhënie relativisht e ngushtë midis shkallës së 
fuqisë së tregut (përqendrimit) dhe brishtësisë ndaj së cilës bankat 
janë të ekspozuara, dhe se zhvillimet që lidhen me konkurrencën 
bankare paraprijnë në kohë ato të lidhura me stabilitetin bankar6. 
Kjo nënkupton se stabiliteti bankar mund të dëmtohet nga prirja 
për të marrë përsipër rrezik të tepërt për shkak të konkurrencës 
më të madhe, pasi synimi i tyre drejt instrumenteve më fitimprurëse 
6 Rezultatet e një testi të thjesht të korrelacionit midis indeksit Lerner dhe Herfindahl 
tregojnë se rënia e shkallës së përqendrimit është shoqëruar me rritjen e konkurrencës 
në sektorin bankar, megjithëse kjo lidhje ka ndryshuar pas krizës financiare. Rezultatet 
mund të paraqiten sipas kërkesës.



-10-

mund të shoqërohet me uljen e vigjilencës në raport me rëndësinë e 
monitorimit dhe vlerësimit siç duhet të rreziqeve paraprakisht.

Arsyeja e dytë thelbësore që mbështet këtë studim ka të bëjë 
me faktin se Shqipëria ka ndërmarrë të njëjtat reforma strukturore, 
ekonomike dhe politike si vendet e tjera të rajonit. Edhe sistemi i 
saj financiar, e në veçanti ai bankar, është gjithashtu në të njëjtën 
fazë zhvillimi dhe integrimi me to. Prandaj, ky sektor, e në veçanti 
ai bankar, shfaq të njëjtat karakteristika në të gjitha këto vende. Në 
anën tjetër, ashtu siç shprehet Sejko (2017), pjesa më e madhe e 
këtyre vendeve nuk ka qenë në sytë e ciklonit të krizës financiare, 
por ndonëse në periferi, pasojat e efekteve të saj u bënë gjithnjë e 
më të forta dhe ishin relativisht të ngjashme në të gjithë rajonin, edhe 
pse duhet pranuar se kjo krizë nuk e ndikoi ekonominë shqiptare aq 
fort sa preku pjesën tjetër të tyre. Në anën tjetër, pavarësisht shkallës 
së ekspozimit, bankat treguan një rezistencë të dukshme gjatë kësaj 
periudhe dhe, në mënyrë të ngjashme, ato dolën prej saj në një 
gjendje relativisht të qëndrueshme. Prandaj, rëndësia e rezultateve 
tona empirike dhe fokusi i këtij studimi në periudhën pas krizës 
financiare e bëjnë kampionin e përzgjedhur një mjedis veçanërisht 
interesant për të studiuar lidhjen midis stabilitetit dhe konkurrencës 
bankare. Rëndësia e këtij kampioni, mbi të gjitha, ka të bëjë me 
nevojën e domosdoshme për të përmirësuar më tej kornizën ligjore 
dhe aspektet rregullative lidhur me konkurrencën midis bankave. Në 
mënyrë të ngjashme, gjetjet empirike dhe përfundimet e këtij studimi 
mund të shërbejnë dhe janë padyshim elemente të rëndësishme për 
të adresuar pyetjet që lidhen me periudhat e krizave të tilla edhe 
për vendet e tjera në tranzicion, pasi zhvillimi i tyre ekonomik dhe 
karakteristikat e sistemit bankar janë relativisht të njëjta.

Në fund, puna jonë kërkimore ofron disa rezultate konkrete lidhur 
me faktorët e tjerë të brendshëm dhe të jashtëm që mund të ndikojnë 
në mënyrë të rëndësishme stabilitetin bankar, pasi edhe roli i tyre 
pas krizës financiare ka qenë më i madh. Pra, është mjaft thelbësore 
të analizohet lidhja midis tyre, për shkak se rezultatet e përftuara 
mund të shërbejnë për të kuptuar më mirë rolin e tyre si përcaktuesë 
të stabilitetit bankar në të ardhmen. Edhe analizimi nëse lidhja 
midis tyre ka ndryshuar në vijim të periudhës pas krizës përbën një 
informacion plotësues që qartëson më tej dinamikën e lidhjes midis 
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tyre. Në njohurinë tonë, ekziston një literaturë e paktë e studimeve 
empirike me të dhëna në panel për banka individuale që trajton këto 
çështje në rastin e sistemit bankar në vendet e Ballkanit Perëndimor, 
në veçanti në rastin e Shqipërisë. Kjo punë kërkimore është shumë 
e rëndësishme edhe sepse rezultatet e saj lidhen drejtpërdrejt me 
procesin e vendimmarrjes së autoriteteve të mbikëqyrjes bankare - 
në rastin tonë, të bankës qendrore si institucioni përgjegjës - për të 
kuptuar dhe adresuar më mirë mekanizmin e kësaj lidhjeje.

Në kontekstin e literaturës ekzistuese, studimet e deritanishme 
mundësojnë një rishikim mjaft të detajuar të lidhjes midis stabilitetit 
bankar dhe konkurrencës. Gjithsesi, përtej këtyre rasteve, dy 
çështje vlejnë të përmenden. Së pari, vetëm disa studime lidhen 
ngushtë me pyetjen që trajtohet në rastin e Shqipërisë. Për shembull, 
studimi më i rëndësishëm është ai nga Dushku (2016)7. Ky studim 
analizon lidhjen midis prirjes së bankave ndaj rrezikut të tepërt dhe 
konkurrencës. Koncepti i parë bazohet tek treguesi i rezultatit Z. 
Ky tregues mund të interpretohet si numri i devijimeve standarde 
me të cilat një bankë i shmanget falimentimit. Si tregues alternativ, 
autori përdor atë të lidhur me cilësinë e kredisë, siç është raporti 
i kredive me probleme. Treguesi i konkurrencës, nga ana tjetër, 
matet nëpërmjet indeksit Lerner. Prandaj, pengesa më e madhe e 
këtij studimi lidhet veçanërisht me metodologjinë e ndjekur për të 
matur konceptet e lidhura me stabilitetin dhe konkurrencën bankare. 
Në njërën anë, ashtu siç shprehet Hakenes, et al. (2015), defekti 
kryesor i treguesit Z është se ai shpreh më tepër eficiencën e kapitalit 
ndaj fitimit, se sa kap brishtësinë bankare. Gjithsesi, edhe treguesi 
i lidhur me raportin e kredive me probleme shfaq kufizimet e tij. 
Pretendohet se, përtej zhvillimeve të lidhura me cilësinë e stokut të 
huadhënies bankare, ky tregues nuk kap efektin e rreziqeve të tjera 
me të cilat bankat mund të përballen, të tilla si rreziku i likuiditetit 
apo kapitalit, apo atyre që lidhen me tregun në të cilin bankat 
veprojnë. Për më tepër, ashtu siç tregon Haldane (2009), kriza 

7 Note (2006) u bazua tek përqasja statistikore e Panzar-Rosse për të matur një 
tregues për konkurrencën bankare në rastin e sistemit bankar shqiptar, duke u fokusuar 
në periudhën 1999-2006. Autori gjen se bankat në Shqipëri veprojnë në kushtet e 
konkurrencës monopolistike. Dy studimet më të fundit nga Shijaku (2016a) dhe Shijaku 
(2017b) analizojnë deri diku këtë lidhje, duke u bazuar tek treguesi i madhësisë së 
bankës (matur si raporti i aktiveve të bankës ndaj totalit të aktiveve të sistemit) dhe 
raporti i përqendrimit (matur nëpërmjet indeksit Herfindahl). 
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financiare dëshmoi se këta tregues tradicionalë dështuan të kapnin 
plotësisht rrezikun e bankës, veçanërisht rreziqet me kokëposhtë. Për 
ketë arsye, asnjëri prej tyre nuk është një tregues alternativ i përkryer 
për matjen e stabilitetit bankar ose/dhe mundësisë së falimentimit, 
instrumente të cilat janë padyshim më të përdorurat në literaturë [Fu, 
et al. (2014); dhe Kick dhe Prieto (2015)]. Në anën tjetër, ndonëse 
edhe indeksi Lerner është gjerësisht më i përdoruri, sipas Boone, et 
al. (2007); Boone (2008) dhe Boone dhe Van Leuvensteijn (2010), 
pengesa më e madhe e tij lidhet me përjashtimin prej tij të konceptit 
të lidhur me efikasitetin operacional. Mendohet se ky informacion 
përbën një tregues thellësisht të domosdoshëm për të kuptuar se si 
bankat shndërrojnë aftësinë e tyre konkurruese për shkak të kësaj 
përparësie në një mekanizëm që i lejon ato të jenë më tërheqëse 
dhe në këtë mënyrë, të përfitojnë duke rritur pjesën relative të 
tregut që zotërojnë. Një shqetësim tjetër, siç shprehet Beck, et al. 
(2013), është se rezultati Z dhe indeksi Lerner, përfshijnë të dy 
fitimin në numërues dhe çdo marrëdhënie pozitive midis tyre mund 
të jetë mekanike më shumë sesa ekonomike. Së dyti, pavarësisht 
larmishmërisë së literaturës ekzistuese, një pyetje kërkon ende një 
përgjigje empirike, pasi mungojnë dëshmitë mbi natyrën e kësaj 
marrëdhënieje në rastin e një ekonomie të vogël të hapur e në 
zhvillim, si ajo e Shqipërisë, dhe në veçanti pas krizës financiare. 
Prandaj, pyetja kryesore që shtrohet për diskutim në këtë material 
lidhet pikërisht me analizimin e lidhjes midis konkurrencës dhe 
stabilitetit bankar. Edhe periudha e kampionit fokusohet veçanërisht 
në periudhën pas krizës financiare. 

Për këto arsye, kampioni i përzgjedhur përbëhet nga të dhëna 
tremujore për 16 banka që kanë zhvilluar aktivitetin e tyre në sektorin 
financiar shqiptar gjatë periudhës 2008–2017. Analiza empirike 
vijon përmes një procedure me katër hapa. Së pari, duke qenë se 
zhvillimet që lidhen me stabilitetin bankar dhe konkurrencën nuk 
mund të kapen drejtpërdrejt, atëherë metodologjia për matjen e 
tyre bazohet në përafrimin e dy treguesve sintetikë alternative, siç 
sugjerohet më parë nga literatura ekzistuese. Këta tregues nuk janë 
përdorur nga autorë të tjerë më parë në rastin e Shqipërisë dhe 
as për vlerësimin e lidhjes midis tyre. Mbi të gjitha, përdorimi i 
tyre shmang kufizimet që lidhen me treguesit e përdorur më parë, 
siç janë indeksi Lerner dhe rezultati Z. Metodologjia për matjen 
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e stabilitetit bankar bazohet në dy elemente thelbësore. Njëri 
element lidhet me përkufizimin e stabilitetit bankar, i cili, ashtu siç 
shprehet Boudebbous dhe Chichti (2013), është potencialisht i 
vështirë të përcaktohet e të matet në mënyrë të drejtpërdrejt, për 
shkak të ndryshimeve të vazhdueshme në mjedisin financiar dhe 
atë bankar. Gjithsesi, në këtë punim, ai përkufizohet si një gjendje 
e qëndrueshme “steady state”, në të cilën sistemi financiar (bankar) 
kryen në mënyrë efikase funksionet e tij kryesore ekonomike, 
siç janë shpërndarja e burimeve dhe e rreziqeve të ndryshme 
dhe përballimi i tyre, si dhe mundësimi i pagesave [Deutsche 
Bundesbank (2003); dhe Jahn dhe Kick (2012)], pa u ndikuar 
nga faktorë të jashtëm apo të brendshëm. Prandaj, treguesi i 
lidhur me të është parë më shumë si një tregues i vazhduar dhe i 
ndryshueshëm në kohë, sesa si një tregues i llojit binar. Kjo shmang 
edhe pamjaftueshmërinë e të dhënave lidhur me treguesit e llojit 
binar. Ky tregues përputhet plotësisht edhe me sugjerimin e BQE-së 
(2007), sipas të cilit zhvillimet e lidhura me brishtësinë në sektorin 
financiar të një vendi duhet të shprehin më mirë karakteristikat e tij, 
që në rastin tonë përbëhet kryesisht nga ai bankar. Elementi tjetër 
lidhet me tërësinë e informacionit dhe nevojën për të pasqyruar 
më mirë të gjitha çështjet që lidhen me të, për të cilën jemi bazuar 
në të dhënat e bilancit kontabël të bankave8. Përparësia në këtë 
rast lidhet veçanërisht me bazën e gjerë të informacionit, pasi siç 
sugjeron Holló, et al. (2007), një shumëllojshmëri më e madhe e 
tij na lejon të kapim dhe shprehim relativisht më mirë aspektet e 
ndryshme të rreziqeve bankare, p.sh. mjaftueshmërinë e kapitalit, 
cilësinë e aktiveve, të ardhurat, likuiditetin dhe ndjeshmërinë ndaj 
rrezikut të tregut. Një përparësi tjetër lidhet edhe me strategjinë e 
ndjekur, duke përdorur metodën e Analizës së Komponentit Kryesor 
të propozuar nga Abdi dhe Williams (2010), për ta shndërruar 
këtë informacion gjithëpërfshirës në një tregues sintetik të vetëm. 
Prandaj, ne besojmë fuqimisht se ky tregues është cilësisht më i aftë 
për të identifikuar drejtpërdrejt faktorin kryesor që shpreh më mirë 
në kohë dhe pa humbur shumë informacion episodet e brishtësisë 
bankare. Kjo qasje është e favorshme edhe për faktin se ai shmang 
çdo pengesë të tillë si ato që sugjeron Hagen dhe Ho (2007), 

8 Ky informacion raportohet në bazë të kriterit CAELS pranë Autoritetit Mbikëqyrës, që në 
rastin tonë është Banka e Shqipërisë. Një informacion më i detajuar mbi metodologjinë 
paraqitet në punimin e Shijaku (2018).
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p.sh. vëllimi i pamjaftueshëm i të dhënave ose sinjaleve false, që 
lidhet me përdorimin e qasjes binare ndaj krizave. 

Në anën tjetër, edhe për matjen e konkurrencës bankare 
jemi bazuar në qasjen alternative të sugjeruar nga Boone, et al. 
(2007) dhe Boone (2008). Përparësia e kësaj metode lidhet 
me tre elemente thelbësore. Njëri element lidhet me faktin se kjo 
metodë përmirëson më tej teknikën për matjen e konkurrencës 
bankare, duke qenë se ajo kap edhe zhvillimet që kanë të bëjnë 
me aftësinë e bankave për të shndërruar përparësinë konkurruese 
si pasojë e efikasitetit operacional, në mundësi për të qenë më 
atraktiv dhe për të rritur në këtë mënyrë prezencën e tyre në treg. 
Kjo na ndihmon të kuptojmë, gjithashtu, edhe nëse parashtrimet e 
pretenduara lidhur me “Rrezikut Moral” ekzistojnë në rastin tonë. 
Ky tregues lidhet më mirë edhe me konceptin e huazuar në këtë 
punim, që është i njëjtë me atë të Leon (2015), se konkurrenca 
bankare është një forcë urdhëruese drejt një ekuilibri, ku niveli i të 
ardhurave marzhinale (çmimet) është i barabartë me shpenzimet 
marzhinale (kostot e prodhimit) dhe se konkurrenca midis bankave 
dhe dinamika e saj nuk përcaktohet nga numri i rivalëve, por më 
tepër nga liria individuale midis konkurrentëve për të fituar dhe 
synuar të zënë një pjesë më të madhe të tregut. Elementi tjetër, siç 
shprehet ky autor, lidhet me lehtësinë që ofron metodologjia për 
llogaritjen e këtij treguesit, në rastin e një kampioni me numër të 
kufizuar vëzhgimesh, siç është ai në rastin tonë. Përparësia e fundit 
shkon përshtat edhe me sugjerimin e autorëve të ndryshëm9 se duke 
qenë se përqendrimi dhe konkurrenca janë dy koncepte të ndara, 
atëherë matja e efekteve të konkurrencës duhet bërë duke përafruar 
një tregues që mat ndikimin e saj në nivele banke. 

Më pas, modeli i specifikuar vlerësohet duke u bazuar në Metodën 
e Përgjithshme të Momenteve. Në të përfshihen edhe tregues të 
tjerë shpjegues të lidhur specifikisht me zhvillimet makroekonomike 
(të jashtëm) dhe ato bankare (të brendshëm). Këta tregues janë 
me frekuencë tremujore. Informacioni i tyre pasqyron zhvillimet në 
periudhën T2 2008 – T4 2017. Kjo nënkupton se analiza empirike 
përqendrohet vetëm në periudhën pas krizës financiare. Përveç 

9 Berger, et al. (2004); Schaeck, et al. (2009); OECD, (2010); dhe Weiß, et al. 
(2014).
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kësaj, ne thellojmë analizën tonë empirike, duke kontrolluar nëse 
lidhja midis stabilitetit bankar dhe konkurrencës është jolineare, 
pra në formë U-je. Së fundmi, ne përdorim edhe tregues të tjerë 
alternativë strukturorë dhe jostrukturorë për vlerësimin e shkallës 
së konkurrueshmërisë në sektorin bankar, si për shembull indeksin 
Lerner dhe indeksin Lerner të përshtatur për efikasitetin, si dhe 
indeksin e elasticitetit të fitimit. Kjo analizë mbyllet duke adresuar 
edhe rezultatet, bazuar në një tregues të përmirësuar të stabilitetit 
bankar, i cili pasqyron edhe zhvillimet e lidhura me cilësinë e 
administrimit të bankës.

Gjetjet empirike ofrojnë dëshmi të forta për ekzistencën e një 
lidhjeje të rëndësishme pozitive midis stabilitetit bankar dhe 
konkurrencës. Ky rezultat mbështet edhe njëherë, ashtu si në punimet 
e mëparshme, pikëpamjen stabilitet - konkurrencë. Një sërë testesh 
të kontrollit të fortësisë së rezultateve e konfirmojnë këtë përfundim, 
duke e përputhur edhe me përfundimet e studimeve të mëparshme. 
Për më tepër, në gjejmë dëshmi se lidhja pozitive midis tyre është 
e njëjtë si në rastin e bankave të mëdha ashtu edhe në rastin e 
bankave të vogla. Në rastin e parë, madje, kjo lidhje është bërë 
edhe më e fortë krahasuar me atë të gjetur në punimet e mëparshme. 
Nga ana tjetër, ne nuk gjejmë asnjë dëshmi të një marrëdhënieje 
jolineare midis tyre. Së fundi, përsa i përket treguesve të tjerë, 
vihet re se kushtet makroekonomike janë relativisht të rëndësishme 
për stabilitetin bankar. Ky efekt është rritur në rastin e bankave të 
mëdha. Në mënyrë të ngjashme, stabiliteti i bankës është gjithashtu 
i kushtëzuar edhe nga përmirësimi i efikasitetit operacional dhe 
kapitalizimi i bankave. Efekti i tyre është përforcuar më tej në rastin 
e bankave të vogla.

Materiali është strukturuar si më poshtë: Seksioni 2 paraqet 
në mënyrë të përmbledhur një rishikim të literaturës; Seksioni 3 
shpjegon metodologjinë lidhur me specifikimin e modelit dhe të të 
dhënave; rezultatet paraqiten në Seksionin 4; ndërsa përfundimet e 
materialit përmblidhen në Seksionin 5.
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2. LITERATURA

Lidhja midis stabilitetit dhe konkurrencës dhe analizimi se si ajo 
zhvillohet në këtë sektor dhe nëse është e dobishme për shëndetin 
dhe stabilitetin bankar mbetet një detyrë e vështirë [Carletti (2009); 
dhe Kasman dhe Carvallo (2014)]. Prandaj, edhe efekti i saj ndaj 
tyre mbetet ende i paqartë dhe i pazgjidhur, pavarësisht se ekziston 
një numër i madh përqasjesh të ndryshme teorike dhe empirike që 
shpjegojnë arsyet dhe kanalet përmes të cilave konkurrenca ndikon 
stabilitetin bankar. Disa prej këtyre punimeve i përkasin periudhës 
para krizës financiare. 

2.1. LITERATURA TEORIKE

Nga këndvështrimi teorik, ashtu siç shprehet Carletti (2009) dhe 
Berger, et al. (2009), ekzistojnë dy mendime krejtësisht të kundërta 
lidhur me marrëdhënien midis stabilitetit dhe konkurrencës. Në 
njërën anë, qëndron ideja se konkurrenca në sektorin bankar, ceteris 
paribus, minimizon kostot dhe optimizon shpërndarjen e burimeve. 
Në anën tjetër, qëndron argumentimi se dështimet e ndryshme të 
tregut - p.sh. për shkak të asimetrisë së informacionit, zhvendosjes 
së kostove apo edhe lidhjeve në rrjet të bankave në sektorin e 
shitjeve me pakicë (retail banking) - e shtrembërojnë funksionimin 
normal të konkurrencës dhe e bëjnë paradigmën standarde të lidhur 
me të jo të përshtatshme për sektorin bankar. Prandaj, ekziston 
bindja e gjerë se konkurrenca intensive, ceteris paribus, përkeqëson 
stabilitetin bankar, për shkak të prirjes për të marr përsipër një 
rrezik më të madh të paktën në kahun e aktiveve, siç konfirmohet 
edhe nga episodet e shumta të krizave, përfshirë edhe atë gjatë 
periudhës 2007–2008. Megjithatë, ashtu siç thekson Dushku 
(2016), konkurrenca në sektorin bankar vjen përmes dy kanaleve. 
Njëri lidhet me strukturën e tregut, siç janë bashkimet dhe blerjet, 
i cili ndryshon shkallën e përqendrimit të këtij sektori, ndërsa tjetri 
lidhet me aspektet rregullative, i cili përtej çdo gjëje, rrit/ul barrierat 
hyrëse në tregun bankar dhe ndikon shumëllojshmërinë dhe cilësinë 
e produkteve.
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Përkrahësit10 e lidhjes së tërthortë midis konkurrencës dhe stabilitetit 
bankar bazojnë supozimet e tyre tek e ashtuquajtura hipoteza e 
“Vlerës së Kartës” dhe efekti negativ i marzhit. Ato argumentojnë 
se konkurrenca intensive rrit presionin ndaj bankave për të ulur 
normat e interesit ndaj huadhënies bankare dhe rritjen e tyre ndaj 
depozitave. Kjo, sipas tyre, gërryen vlerën aktuale neto të fitimeve 
të ardhshme të bankave drejt nivelit zero. Për pasojë edhe vlera 
në treg (e kartës) e një banke do të ulet. Prandaj, në pamundësi 
për të gjeneruar dhe ruajtur nivelin e mëparshëm të fitimeve dhe/
apo për të kompensuar për fitimin e munguar, bankat priren të 
ekspozohen ndaj një rreziku më të madh. Kjo pasi për të arritur 
objektivin e lidhur me fitimin e nevojshëm ekonomik, u duhet të 
mbështeten në politika më agresive investimi, të zbusin standardet 
për përzgjedhjen e investimeve të shëndetshme dhe të dobësojnë 
procesin e monitorimit dhe vlerësimit të saktë të rreziqeve bankare të 
lidhura me këto investime. Kjo sjellje supozohet se dominon në tregjet 
më konkurruese, duke kontribuar kështu në efektin destabilizues, 
fillimisht ndaj depozituesve dhe më pas ndaj qeverisë, si në tregun 
e aktiveve dhe atë të pasiveve, e cila siç sugjeron edhe Matutes 
dhe Vives (2000), rrit në mënyrë dramatike mundësinë e dështimit 
të tyre. Gjithsesi, ashtu siç shprehet Cartletti dhe Hartman (2002), 
nga një pikëpamje tjetër në lidhje me anën e aktiveve, normat e 
ulëta të interesit do të rrisnin kthimin e investimit për huamarrësit, çka 
do t’i inkurajonte ata që të zgjeronin më shumë përpjekje për t’u 
pasuar, duke shmangur kështu uljen e normave të fitimit nëpërmjet 
kreditimit më të lartë, dhe duke sjellë edhe zvogëlimin e rrezikut të 
falimentimit. 

Edhe nga ana e pasiveve duket se marrëdhënia midis tyre është 
e paqartë. Për shembull, sipas arsyetimit të më sipërm, normat më të 
larta të interesit në kahun e depozitave do të rrisnin likuiditetin dhe 
kapitalin e bankave në mbështjetje të huadhënies bankare, dhe për 
pasojë edhe fitimet e bankës. Në anën tjetër, supozohet se krizat 
sistematike të lidhura me kahun e pasiveve mund të ndodhin për 
dy arsye. E para lidhet me krizat e panikut si pasojë e një dështimi 
të bashkërenduar midis depozituesve dhe si përgjigje racionale e 

10 Shih ndër të tjerë: Keely (1990); Hellmann, et al. (2000); Allen dhe Gale (2004); 
Beck, et al. (2006); Evrensel (2008); Wagner (2010); dhe De Haan dhe Poghosyan 
(2012).
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tyre ndaj paaftësisë paguese të një banke [Dushku (2016)], të cilat 
Carletti (2009) i klasifikon në të ashtuquajturin “Problem i Agjencisë” 
midis bankave dhe depozituesve. Arsyeja tjetër lidhet me efektin 
negativ që konkurrenca mund të ketë në funksionimin normal të tregut 
ndërbankar, ndonëse siç konfirmon OECD-ja (2010), shumica e 
studimeve nuk e mbështesin argumentin e efektit negativ të marzhit 
të lidhur me strukturën e tregut dhe/apo ndërveprimeve strategjike 
midis bankave. Gjithsesi, mbështetësit e kësaj linje shprehen se 
nga pikëpamja strategjike, bankat që kryejnë pjesën më të madhe 
të veprimeve në tregun ndërbankar, dhe që kanë një tepricë 
likuiditeti, mund të refuzojnë të financojnë bankat joefikase. Sipas 
Allen dhe Gale (2004), kjo mund të lidhet me dy arsye. Arsyeja 
e parë ka të bëjë me mundësinë se duke menduar se po vepron 
si një “çmimmarrës”, secila prej bankave beson se veprimet e saj 
nuk e ndikojnë ekuilibrin e tregut, dhe e kundërta vlen nëse tregu 
është jokonkurrues. Arsyeja tjetër lidhet me mundësinë që bankat 
me aftësi paguese më të madhe refuzojnë të ndihmojnë bankat që 
kanë nevojë për likuiditet apo kapitalizim më të madh, për shkak se 
vlerësojnë se në këtë mënyrë ulin ekspozimin e tyre ndaj bankave 
me rrezik. Thënë ndryshe, ato shmangin përhapjen e mëtejshme të 
“infektimit” tek bankat e tjera më të shëndetshme financiarisht. Pra, 
në këtë mënyrë, konkurrenca dhe sjellje të tilla ulin më tej aftësinë 
paguese të bankave joefikase. Kjo do të dëmtonte stabilitetin e 
bankës, ndoshta edhe atë bankar në përgjithësi, për shkak të ndonjë 
krize të mundshme të lidhur me panikun e momentit në të cilën mund 
të përfshihej i gjithë sistemi. Në mbrojtje të lidhjes negative midis 
tyre, Marquez (2002) arsyeton se konkurrenca e tepërt përkeqëson 
efikasitetin e një banke në kushtet kur bankat ekzistuese (të mëdha) 
kanë përparësi lidhur me asimetrinë e informacionit, krahasuar me 
bankat e reja hyrëse (më të vogla). Siç argumentojnë Repullo (2004) 
dhe Goldstein, et al. (2005), kjo ul marzhet e bankës. Në njërën 
anë, kjo ndodh për shkak se presioni në rritje i konkurrencës shtyn 
bankat të bëhen më tërheqëse përmes rritjes së normave të interesit 
të depozitave, gjë që mund t’i detyrojë bankat të marrin përsipër 
një rrezik ekspresiv edhe më të madh. Ndërsa në anën tjetër, edhe 
normat e interesit për kreditë e dhëna do të ishin më të mëdha, 
nisur edhe nga nevoja për të mbuluar minimalisht koston e lartë për 
shërbimin e stokut të depozitave, e cila rrit mundësinë e brishtësisë 
bankare, si pasojë e zvogëlimit të aftësisë paguese të huamarrësve.
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Në vijim, gjenden edhe një sërë punimesh të tjera që mbështesin 
lidhjen pozitive midis konkurrencës dhe stabilitetit, por ndryshe nga 
grupi i parë, argumentet e tyre fokusohen tek hipoteza e efektit 
pozitiv të marzhit rritës. Arsyetimi i tyre, siç shprehet edhe Berger, et 
al. (2009), mbështetet mbi supozimin se në tregjet e përqendruara 
bankat e mëdha kanë normë kthimi (fitim neto) më të lartë, dhe kështu 
përballen me një kosto mundësie më të madhe në rast falimentimi. 
Prandaj, ato priren të jenë më të matura ndaj rrezikut të tepërt. Në 
rast të kundërt, ato reagojnë duke rritur kapitalin e tyre aksioner, pse 
jo edhe duke refuzuar investimet që mund të pengonin realizimin 
e fitimeve në të ardhmen dhe të përkeqësonin në këtë mënyrë 
shëndetin dhe stabilitetin e tyre financiar. Për shembull, Boot dhe 
Thakor (2000) dëshmojnë se bankat e mëdha priren të kreditojnë 
në mënyrë më të arsyeshme. Prandaj, ritmi kreditues i tyre është i 
ulët, por më cilësor. Kjo nënkupton se fuqia e tyre në treg i shtyn 
bankat e mëdha drejt huadhënies më cilësore, shpërndarjes më të 
mirë të kapitalit, dhe kështu drejt përmirësimit të shëndetit financiar, 
si pasojë e normave të fitimit më të sigurta dhe rrezikut më të ulët 
[Boyd, et al. (2004); dhe Amidu dhe Wolfe (2013)]. Për pasojë, 
këto banka do të kishin një nivel më të madh kapitali, i cili mund të 
shërbejë për t’i mbrojtur ato nga goditjet afatshkurtra të papritura, 
të tilla si: goditjet e pafavorshme ekonomike, mungesa e likuiditetit, 
dhe rreziku moral; të cilat kanë një ndikim negativ në stabilitetin e 
sistemit bankar [Beck, et al. (2006), Berger dhe Bouwman (2013), 
Fiordelisi dhe Mare (2014)]. 

Efekti pozitiv i lidhur me marzhin rritës mbështetet parimisht edhe 
nga OECD-ja (2010), por njëkohësisht argumenton se ndikimi i saj 
materializohet më tepër në kahun negativ, pasi efekti i normave 
më të larta pritet të jetë më i madh se rritja që i shkakton kostos së 
huamarrjes bankare. Ky argument mbështetet edhe nga autorë të 
tjerë11, të cilët pranojnë se ndonëse në një treg më pak konkurrues 
bankat përfitojnë nga normat më të larta të interesit, ato njëkohësisht 
do të ekspozoheshin ndaj rrezikut më të madh në anën e aktiveve, 
pasi rritja e normave të interesit priret të ulë aftësinë paguese të 
huamarrësve. Edhe në tregun ndërbankar, efekti i normave të larta 

11 Shih ndër të tjerë: Boyd dhe de Nicolo (2005); De Nicolo, et al. (2006); De 
Nicolò dhe Lucchetta (2009); Schaeck, et al. (2009); Soedarmono, et al. (2011); dhe 
Soedarmono, et al. (2013).
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do të nxiste bankat të përfshiheshin në investime me rrezik më të 
lartë. Pra, sipas këtyre autorëve, në njërën anë, konkurrenca më e 
vogël zhbën aftësinë paguese të huamarrësve. Në anën tjetër, kjo 
dekurajon përpjekjet e huamarrësve për të qenë të suksesshëm. 
Në të dyja rastet, siç konfirmon edhe Fu, et al. (2014), efekti i 
saj materializohet ndaj brishtësisë bankare. Ky efekt mund të 
rritet edhe si pasojë e rënies së fluksit potencial të huadhënies 
bankare. Prandaj, edhe ideja e mbështetësve të tjerë të pikëpamjes 
stabilitet–konkurrencë qëndron pas hipotezës së «Vlerës së Kartës», 
por argumentet e tyre fokusohen tek hipoteza e efektit pozitiv të 
marzhit rënës. Kjo mbështetet edhe nga arsyetimi i Kane (2000) 
se në një treg rritja konkurrencës midis bankave shmang problemin 
e “Rrezikut Moral” të bankave tepër të mëdha për të dështuar. 
Nga ana tjetër, lidhja pozitive midis stabilitetit dhe konkurrencës 
përkrahet edhe nga dëshmitë e studimeve të tjera që mbështesin 
supozimin e hershëm të Hay dhe Liu (1997) se konkurrenca mund 
të prodhojë të njëjtat rezultate pozitive si në sektorë të tjerë, të tilla 
si përmirësimi i efikasitetit operacional, mundësimi i një larmie më të 
madhe produktesh dhe risish të lidhura me to, shërbim më të mirë, 
çmime më të ulëta dhe një qasje më të madhe ndaj instrumenteve 
financiare. 

Së fundi, ndryshe nga dy pikëpamjet kryesore, Martinez-Miera 
dhe Repullo (2010), duke përshtatur modelin e sugjeruar nga Trup 
dhe De Nicolo (2005), supozojnë se ekziston një marrëdhënie në 
formën U-je (jolineare). Një parashtrim i besueshëm nga ky supozim 
teorik do të ishte që, pasi arrihet një prag i caktuar, një rritje e 
mëtejshme e konkurrencës mund të shtojë stimujt e marrjes përsipër 
të rrezikut të tepërt, e cila pritet të rrisë mundësinë e dështimit të 
bankës [Carletti dhe Vives (2008)]. Ky supozim mbështetet edhe 
nga gjetjet e studimeve të tjera12. Megjithatë, ashtu siç shprehet 
edhe OECD-ja (2010), një marrëdhënie e përmbysur në formë U-je 
mund të ekzistojë midis tyre, por një prirje konkurruese më e madhe 
apo më e vogël pritet ta ndikojë stabilitetin në varësi të kushteve në 
të cilat gjendet sistemi bankar dhe karakteristikave të tij.

12 Shih ndër të tjera: Berger, et al. (2009); Jeona dhe Limb (2013); Jiménez, et al. 
(2013); Liu, et al. (2013); dhe Samantas (2013).
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2.2. LITERATURA EMPIRIKE

Në përputhje me pikëpamjet e duhura teorike, shumë studime të 
kohëve të fundit kanë analizuar empirikisht lidhjen midis konkurrencës 
dhe stabilitetit bankar. Disa autorë mbështeten tek treguesit e 
konkurrencës që bazohen te paradigma e sjelljes së strukturës13 
dhe hipoteza e fuqisë relative të tregut14, por kanë gjetur dëshmi të 
përziera. Për shembull, duke përdorur të dhënat e vrojtimeve mbi 
rregullat e administrimit të sistemit bankar për 107 vende, Barth, et 
al. (2004) dokumentojnë, midis të tjerësh, se shtrëngimi i barrierave 
hyrëse është i lidhur negativisht me efikasitetin e bankës, ndërsa 
kufizimi i pjesëmarrjes së bankave të huaja priret të rrisë brishtësinë 
bankare. Edhe Boyd dhe De Nicoló (2005) dëshmojnë se në një 
treg të përqendruar, bankat priren të ndërmarrin më tepër rrezik, 
ndërkohë që rritja e mëtejshme e përqendrimit çon në një normë 
më të lartë të interesit për huanë bankare. Boyd, et al. (2006) 
përdorin një kampion me të dhëna të kryqëzuara për rreth 2,500 
banka amerikane për vitin 2003, dhe një tjetër me të dhëna panel 
për rreth 2,600 banka në 134 vende në zhvillim, për periudhën 
1993–2004. Autorë të tjerë konstatojnë se mundësia e dështimit 
të bankave rritet me përqendrimin e tregut, megjithëse, ashtu si në 
rastin e Berger, et al. (2009), ata sugjerojnë se përfundimet e tyre 
bazohen në treguesit sintetik të përqendrimit, të cilët mund të jenë të 
pamjaftueshëm për të përcjellë siç duhet strukturën e tregut. Bushman, 
et al. (2016) përdorin një tregues alternativ të konkurrencës. Ky 
tregues bazohet veçanërisht tek perceptimi i drejtuesve të bankave 
ndaj presioneve konkurruese që lidhen me burime të ndryshme, të 
tilla si hyrësit potencialë në treg, konkurruesit jobanka në sektorin 
financiar dhe tregun e punës. Rezultatet e tyre konfirmojnë se 
konkurrenca më e lartë lidhet me standarde më të ulëta, njohje më 
të shkurtër në kohë të humbjes së kredisë dhe një zhvendosje drejt 
të ardhurave jo nga interesat. Leroy dhe Lucotte (2017) përdorin 
treguesin Z dhe indeksin Lerner, si në rastin e Ahmed dhe Mallick 
(2017), për të analizuar marrëdhëniet midis konkurrencës dhe 
13 Shih ndër të tjera: Beck, et al. (2006); Boyd, et al. (2006); Levy Yeyati dhe Micco 
(2007); Uhde dhe Heimeshoff (2009); de Haan dhe Poghosyan (2012a); de Haan 
dhe Poghosyan (2012b); Mirzaei, et al. (2013); Fernández, et al. (2016); dhe 
Pawlowska (2016).
14 Shih ndër të tjera: Levy Yeyati dhe Micco (2007); Uhde dhe Heimeshoff (2009); 
Wagner (2010); Fiordelisi dhe Mare (2014); dhe Pawlowska (2016).
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rrezikut bankar, në rastin e një kampioni me të dhëna për bankat 
evropiane të listuara, gjatë periudhës 2004–2013. Rezultatet e 
tyre sugjerojnë se konkurrenca inkurajon ndërmarrjen e rrezikut 
nga ana e bankave, e cila më pas sjell edhe rritjen e brishtësisë 
individuale të tyre15. 

Nga ana tjetër, Beck, et al. (2006) dhe De Nicolò, et al. (2009) 
zbulojnë se kriza ka më pak gjasa të ndodhë në ekonomitë me sisteme 
bankare më pak të përqendruara. Një tjetër studim nga Schaeck, 
et al. (2009) përdor treguesin statistikor H të Panzar dhe Rosse, si 
një masë alternative për matjen e shkallës së konkurrencës për 38 
vende, gjatë viteve 1980–2003. Autorët dalin në konkluzionin se 
një sistem bankar më konkurrues është më pak i prirur ndaj krizave 
sistemike dhe shtrirja në kohë e efekteve të krizës është më e gjatë 
në një mjedis më pak konkurrues. Jiménez, et al. (2013), duke u 
bazuar në një grup të dhënash unike për sistemin bankar spanjoll, 
raportojnë se treguesit standardë për matjen e përqendrimit të 
tregut nuk ndikojnë në raportin e kredisë me probleme, ndonëse 
gjejnë dëshmi në favor të paradigmës së «Vlerës së Kartës», kur 
përdorin indeksin Lerner. Nga ana tjetër, Amidu dhe Wolfe (2013) 
hetojnë se si shkalla e konkurrencës ndikon në diversifikimin e të 
ardhurave dhe stabilitetin e bankës, duke përdorur një kampion me 
rreth 978 banka në 55 vende në zhvillim, gjatë periudhës 2000–
2007. Gjetja kryesore është se konkurrenca rrit stabilitetin, pasi 
diversifikimi i instrumenteve financiarë për gjenerimin e të ardhurave 
nga interesat dhe jo nga interesat rritet. Për më tepër, analiza e tyre 
identifikon diversifikimin e të ardhurave si një kanal nëpërmjet të cilit 
konkurrenca ndikon në rrezikun e falimentimit të bankave në vendet 
në zhvillim16. Përveç këtyre, ka edhe studime të tjera që i vërtetojnë 
të dyja pikëpamjet. Për shembull, Berger, et al. (2009) analizojnë 
empirikisht lidhjen midis rrezikut të kredisë, matur nëpërmjet raporti 
të kredisë me probleme, stabilitetit bankar (rezultatit Z) dhe raportit 
të kapitalit, dhe disa treguesve që përdoren për matjen e fuqisë së 
tregut, të tillë si indeksi Lerner dhe indeksi Herfindahl-Hirschman, 

15 Studime të tjera që konfirmojnë lidhjen e tërthortë midis konkurrencës dhe stabilitetit 
përfshijnë: Beck, et al. (2013); Jiménez, et al. (2013); Soedarmono, et al. (2013); Fu, 
et al. (2014); dhe Weiß , et al. (2014).
16 Studime të tjera që konfirmojnë lidhjen pozitive midis konkurrencës dhe stabilitetit 
përfshijnë: Jiménez, at al. (2010); Nguyen, et al. (2012); Liu dhe Molyneux (2012); 
Amidu (2013); Jeona dhe Limb (2013); dhe Schaeck dhe Cihak (2014). 
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me të dhëna bankare individuale të marra nga Bankscope për 
rreth 8235 banka, në 23 vende të zhvilluara. Rezultatet e tyre 
sugjerojnë, në përputhje me pikëpamjen tradicionale «brishtësi–
konkurrencë», se bankat me një shkallë më të lartë të fuqisë së 
tregut kanë gjithashtu më pak ekspozim ndaj rrezikut. Megjithatë, 
rezultatet e tyre ofrojnë edhe mbështetje lidhur me pikëpamjen tjetër 
“stabilitet–konkurrencë”, se fuqia e tregut rrit rrezikun e kredisë, e 
cila mund të mënjanohet pjesërisht nga një normë më e lartë e 
kapitalit të bankave. 

Nga pikëpamja empirike, studimet e mësipërme paraqesin dëshmi 
në lidhje me raste të kampioneve me të dhëna në panel. Një numër 
i kufizuar studimesh të tjera fokusohen në një sektor bankar të vetëm. 
Për shembull, Zhao, et al. (2010) shqyrtojnë shkallën në të cilën 
masat rregulluese, të cilat synojnë nxitjen e konkurrencës, çojnë në 
rritjen e rrezikut në sistemin bankar. Autorët tregojnë se konkurrenca 
e përmirësuar nëpërmjet politikave rregulluese nuk çon në përfitime 
të efikasitetit, por inkurajon më shumë ndërmarrjen e rrezikut. 
Fungacova dhe Weill (2013) e analizojnë këtë çështje bazuar në 
një kampion që fokusohet tek sektori bankar rus, gjatë periudhës 
2001–2007, dhe në përputhje me literaturën e mëparshme, ata 
përdorin gjithashtu indeksin Lerner si matës të konkurrencës bankare. 
Rezultatet mbështesin qartë qëndrimin se konkurrenca bankare më e 
vogël rrit mundësinë e falimentimit të bankave. Kasman dhe Kasman 
(2015) analizojnë marrëdhënien midis konkurrencës, duke u bazuar 
tek treguesi Lerner i përshtatur për efikasitet, dhe stabilitetin bankar, 
bazuar tek rezultati Z dhe raporti i kredisë me probleme, në rastin 
e sistemit bankar turk. Rezultatet kryesore tregojnë se konkurrenca 
është e lidhur negativisht me raportin e kredisë me probleme, por 
lidhet pozitivisht me rezultatin Z.  

Në të njëjtën kohë, vetëm disa studime janë të lidhura ngushtë me 
pyetjen e hulumtimit që trajtojmë në rastin e Shqipërisë. Studimi më 
i rëndësishëm është nga Dushku (2016)17, i cili heton lidhjen midis 
konkurrencës, matur nga indeksi Lerner, dhe ndërmarrjen e rrezikut 
të bankës, matur nëpërmjet rezultatit Z, për 15 banka që operojnë 

17  Note (2006) zbaton metodologjinë Panzar-Rosse për të matur shkallën e konkurrencës 
në sistemin bankar shqiptar, gjatë periudhës 1999-2006. Autori konstaton se bankat 
shqiptare operojnë në kushte monopol të konkurrencës.
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në sistemin bankar shqiptar, gjatë periudhës 2004–2014. Autori 
gjen një lidhje pozitive midis konkurrencës dhe rrezikut të bankës, 
si dhe tregon se lidhja ndërmjet rrezikut total të kredisë (plus të huaj) 
dhe konkurrencës nuk është lineare.

Ngjashëm me debatin teorik, edhe gjetjet empirike janë gjithashtu 
sfiduese. Për shembull, ndonëse studiuesit mund të parapëlqejnë 
një tregues të caktuar, nuk gjendet një konsensus përfundimtar për 
mënyrën e duhur për të matur konkurrencën bankare. Kjo mbështetet 
edhe nga përfundimet e Carbó, et al. (2009) dhe Liu, et al. (2013), 
se treguesit ekzistues të konkurrencës japin konkluzione të ndryshme 
në lidhje me shkallën e konkurrencës, pasi ato tentojnë të matin gjëra 
të ndryshme18. Ky problem është i njëjtë edhe në rastin e treguesve 
që matin stabilitetin bankar. Një shqetësim i madh në këtë rast 
është se pjesa më e madhe e tyre nuk pasqyrojnë plotësisht të gjitha 
rreziqet ndaj të cilave bankat mund të ekspozohen potencialisht. 
Ngjashëm, ato nuk pasqyrojnë qartë se cilin aspekt të rrezikut 
përafrojnë në mënyrë efektive. Prandaj, është e qartë se pengesa 
më e madhe dhe konkluzionet e hulumtimit empirik të tanishëm 
ndryshojnë në mënyrë thelbësore dhe varen shumë nga treguesit e 
zgjedhur për matjen e konkurrencës dhe shkallës së rrezikut, si dhe 
nga kampioni i të dhënave të përdorura [Bushman, et al. (2016)]. 
Kjo nënkupton se një nga sfidat kryesore që shpjegon rezultatet e 
përziera lidhet me masën e papërshtatshme për të identifikuar një 
tregues cilësor për matjen e konkurrencës dhe stabilitetit bankar 
[Pawlowska (2016)]. 

3. QASJA METODOLOGJIKE

3.1. MATJA E KONURENCËS BANKARE: 
TREGUESI BOONE

Koncepti i konkurrencës, ndonëse ka qenë gjithmonë thelbësor 
në të menduarit ekonomik, është ndër ato çështje që ka marrë një 
mori interpretimesh dhe kuptimesh. Fillesat e tij mund të gjenden tek 
doktrina e Adam Smithit “Pasuria e Kombeve”, në të cilën, sipas 

18 Shih gjithashtu edhe Bikker, et al. (2012).
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Leon (2014), konkurrenca e lirë përkufizohet si një forcë urdhëruese 
drejt një ekuilibri. Ky ekuilibër arrihet në pikën ku niveli i të ardhurave 
marzhinale (çmimet) është i barabartë me shpenzimet marxhinale 
(kostot e prodhimit). Në këtë kuptim, konkurrenca e lirë, ashtu siç 
sugjerohet, është një garë midis aktorëve në treg për të zënë një 
pjesë më të madhe të tij dhe, si e tillë, ajo nuk përcaktohet nga 
numri i rivalëve, por më tepër nga dëshira dhe liria individuale për 
të vepruar lirisht i pakushtëzuar. Nga pikëpamja praktike, gjithsesi, 
përshtatja ndaj këtij nocioni dhe matja e konkurrencës në tregjet 
financiare, e veçanërisht në sektorin bankar, është komplekse dhe 
e pamundur të kryhet në mënyrë të drejtpërdrejt, për shkak edhe 
të tipareve karakteristike të këtij sektori që lidhen, ndër të tjera, 
me asimetrinë e informacionit, kostot e transferueshme etj. [OECD 
(2010)].  

Në literaturën ekzistuese, matja e konkurrencës në sektorin bankar 
bazohet në dy përqasje të ndryshme: strukturore dhe jostrukturore, 
ose të ashtuquajturit koncept i zotësisë (contestability). Përqasja 
e parë synon të shpjegojë sjelljen konkurruese duke analizuar 
karakteristikat strukturore të tregut, në rastin e atyre të lidhura me 
sektorin bankar. Supozimi kryesor i saj lidhet me arsyetimin se sjellja 
konkurruese kushtëzohet nga mundësia e marrëveshjeve të fshehta 
midis bankave dhe aftësisë së tyre për të dominuar sjelljen e tregut, 
të cilat rriten me rritjen e përqendrimit të tregut [Arrawatia (2012)]. 
Ndër treguesit më të përdorur janë: ai i lidhur me matësin e numrit 
të bankave në treg, madhësinë e bankës, raportin e përqendrimit 
dhe indeksin Herfindahl-Hirschman19. Përparësia kryesore e këtyre 
treguesve lidhet me thjeshtësinë për t’u llogaritur nga pikëpamja 
metodologjike. Pavarësisht kësaj, kufizimi më i madh i tyre lidhet 
me argumentin se ata janë tregues të papërpunuar e që nuk 
marrin parasysh shpërndarjen e bankave, përderisa një treg me 
përqendrim të lartë nuk është domosdoshmërisht më pak konkurrues 
[Claessens dhe Laeven (2004); dhe OECD (2010)]. Madje, ata 
nuk marrin parasysh as faktin se bankat me pronësi të ndryshme 
sillen në mënyra të ndryshme dhe bankat mund të mos konkurrojnë 
drejtpërdrejt me njëra-tjetrën në të njëjtën segment [Carbo, et al. 

19 Indeksi Herfindahl-Hirschman është treguesi i matjes së raportit të përqendrimit. 
Ai përdoret më së shumti nga Autoritetet e Konkurrencës. Shijaku (2017b) llogarit, 
gjithashtu, indeksin IHH, sipas të cilit sektori bankar ka përqendrim të moderuar.
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(2009)]. Prandaj, për të shmangur këto kufizime, përqasja alternative 
(jostrukturore) studion sjelljen konkurruese midis bankave, duke u 
mbështetur tek analiza e marzhit “çmim – kosto”. Përparësia e kësaj 
metode lidhet me dy elemente. Njëri element lidhet me mundësinë për 
të matur në mënyrë të drejtpërdrejt sjelljen konkurruese. Elementi tjetër 
lidhet me përparësinë e saj për të analizuar këtë sjellje në përputhje me 
dinamikën e zhvillimit të sektorit bankar. Ndër treguesit më të përdorur, 
që bazohet në këtë teknikë, është ai i lidhur me indeksin Lerner20, 
i njohur ndryshe edhe si treguesi i gjeneratës së parë. Megjithatë, 
pavarësisht përparësive të tij, Leon (2015) mendon se ky tregues 
shpreh më së shumti fuqinë e tregut për të përcaktuar çmimin se sa 
mat shkallën e konkurrencës. Sipas tij, një tjetër kufizim i këtij treguesi 
lidhet me pamundësinë e tij për të bërë dallime midis tregjeve që kanë 
kufij marzhinal të lartë si pasojë e kërkesës joelastike dhe atyre të cilët 
kanë kufij të tillë për shkak se janë më pak konkurrues. Oliver (2006) 
shprehet se ky tregues mund edhe të mbivlerësojë fuqinë e tregut. Kjo 
ndodh për dy arsye: në njërën anë, ky tregues nuk merr parasysh 
prirjen e bankave ndaj një rreziku më të madh; ndërsa në anën tjetër, 
ai nuk pasqyron mjaftueshëm edhe faktin se bankat që përdorin 
fondet e tyre duke alokuar relativisht më tepër kredi, shijojnë kthime 
marzhinale më të larta. Prandaj, siç shprehen një numër autorësh21, 
të dyja këto kufizime e bëjnë këtë tregues të papërshtatshëm për të 
vlerësuar lidhjen midis konkurrencës dhe stabilitetit. Në vijim, ashtu siç 
shprehen Boone, et al. (2007) dhe Boone (2008), edhe nëse indeksi 
Lerner rritet me rënien e konkurrencës, prirja e përgjithshme e fuqisë së 
tregut mund të rritet, ulet, ose të qëndrojë e njëjtë, për shkak të “efektit 
të rishpërndarjes” nga bankat më pak efikase tek ato më efikase. Pra, 
pengesa më e madhe e këtij treguesi ka të bëjë me mospërfshirjen 
në të edhe të informacionit që lidhet me mundësinë e një banke për 
të përdorur aftësinë konkurruese si pasojë e përparësisë së efikasitetit 
operacional që disponon, për të rritur pjesën relative të tregut që 
zotërohet prej saj.

20 Indeksi Lerner, i zhvilluar fillimisht nga Lerner (1934), është përdorur gjerësisht në 
studimet empirike, ndërsa në rastin e Shqipërisë ai është llogaritur fillimisht nga Dushku 
(2015), dhe paraqitet si raporti i diferencës së nivelit të çmimit dhe kostos marzhinale si 
përqindje ndaj nivelit të çmimit. Një tjetër tregues që bazohet në këtë qasje është edhe 
treguesi i statistikës H sipas Panzar dhe Rose (1987), i përdorur në rastin e Shqipërisë 
nga Note (2006). Edhe ky tregues vuan nga një sërë kufizimesh teorike dhe praktike. 
Për më tepër shih Leon (2015).
21 Shih ndër të tjerë: Berger, et al. (2009); Turk Arris, (2010); dhe Beck, et al. (2013).
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Prandaj, për të shmangur këto probleme, një sërë studimesh22 
me fokus sektorin bankar përdorin treguesin alternativ sintetik, të 
propozuar fillimisht nga Boone, et al. (2007) dhe të zhvilluar më 
pas nga Boone (2008). Shpjegimi teorik i tij është i ngjashëm 
me arsyetimin e hipotezës së strukturës eficiente të propozuar nga 
Demsetz (1973) dhe, si i tillë, mbështetet në konceptin e diferencës 
relative të normës së fitimit midis bankave. Ideja e këtij treguesi, të 
cilit i referohemi edhe si treguesi Boone (β), mbështetet në supozimin 
se në tregjet me konkurrencë të plotë, bankat me efikasitet relativisht 
më të lartë se të tjerat, pra bankat me kosto më të ulët dhe që 
zgjedhin një nivel çmimi më të ulët, janë më konkurruese dhe 
tërheqëse për publikun. Për këtë arsye, ato përfitojnë më shumë në 
aspektin e fitimit, si rezultat i rishpërndarjes së aksioneve të tregut 
nga bankat më pak efikase tek ato më efikase. Ky efekt forcohet 
në një treg me konkurrencë relativisht më të lartë. Kjo do të thotë se 
në një treg të tillë, bankat sakrifikojnë më shumë për faktin se janë 
në një pozicion jo të favorshëm të marzhin kosto–çmim. E thënë 
ndryshe, bankat ndëshkohen më ashpër në aspektin e fitimeve 
dhe pjesës së tregut që zënë, për shkak të mungesës së efikasitetit 
operacional. Për pasojë, sa më i fortë të jetë ky efekt, aq më e 
madhe do të jetë vlera absolute (β), e cila është gjithashtu edhe një 
tregues i kushteve konkurruese në atë treg specifik. Nga pikëpamja 
empirike, ekuacioni më i thjeshtë për të identifikuar treguesin Boone, 
është si më poshtë:

      

ku: π dhe KM tregojnë fitimin dhe koston mazhinale (përafrues i 
efikasitetit) të bankës i në kohën t respektivisht; α është efekti fiks i 
bankës; λ është një grup treguesish kontrolli të lidhur me koeficientin 
ω; ln është transformimi logaritmik i treguesve; dhe  është një goditje 
(termi i gabimit). Kushti i ekuilibrit të tregut është E = 0. Statistikë E 
është , e cila shpreh elasticitetin e fitimit, që është ndryshimi i 
përqindjes në fitimet e bankës i, si rezultat i një ndryshimi në 

22 Shih ndër të tjerë: Van Leuvensteijn, et al. (2011); Van Leuvensteijn, et al. (2013); 
Fiordelisi dhe Mare, (2014); Kasman dhe Carvallo, (2014); Schaeck dhe Cihák, 
(2014); Duyguna, et al. (2015); dhe Kasman dhe Kasman (2015).

(1)
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përqindje të kostove të bankës i. Ky tregues, në teori, pritet të ketë 
një vlerë negative, d.m.th. rritja e shpenzimeve redukton fitimin, e 
cila mund të interpretohet si një ulje e aftësisë së bankës për të 
ndikuar humbjet e saj, për shkak të rritjes së konkurrencës23.

Teorikisht, bankat efikase mund të zgjedhin t’i përkthejnë kostot më 
të ulëta në fitime më të larta ose në çmime më të ulëta të prodhimit, 
për të përfituar pjesë të tregut bankar. Si pasojë, me anë të kësaj 
mënyre matjeje të konkurrencës në sektorin bankar, disa studiues24 
e transformojnë formulën e treguesit Boone dhe zëvendësojnë vlerën 
e fitimit me një tregues të pjesës së tregut bankar, si më poshtë:

 

ku, PTB është një përafrues i pjesës relative të tregut që banka 
i zotëron në kohën t. Përveç kësaj, si në rastin e indeksit Lerner, 
qasja e ndjekur për vlerësimin e treguesit Boone kërkon llogaritjen e 
kostos marzhinale. Për këtë arsye, mbështetur tek punimi i Fiordelisi 
dhe Mare (2014)25, ky tregues është vlerësuar përmes funksionit 
trans-log të kostos (FTK) si me poshtë:

    

ku: KT është kostoja totale e bankës i në kohën t; P është prodhimi 
i bankës; Ç është vektor i çmimeve të inputeve - përkatësisht çmimit 
të punës (Ç1), çmimit të fondeve të marra hua (Ç2) dhe të kapitalit 
23 Gjithsesi, Leon (2015) nuk e përjashton mundësinë e një koeficienti pozitiv në rastin 
kur bankar konkurrojnë midis tyre nëpërmjet cilësisë së produkteve.
24 Shih ndër të tjerë: Van Leuvensteijn, et al. (2011); Tabak, et al. (2012); dhe Van 
Leuvensteijn, et al. (2013).
25 Edhe Dushku (2015) ndjek të njëjtën përqasje për të llogaritur koston marzhinale.

(2)

(3)
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(Ç3); Trend është trendi kohor, i cili kap dinamikën e funksionit të 
kostove (efikasitetin) me kalimin e kohës. KRIZA është një tregues 
binar, i cili llogarit efektin e krizës financiare, duke marrë vlerën 
1 gjatë krizës, e në të kundërt vlerën 0. α, β, Ɵ, γ dhe τ janë 
koeficientët që duhet të llogariten. εit është një term gabimi me dy 
përbërës, i cili llogaritet si më poshtë:

εit = μit + ωit

ku, ωit është term i dyanshëm gabimi, dhe μit është një term i 
njëanshëm luhatshmërie (disturbance), i cili përfaqëson joefikasitetin. 
Pastaj, nga ekuacioni (3), duke supozuar se çmimet e hyrjeve të 
lidhur me mundësimin e produkteve financiare janë homogjene, 
kostoja marxhinale mund të jetë si më poshtë:

 
              

Funksioni i kostos duhet të jetë homogjen i shkallës 1 në çmimet 
e hyrjeve, i cili imponon disa kufizime në vlerësimin e parametrave. 
Homogjeniteti linear do të thotë se rritja e përqindjes në të tre 
çmimet e hyrjeve rrit vlerën e kostos me të njëjtin proporcion. Kjo 
nënkupton që vlera e tre hyrjeve të përfshira në funksionin e kostos 
përfaqëson koston totale. Homogjeniteti linear në çmimet e hyrjeve 
kërkon që vlerësimet e parametrave të kenë kufizimet e mëposhtme:

(6)

(7)

(8)

(5)

(4)
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Për qëllim të hulumtimit, treguesi Boone llogaritet duke u mbështetur 
në përdorimin e ekuacionit (1) dhe ekuacionit (2). Megjithatë, e 
para është e pamundur nga pikëpamja operative, për shkak të 
të ardhurave negative neto të gjeneruara nga disa prej bankave 
që operojnë në sistemin bankar shqiptar, gjatë periudhës 2008-
2010. Për ta kapërcyer këtë problem, vlera e fitimit të bankës 
është zëvendësuar nga vëllimi i fitimit neto të interesit. Më pas, këto 
ekuacione vlerësohen përmes Metodës së Zakonshme të Katrorëve 
më të Vegjël me efekte të rastit26.

Përparësitë e përdorimit të këtij treguesi lidhen me disa aspekte. 
Së pari, ky tregues përshtatet më mirë me përkufizimin e përafruar 
në këtë punim, i cili lidhet me aftësinë e bankave për të shndërruar 
përparësinë e tyre konkurruese, si pasojë e eficiencës në marzhin 
çmim–kosto në aftësi për të zënë një pjesë relativisht më të mëdhe 
të tregut. Ky tregues është, gjithashtu, më i lehtë të llogaritet në rastin 
e një kampioni me numër të kufizuar vëzhgimesh [Leon (2015)], 
siç është rasti ynë27. Së dyti, treguesi Boone ofron një tregues 
sintetik alternativ, i cili mundëson një analizë dinamike të sjelljes 
konkurruese të bankave sipas ndryshimit të saj në kohë, kundrejt 
asaj statike. Aspektet metodologjike lidhur me mënyrën e llogaritjes 
së treguesit Boone i shkojnë për shtat edhe sugjerimit të autorëve 
të tjerë28 se, duke qenë se përqendrimi dhe konkurrenca janë dy 
koncepte të ndara, dhe sjellja e bankës krahasimisht me njëra-
tjetrën ndryshon, atëherë matja e konkurrencës duhet bërë duke 
përafruar një tregues që mat ndikimin e saj sipas sjelljes individuale 
të bankave. Në anën tjetër, kjo teknikë na mundëson përdorimin 
e këtij treguesi edhe në analizat në nivel sektorial. Së fundi, ky 
tregues mbështetet në të njëjtat supozime si në rastin e statistikës H 
dhe indeksit Lerner29. 

26 Shih gjithashtu edhe Shijaku (2017) për më tepër detaje.
27 Gjithsesi, ashtu si në rastin e treguesve të tjerë jostrukturorë, duhet pranuar se një ndër 
kufizimet kryesore të këtij treguesi lidhet me supozimin e tij se bankat ofrojnë të mira 
dhe shërbime homogjene. Megjithatë, duhet pranuar se treguesi Boone mbetet ndër 
treguesit më të lidhur në mënyrë monotonike më tepër me konceptin e konkurrencës.
28 Berger, et al. (2004); Schaeck, et al. (2009); OECD, (2010); dhe Weiß, et al. 
(2014).
29 Schaek dhe Cihák (2014) shprehen se treguesi Boone pasqyron më shumë se 80% 
të informacionit të përfshirë në këta tregues.
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3.2 METODOLOGJIA NDAJ QASJES EMPIRIKE

Ky punim, në veçanti specifikimi i modelit empirik, mbështetet 
në shqyrtimin e gjerë të studimeve të mëparshme që kanë të bëjnë 
me momentet e vështira të bankave. Kjo përfshin punimet e Cole 
dhe White (2012); Betz, et al. (2014); dhe Black, et al. (2016). 
Prandaj, mbi bazën e tyre30, supozohet se stabiliteti bankar është 
funksion i treguesve të ndryshëm makroekonomikë (të jashtëm) dhe 
atyre bankarë (të brendshëm). Ky funksion shprehet si më poshtë:

CAELSi,t=α + β1 * BOONE’j,t+ β2*PBB’j,t + β3*RREZIKU’j,t

+ β4 * EOB’j,t  + β5*LFB’ j,t + β5 * KRIZA’j,t + εi,t

Ku, CAELS lidhet me treguesin e stabilitetit bankar të bankës i 
në kohën t, për i = 1, ..., N dhe t = 1, ..., T. Ky tregues shprehet si 
funksion i treguesit shpjegues të lidhur me konkurrencën bankare 
(BOONE) që është edhe treguesi ynë kryesor në këtë analizë; 
treguesve makroekonomikë të lidhur me rendimentin ekonomik 
[PBB] dhe efektet e përçimit të një rreziku sovran relativ më të 
lartë [RREZIKU]; dhe treguesve që lidhen në mënyrë specifike 
me veprimtarinë bankare, të tillë si efikasiteti operacional i bankës 
[EOB] dhe leva financiare e bankës [LFB]. KRIZA shpreh periudhën 
e krizës financiare dhe kap efektet e saj; α është konstante; β1 është 
grup koeficientësh që dalin nga vlerësimi i modelit; εi,t është norma 
e gabimit që supozohet të jetë me shpërndarje të njëjtë (identike) 
dhe i pavarur, me mesatare 0 dhe variancë . Lidhur me 
këtë model të specifikuar dy janë elementet e rëndësishme. Njëri 
element lidhet me shenjën dhe madhësinë e koeficientit β1. Rezultatet 
e tyre janë ato mbi të cilët do të bazohen edhe përfundimet e këtij 
punimi për shkak se vlera e koeficientit të lidhur me të shpreh efektin 
që ndryshimet marzhinale të konkurrencës kanë ndaj stabilitetit 
bankar. Në anën tjetër, siç mund të vihet re, të gjithë treguesit 
futen në modelin e përcaktuar në kohën t. Kjo është bërë duke u 

30 Studime të njëjta të mëparshme në rastin e Shqipërisë, ndër të cilët ai i Shijaku 
(2016a); Shijaku (2017a); dhe Shijaku (2018), ndërtojnë një model të ngjashëm. 
Siç do të vihet re, ky studim ndryshon prej tyre, gjithsesi, pasi thellon më tej analizën 
empirike, duke e bazuar analizën e tij tek tregues jostrukturorë për matjen e konkurrencës 
bankare në vend të atyre strukturorë, p.sh. të tillë si madhësia e bankës, raporti i 
përqendrimit dhe/apo indeksi Herfindahl. Ndërkohë, në krahasim me atë të Shijaku 
(2017c), horizonti kohor në këtë punim është më i madh.

(9)
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bazuar në supozimin se stabiliteti i bankave ndikohet në mënyrë të 
menjëhershme nga ndryshimet e kushteve të tregut në të cilat bankat 
ushtrojnë veprimtarinë e tyre. Prandaj, ky tregues është gjykuar si 
një tregues që reagon shpejt pasi është shumë i ndjeshëm ndaj çdo 
ndryshimi të tregut.

Një problem potencial me Ekuacionin [9] lidhet me çështjen e 
endogjenitetit midis treguesve31. Prandaj, analiza empirike bazohet 
në Metodën e Përgjithshme të Momenteve, siç është propozuar 
nga Arellano dhe Bond (1991) dhe Arellano dhe Bover (1995). 
Kjo edhe për shkak se studiues të ndryshëm shprehen se kjo metodë 
shquhet për zgjidhjen e këtij problemi në rastin e studimeve me 
të dhëna në panel siç është edhe rasti ynë32. Kjo qasje është e 
njohur, gjithashtu, edhe për zgjidhjen e çështjeve të tjera që lidhen 
me heteroskedasticitetin ose identifikimin e pjesshëm. Ajo siguron 
rezultate të fuqishme për komponentët e mbetur të pamodeluar dhe 
zgjidh paragjykimin e rritjes (zvogëlimin) e statistikës së lidhur me 
gabimin standard, për shkak të varësisë së tij ndaj koeficientëve të 
vlerësuar (pasi përdor mbetjet e vlerësuara nga një vlerësues me 
një hap), gjë që është veçanërisht e vërtetë në rastin e një kampioni 
të dhënash me një dimension të seksionit të kryqëzuar relativisht të 
vogël [Arellano dhe Bond, (1991)] siç është rasti ynë33. Një element 
tjetër i rëndësishëm lidhet edhe me treguesit e instrumentit, të cilët në 
rastin tonë plotësojnë dy karakteristika. Njëra karakteristikë lidhet me 
përdorim e instrumenteve mbështetur në informacionin që paraqitet 
nga treguesit e pavarur të përdorur më parë si tregues shpjegues. 
Kjo përqasje sugjerohet edhe nga Roodman (2009). Karakteristika 
tjetër lidhet me numrin e tyre, i cili në këtë rast shkon deri në 4 njësi, 
i cili lidhet me arsyetimin se vendimmarjja e bankave rishikohet 
çdo vit në varësi të zhvillimeve të fundit dhe pritjeve të ardhshme. 
Gjithashtu, diagnostikimi i modelit mbështetet në rezultatet e testeve 
AR(1) dhe AR(2) të Arellano-Bond për autokorrelacionin e parë dhe 
të dytë të mbetjeve, si dhe në testin Sargan dhe Hensen për të 

31 Shih për më tepër detaje Shijaku (2018).
32 Shih ndër të tjerë: Anderson dhe Hsiao (1981); Judson dhe Owen (1999); Hall 
(2005); Bond dhe Windmeijer (2002); Allison (2009); Han dhe Phillips (2010); dhe 
Ansari dhe Goyal (2014).
33 Metoda e Përgjithshme e Momenteve nuk kërkon ndonjë supozim mbi shpërndarjen 
e mbetjeve (gabimit) dhe është më efikase se Metoda me Dy Faza e Katrorëve më të 
Vegjël, pasi merr në konsideratë edhe çështjen e volatilitetit të mbetjeve [Hall (2005)].  
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përcaktuar vlefshmërinë e treguesve të instrumentit (d.m.th. testet e 
mungesës së korrelacionit serial dhe konsistencës së treguesve të 
instrumenteve).

3.3 TË DHËNAT

Të dhënat e kampionit të këtij studimi përbëhen nga një sërë 
të dhënash me frekuencë tremujore. Një pjesë e tyre lidhet në 
mënyrë specifike me bilancin kontabël të 16 bankave që operojnë 
në Shqipëri. Pjesa tjetër shpreh zhvillimet që lidhen me industrinë 
bankare dhe situatën makroekonomike. Përparësia e kampionit 
tonë lidhet me besueshmërinë e informacionit. Ai mbulon me të 
dhëna zhvillimet që lidhen me të gjitha bankat që kanë ushtruar 
veprimtarinë e tyre bankare në Shqipëri, përgjatë dy dekadave 
të fundit. Gjithsesi, për efekt të fokusit të veçantë të këtij punimi, 
analiza empirike konsiston në zhvillimet përgjatë periudhës T2 
2008–T4 2017, pasi edhe fillimi i përçimit të efekteve të krizës 
financiare në ekonominë shqiptare përkon me gjysmën e dytë të 
vitit 200834. Gjithsej, kjo përfshin një panel të balancuar me 624 
vëzhgime dhe 39 periudha. 

Treguesit që lidhen me llogaritjen e treguesit të konkurrencës, 
paraqiten në vijim. KT-ja është shuma e shpenzimeve të personelit, 
shpenzimeve të tjera administrative dhe shpenzimeve të tjera 
operative. Prodhimi i vetëm i bankës, P, përafrohet nga totali i 
aktiveve të bankës. Ç1 llogaritet si raporti i shpenzimeve të 
personelit mbi totalin e aktiveve. Ç2 është raporti i shpenzimeve të 
tjera administrative, plus shpenzimet e tjera operative mbi totalin 
e aktiveve fikse. Ç3 është raporti i shpenzimeve të interesit mbi 
shumën e totalit të depozitave. Treguesit që do të përdoren në 
vlerësimin empirik janë përafruar si vijon. CAELS-i përfaqëson 
kushtet e stabilitetit bankar. Ai është llogaritur siç shpjegohet nga 
Shijaku (2018). Ky tregues, së bashku me atë të BOONE, është 
shndërruar në një indeks, duke marrë si vit bazë performancën 
34  Ekonomia shqiptare nuk u prek drejtpërsëdrejti nga kriza financiare, por efektet 
e shpërndarjes së saj nëpërmjet lidhjeve financiare dhe atyre tregtare u transmetuan 
menjëherë në ekonominë vendase, duke filluar nga T2 2008, gjë që njëkohësisht jep 
një arsyetim pse zgjedhim vlerësimin empirik nga kjo periudhë.
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mesatare të vitit 2010. Një rritje e tij nënkupton përmirësim të 
stabilitetit bankar. Nga ana tjetër, një rritje e treguesit BOONE 
nënkupton se përmirësimi i efikasitetit operacional të një banke 
është shoqëruar me rritjen e konkurrencës prej saj dhe për pasojë, 
edhe me rritje relative të pjesës së tregut që zë kjo bankë. EOB 
është përafruar si raport i të ardhurave bruto ndaj shpenzimeve 
bruto. Një rritje e tij shpreh përmirësimin e efikasitetit operacional 
të bankës. LFB është ndërtuar si raport i kapitalit aksioner ndaj 
aktiveve totale. Edhe për këtë tregues, rritja nënkupton përmirësim, 
që në këtë rast lidhet me kapitalizimin më të mirë të bankave. Në 
njërën anë, treguesit që lidhen në mënyrë specifike me bankat dhe 
ai i stabilitetit bankar janë përllogaritur në mënyrë individuale. 
Prandaj, ata pasqyrojnë zhvillimet për secilën bankë individualisht. 
Nga ana tjetër, treguesit makroekonomikë janë tregues të agreguar. 
Ata shprehin zhvillimet që lidhen me situatën makroekonomike. PBB-
ja përfaqëson Prodhimin e Brendshëm Bruto. Ai është shndërruar në 
terma realë nëpërmjet deflatorit të Indeksit të Çmimeve të Konsumit 
(IÇK). RREZIKU përfaqëson diferencën midis normës 12-mujore 
të bonove të thesarit vendas dhe normës 12-mujore të bonove të 
thesarit gjerman. Ato janë shndërruar në terma realë, duke zbritur 
normën përkatëse të inflacionit vjetor të brendshëm dhe atij gjerman, 
të matur nga IÇK-ja shqiptare dhe ajo gjermane. Së fundmi, KRIZA 
merr vlerën 1 gjatë periudhës 2008 T4 - 2010 T4, dhe 0 në rastet 
e tjera. Të gjithë treguesit paraqesin vlerat në fund të periudhës. 
Ata janë shndërruar në logaritëm, përveç RREZIKU-t dhe KRIZA-së.

Së fundi, grupi i të dhënave të këtij studimi bazohen në disa 
burime. Të dhënat makroekonomike janë marrë nga Instituti 
Shqiptar i Statistikave (INSTAT). Të dhënat mbi normën e bonove 
të thesarit vendas janë marrë nga Ministria e Financave. Të dhënat 
mbi normën e bonove të thesarit dhe IÇK-së për Gjermanin janë 
marrë nga Bloomberg-u. Pjesa tjetër e të dhënave është marrë nga 
Banka e Shqipërisë. 
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4. ANALIZA E REZULATATEVE EMPIRIKE

4.1 REZULTATET KRYESORE SIPAS EKUACIONIT 
BAZË

Ky seksion paraqet rezultatet kryesore të qasjes sonë empirike, 
siç është specifikuar në Ekuacionin [9]. Fillimisht, përpara nisjes së 
analizës empirike, karakteristikat e treguesve të gjeneruar u bënë 
pjesë e analizës së testit të “Njësisë së Rrënjës”. Kjo analizë është e 
domosdoshme për të kuptuar nëse rendi i tyre i integrimit i plotëson 
kriteret bazë në analizën empirike nëpërmjet përqasjes së MPM-
së. Kjo e fundit është një kusht paraprakisht i domosdoshëm për 
të marrë rezultate të qëndrueshme dhe të paanshme. Kjo analizë 
u mbështet në përdorimin e testit Dickey-Fuller i Zgjeruar (ADF). 
Rezultatet e tij u konfirmuan nëpërmjet testit Phillips-Perron (PP) Fisher 
Chi2. Arsyeja është e dyfishtë. Së pari, hipoteza zero e këtyre 
testeve supozon se treguesit janë stacionarë. Së dyti, ato përdoren 
kryesisht për kampion me të dhëna në panel të pabalancuar, 
siç është shembulli ynë. Rezultatet e kësaj analize paraqiten në 
Tabelën 3 në Shtojcën A. Këto rezultate sugjerojnë se EOB dhe 
LFB janë të integruara të rendit zero I(0). Kjo do të thotë se ato 
janë stacionare, prandaj hyjnë në model në nivel. Treguesit e tjerë, 
domethënë CAELS, BOONE, PBB dhe RREZIKU, janë gjetur të 
integruar në rendin e parë, I(1). Kjo do të thotë se ata paraqesin 
karakteristika jostacionare. Prandaj, ata hyjnë në model si ndryshim 
i rendit të parë, pasi në këtë mënyrë ata shndërrohen në gjendje 
stacionare35. Kjo nënkupton se përpunimi i këtyre treguesve është 
në përputhje edhe me kushtin e domosdoshëm mbi stacionaritetin e 
treguesve që duhet të plotësohet për të mundësuar vijimin e analizës 
sonë empirike sipas përqasjes së lidhur me Metodën e Përgjithshme 
të Momenteve.

Në vijim, ky seksion paraqet edhe rezultatet e gjetjeve kryesore 
empirike, sipas modelit të specifikuar në ekuacionin [9]. Ato 
paraqiten në Tabelën 4 në Shtojcë A, dhe pasqyrojnë sjelljen e 
të gjitha bankave që operojnë në sistemin bankar shqiptar nga 
35 Këto rezultate janë gjithashtu të qëndrueshme edhe ndaj testeve të tjera të rrënjës 
së njësisë, përfshirë testin e statistikës-W të Im, Pesaran dhe Shin dhe testin Fisher. 
Rezultatet mund të jepen sipas kërkesës.
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pikëpamja e sjelljes si strukturë e vetme sistemike. Në njërën 
anë, në kolonën [1] dhe [2] raportohen rezultatet e një lidhjeje 
lineare midis konkurrencës dhe stabilitetit. Ndryshimi midis këtyre 
modeleve lidhet me treguesin që kap efektet e krizës financiare, 
pasi ky tregues nuk është përfshirë në ekuacionin e parë. Në 
anën tjetër, kolonat [3] dhe [4] pasqyrojnë rezultatet lidhur me një 
marrëdhënie të mundshme jolineare midis stabilitetit bankar dhe 
konkurrencës. Kjo marrëdhënie, ashtu siç është vepruar në studime 
të tjera36, testohet duke përfshirë në modelin tonë bazë edhe një 
tregues shtesë siç është në këtë rast ai i shprehur sipas BOONE^2. 
Ky tregues shpreh fuqinë në katror të treguesit Boone. Pra, ashtu 
siç sugjerohet nga këto studime, lidhja lineare konfirmohet atëherë 
kur shenja përpara koeficientit të lidhur me këta tregues është 
e ndryshme dhe njëkohësisht efekti i shprehur prej tyre është i 
rëndësishëm nga pikëpamja statistikore. Në rast të kundërt, një 
rezultat i ndryshëm nuk pasqyron lidhjen jolineare midis stabilitetit 
bankar dhe konkurrencës. Edhe në këtë rast, siç vihet re, dallimi 
i vetëm midis ekuacionit [3] dhe [4] lidhet me treguesin e krizës. 
Pjesa tjetër e treguesve mbetet e njëjtë. Gjithashtu, edhe treguesi i 
konkurrencës është i njëjtë në të gjithë ekuacionet e mësipërme. Po 
kështu, të gjithë modelet e specifikuara vlerësohen sipas përqasjes 
së lidhur me Metodën e Përgjithshme të Momenteve të shpjeguar 
më parë në seksionin 3.237. Prandaj, ashtu siç mund të vërehet, në 
pjesën e poshtme të tabelës raportohen edhe rezultatet e testeve 
diagnostike të lidhura me testin AR(1) dhe AR(2) dhe atij të Sargan 
dhe Hensen. Në njërën anë, rezultatet e testeve AR(1) dhe AR(2) 
duhet të hedhin poshtë hipotezën fillestare se nuk ka korrelacion 
serial midis mbetjeve në rendin e parë, por jo edhe hipotezën 
fillestare që kjo nuk ndodh as në rendin e dytë. Kjo kërkon që vlera 
statistikore e probabilitetit të testit AR(1)  të jetë më i vogël se 10 
për qind, ndërsa për AR(2) vlera e tij duhet të jetë më e madhe se 
10 për qind. Në anën tjetër, testi i Sargan dhe Hansen lidhur me 
kufizimin e identifikimit të tepërt tregon nëse instrumentet e përdorura 
nuk janë të korreluara me termin e gabimit. Për këtë arsye, vlera 
statistikore e probabilitetit të statistikës J duhet të jetë më e lartë se 

36 Shih ndër të tjerë: Jiménez, et al. (2013); Liu, et al. (2013); Fu, et al. (2014); dhe 
Kasman dhe Kasman (2015).
37 Vlerësimi empirik bazohet, gjithashtu, tek gabimet standarde dhe kovarianca (shkallët 
e lirisë të korrigjuara), sipas qasjes ‘White Cross-Section’.
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10 për qind. Rezultatet e testit të parë, sipas vlerës të probabilitetit 
të testit AR(1) dhe AR(2), konfirmojnë se kriteret e nevojshme për të 
vijuar analizën empirike sipas përqasjes vlerësuese të përzgjedhur, 
pra të Metodës së Përgjithshme të Momenteve, plotësohen. Edhe 
rezultatet e testit të dytë konfirmojnë se instrumentet e përzgjedhura 
janë të përshtatshme dhe plotësojnë kushtet e nevojshme. Kjo do 
të thotë që modeli ynë është specifikuar siç duhet dhe se analiza 
empirike është e qëndrueshme dhe në përputhje me kriterin e 
vlerësimit sipas përqasjes së lidhur me Metodën e Përgjithshme të 
Momenteve.

Për sa i përket rezultateve të tjera empirike, zbërthimi i tyre 
bazohet tek analizimi i madhësisë, shenjës dhe rëndësisë statistikore 
të koeficientëve të lidhur me secilin prej treguesve shpjegues. Një 
këndvështrim i përgjithshëm i kësaj analize vë në dukje faktin se 
CAELS, pra stabiliteti bankar, reagon ndaj goditjeve të lidhura 
me faktorët e tjerë, në këtë rast ndaj treguesve shpjegues, sipas 
pritshmërive teorike. Ky përfundim është i ngjashëm me gjetjet 
e mëparshme në rastin e Shqipërisë38. Kjo konfirmon faktin 
se ndryshimet metodologjike dhe zgjerimi i horizontit kohor të 
kampionit nuk e ndikojnë lidhjen midis tyre, ndoshta edhe për shkak 
se ajo nuk ka ndryshuar. Kjo i bën këta tregues të rëndësishëm 
në analizat e ardhshme, lidhur me pritshmëritë ndaj stabilitetit 
bankar dhe faktorët që e ndikojnë atë. Në anën tjetër, shqyrtimi 
individual i rezultateve empirike paraqet, gjithashtu, një informacion 
plotësues mjaft të rëndësishëm. Për shembull, koeficienti përpara 
treguesit BOONE ka shenjë pozitive. Shenja e tij është e njëjtë 
në të gjitha rastet. Pra, ajo nuk ndryshon, pavarësisht ndryshimeve 
metodologjike midis ekuacioneve. Këto rezultate konfirmojnë edhe 
njëherë ashtu si në rastin e Shijaku (2017c) se lidhja midis CAELS 
dhe BOONE është e njëkahshme, pra pozitive. Kjo sugjeron se rritja 
e konkurrencës përmirëson stabilitetin bankar, pasi një vlerë më e 
lartë që shoqëron treguesi Boone nënkupton një shkallë më të lartë 
të aftësisë konkurruese. Kjo dëshmon se madhësia e bankës, apo 
pjesa relative që zë banka në treg, është funksion i drejtpërdrejt i 
rritjes së aftësisë së saj konkurruese. Nga ana tjetër, kjo nënkupton 
se rritja e konkurrencës në sektorin bankar rrit vlerën në treg të 

38 Shih studimet e Shijaku (2016a); Shijaku (2017a); Shijaku (2017b); dhe Shijaku 
(2018).
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bankave dhe përmirëson stabilitetin e tyre, duke i inkurajuar ato 
të ulin ekspozimin e përgjithshëm ndaj rrezikut. Ky rezultat është, 
megjithatë, i ndryshëm nga ai i Dushku (2016), që përfshin 
analizimin e kësaj lidhjeje edhe gjatë periudhës para krize. Kjo 
konfirmon se lidhja midis stabilitetit bankar dhe konkurrencës ka 
ndryshuar pas krizës financiare. Pra, në ndryshim nga periudha para 
krizës, ajo pas saj është karakterizuar nga një marrëdhënie pozitive 
midis tyre. Kjo do të thotë se zhvillimet që kanë nxitur pozitivisht 
konkurrencën midis bankave janë shoqëruar me rritjen e stabilitetit 
bankar, dhe anasjelltas nëse prirja ka qenë në kahun e kundërt. Kjo 
konfirmon rëndësinë e saj si tregues parësor për stabilitetin bankar, 
veçanërisht gjatë periudhave të krizave. Ky rezultat vërteton kështu 
pikëpamjen e lidhjes stabilitet–konkurrencë dhe rëndësinë e kësaj 
lidhjeje në rastin e Shqipërisë. Prandaj, ashtu siç interpretohet në 
rastin e studimeve të tjera39, mund të thuhet se rritja e konkurrencës 
në sektorin bankar sjell një përmirësim të stabilitetit bankar. Duke 
qenë se koeficienti i tij është gjithashtu i rëndësishëm nga pikëpamja 
statistikore, edhe lidhja midis tyre vlerësohet si mjaft domethënëse, 
pasi edhe efekti i konkurrencës ndaj stabilitetit bankar rezulton të 
jetë i rëndësishëm.

Këto rezultate janë të njëjta, gjithashtu, edhe në rastin kur kampioni 
i përzgjedhur ndahet në dy grupe sipas madhësisë së bankave. Kjo 
përqasje përfshin ndarjen e bankave në banka të mëdha dhe banka 
të vogla40. Përfundimet e kësaj analize, siç raportohen në kolonën 
[1] dhe [3] të Tabelës 5 në Shtojcë, dëshmojnë se edhe në rastin 
e këtyre kampionëve shenja para koeficientit është e njëjtë. ajo 
mbetet sërisht pozitive. Pra, kjo konfirmon edhe njëherë se aftësia 
konkurruese shkon krah për krah me stabilitetin bankar, si dhe 
nënkupton se lidhja midis tyre është e njëjtë si në rastin e bankave 
të mëdha ashtu edhe për ato të vogla. Madje, në të dyja rastet, 
lidhja midis tyre është gjetur e rëndësishme edhe nga pikëpamja 
statistikore. Kjo konfirmon edhe njëherë rëndësinë pozitive që 
konkurrenca ka për stabilitetin bankar. Gjithsesi, nisur nga madhësia 

39 Shih midis të tjerëve: Berger dhe Bouwman (2013); Fiordelisi dhe Mare (2014); dhe 
Schaeck dhe Cihak (2014).
40 Kjo bëhet duke u bazuar në përqasjen e ndjekur nga Banka e Shqipërisë, e cila i ndan 
bankat sipas pjesës relative që zënë në treg. Pra, banka të mëdha janë konsideruar 
ato banka që zënë një pjesë të tregut, e cila, nga pikëpamja e mesatares historike, ka 
qenë relativisht më e madhe se 6% e tregut. Pjesa tjetër, përfshihen tek bankat e vogla.
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e koeficientit, vihet re se koeficienti i lidhur me treguesin BOONE 
paraqet një vlerë më të madhe në rastin e bankave të mëdha sesa 
në atë të bankave të vogla. Kjo tregon se lidhja midis konkurrencës 
dhe stabilitetit është më e fortë për këtë kategori, prandaj edhe efekti 
i saj pritet të jetë më i madh në rastin e tyre. Gjithsesi, kjo nënkupton 
edhe se këto banka janë më të ndjeshme ndaj zhvillimeve që lidhen 
me konkurrencën në sektorin bankar. Për këtë arsye, këto zhvillime 
priten të jenë më ndikuese në rastin e tyre. Megjithatë, krahasuar 
me gjetjet e Shijaku (2017c), vihet re se madhësia e koeficientit të 
lidhur me treguesin BOONE ka pësuar ndryshime në të dyja rastet. 
Në njërën anë, vlera e tij është dukshëm më e lartë në rastin e 
bankave të mëdha. Kjo nënkupton se në rastin e tyre lidhja midis 
konkurrencës dhe stabilitetit bankar është forcuar më tej. Në anën 
tjetër, janë bankat e vogla që shfaqin një koeficient më të ulët. 
Kjo nënkupton se lidhja midis këtyre treguesve është dobësuar në 
rastin e tyre. Pra, zhvillimet sa i përket lidhjes midis konkurrencës 
dhe stabilitetit bankar kanë marrë një rol edhe më domethënës në 
rastin e bankave të mëdha. Prandaj, edhe ndjeshmëria e tyre ka 
pësua rritje. 

Një informacion tjetër i rëndësishëm është edhe ai i lidhur me 
testimin e mundësisë se lidhja midis konkurrencës dhe stabilitetit 
mund të jetë jolineare. Rezultatet e kësaj analize, siç paraqiten 
në kolonën [3] dhe [4] të Tabelës 4 në Shtojcën A, tregojnë se 
shenja para koeficientit të lidhur me BOONE dhe BOONE^2 nuk 
ndryshon. Koeficientët e tyre janë gjithashtu të parëndësishëm edhe 
nga pikëpamja statistikore, pasi vlera statistikore e probabilitetit për 
secilin prej tyre është më i madh se 10%. Kjo do të thotë se kushtet 
bazë për pranimin e lidhjes jolineare nuk plotësohen. Pra, ne nuk 
gjejmë dëshmi të ekzistencës së një marrëdhënieje të tillë midis 
konkurrencës dhe stabilitetit. Kjo hedh poshtë supozimin e autorëve 
të ndryshëm se lidhja midis tyre mund të jetë jolineare, të paktën 
në rastin e sistemit bankar shqiptar. Ky rezultat është i ndryshëm 
ndaj gjetjeve të Dushku (2016). Kjo nënkupton se kriza financiare 
ka ndryshuar lidhjen midis konkurrencës dhe stabilitetit bankar 
në lineare. Ajo vijon të jetë lineare ashtu si në punimet e tjera41 
pavarësisht zgjerimit të horizontit kohor në këtë punim. Një dëshmi 
e tillë gjendet, gjithashtu, edhe në rastin kur kampioni ndahet midis 
41 Shih edhe Shijaku, (2017b); dhe Shijaku, (2017c).
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bankave të vogla dhe atyre të mëdha, siç raportohet në Tabelën 5, 
kolonat [3] dhe [4], në Shtojcën A42. Kjo do të thotë se supozimi 
teorik i “Rrezikut Moral”, i lidhur me bankat tepër të mëdha për të 
dështuar, se konkurrenca e tepërt përtej një niveli të caktuar bëhet e 
dëmshme për stabilitetin bankar, pra e shndërron lidhjen midis tyre 
në jolineare, nuk qëndron.

Së fundmi, edhe pjesa tjetër e rezultateve empirike paraqet 
informacion të rëndësishëm për të përcaktuar shkallën ndaj të cilës 
stabiliteti bankar ndikohet nga kushtet makroekonomike dhe faktorët 
e lidhur në mënyrë specifike me sjelljen e bankave individualisht. 
Në rastin e treguesve të grupit të parë vihet re se efekti i tyre ndaj 
stabilitetit bankar vijon të mbetet relativisht i rëndësishëm ashtu si 
në studimet e mëparshme. Koeficienti i PBB-së ka vlerë pozitive. 
Kjo nënkupton se përmirësimi i aktivitetit ekonomik rrit stabilitetin 
bankar. Edhe koeficienti i rrezikut sovran primar, i përfaqësuar nga 
RREZIKU, është gjithashtu i rëndësishëm statistikisht dhe ka shenjë 
negative. Kjo nënkupton se përmirësimi i kushteve që lidhen me 
rreziqet makroekonomike në vend ndikon pozitivisht ndaj stabilitetit 
bankar. Ky efekt është gjetur se është relativisht më i fortë në rastin e 
bankave të mëdha. Kjo do të thotë se është ky grup bankash që do 
të përfitojë më tepër nëse kushtet makroekonomike dhe rreziqet e 
lidhura me to përmirësohen, dhe e kundërta nëse ato përkeqësohen. 
Gjithsesi, krahasuar me studimet e mëparshme të Shijaku (2017c), 
madhësia e koeficientit është më e madhe në të dyja rastet. Kjo 
dëshmon se ndjeshmëria e bankave ndaj zhvillimeve të lidhura 
me kushtet makroekonomike dhe rreziqet ndaj saj është rritur. Pra, 
edhe efekti i tyre mbi stabilitetin është më i madh. Rëndësia e tyre 
domethënëse ndaj stabilitetit bankar vërtetohet edhe nëpërmjet 
rezultateve të lidhura me treguesin KRIZË. Shenja negative dhe 
rëndësia statistikore e tij dëshmon se bankat janë ndikuar nga 
efektet e krizës financiare. Gjithashtu, ky efekt ka qenë relativisht i 
madh. Megjithatë, efektet e përçuara prej tij janë ndjerë më shumë 
nga bankat e vogla, nisur nga fakti se koeficienti në rastin e tyre 
është më i madh. Nga ana tjetër, edhe faktorët e tjerë të lidhur 
në mënyrë specifike me sjelljen e bankave, të tillë si efikasiteti 
42 Ne kemi përdorur gjithashtu edhe një tregues të konkurrencës, të bazuar tek 
vlera kubike e BOONE, për të kapur një marrëdhënie jolineare të mundshme midis 
konkurrencës dhe stabilitetit të bankës, por përsëri nuk gjejmë dëshmi mbështetëse se 
ekziston një lidhje jolineare midis treguesit të konkurrencës dhe atij të stabilitetit.



-41-

operacional dhe kapitalizimi i tyre, janë gjetur se pasqyrojnë 
një shpjegueshmëri relativisht të lartë të zhvillimeve të lidhura me 
stabilitetin bankar. Lidhja midis tyre është e njëjtë edhe me gjetjet 
e studimeve të mëparshme. Shenja pozitive e koeficientëve që 
shoqëron këta tregues është një konfirmim tjetër se stabiliteti bankar 
rritet nëpërmjet efikasitetit operacional dhe kapitalizimit më të mirë 
të bankave. Gjithsesi, efekti i tyre është gjetur më i fortë në rastin 
e bankave të vogla. Ky efekt është, gjithashtu, edhe më i madh se 
ai i gjetur nga Shijaku (2017c). Kjo nënkupton se rëndësia e tyre 
është rritur dhe se bankat e vogla i kanë kushtuar një vëmendje në 
rritje treguesve të tillë.

4.2 KONTROLLI I FORTËSISË SË REZULTATEVE

Ky seksion pasuron më tej analizën e lidhjes midis stabilitetit 
bankar dhe konkurrencës, duke paraqitur një informacion plotësues 
që lidhet me fortësinë e rezultateve të mëparshme. Kjo përqasje na 
mundëson të arrijmë një përfundim më të fuqishëm. Prandaj, kjo 
analizë mbështetet në dy përqasje të ndryshme. Njëra përqasje 
lidhet me përdorimin e katër treguesve sintetikë alternativë që 
sugjerohen edhe nga literatura ekzistuese. Për shembull, njëri 
prej tyre lidhet me treguesin BOONEalt. Ky është një tregues i 
njëjtë me atë mëparshëm BOONE, por në dallim prej tij përfshin 
edhe kapitalin aksioner në vlerësimin e modelit të funksionit të 
kostos totale43. Pra, ky tregues përmirëson më tej metodologjinë 
për llogaritjen e aspekteve konkurruese midis bankave. Prandaj, 
edhe interpretimi i tij është i njëjtë. Treguesit e tjerë kanë të bëjnë 
me indeksin Lerner [LERNER]44 dhe indeksin Lerner të përshtatur 
ndaj eficiencës [LERNERalt]45. Ashtu si treguesi Boone, edhe ai 
i lidhur me LERNERalt i përket gjeneratës së dytë të treguesve 
sintetikë të propozuar për matjen e konkurrencës. Parimisht, ky 
tregues pasqyron të njëjtat veçori si ato të lidhura me treguesin 

43 Për më tepër detaje, shih edhe ekuacionet B.1 dhe B.2 në Shtojcën B.
44 Duke u bazuar tek Fiordelisi dhe Mare (2014) u llogarit treguesi Lerner, 

. Ky tregues merr vlerat nga 0 deri në 1, ku vlerat më të vogla 
nënkuptojnë një nivel më të lartë të konkurrencës.
45 Ky tregues është përdorur edhe nga Kasman dhe Kasman, (2015). Për më tepër 
detaje shih ekuacionin (B.3) në Shtojcën B. 
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Boone. Gjithsesi, ashtu siç sugjeron Dushku (2015), një dallim 
metodologjik në rastin e tyre lidhet me faktin se ndryshimi në rritje i 
vlerave të tyre shprehet si ndryshim në zbritje i aftësisë konkurruese. 
Prandaj, pritet që efekti i tyre të jetë në përpjesëtim të zhdrejtë me 
CAELS-në. Treguesi i fundit lidhet me elasticitetin e fitimit [EF]46. Ky 
është gjithashtu një tregues sintetik alternativ i përdorur së fundmi 
për matjen e konkurrencës bankare. Ky tregues, sipas Boone dhe 
Van Leuvensteijn (2010), mat ndryshimin në përqindje të fitimit të 
bankës si reagim ndaj ndryshimit të efikasitetit operacional të saj. 
Prandaj, supozohet se sa më konkurrues të jetë ambienti, aq më e 
madhe është rënia e fitimeve për shkak të një humbjeje të caktuar 
të efikasitetit. Rezultatet e kësaj analize paraqiten në Tabelën 6 
në Shtojcën A. Përqasja tjetër ka të bëjë me zgjerimin e bazës 
së informacionit të marrë në konsideratë për matjen e stabilitetit 
bankar. Ky informacion i ri plotësues mbështetet tek disa tregues të 
ndryshëm mbi cilësinë e menaxhimit të bankave47. Kjo e shndërron 
treguesin tonë bazë të stabilitetit, CAELS, në një tregues edhe më 
gjithëpërfshirës siç është ai CAMELS. Pjesa tjetër e përqasjes së 
ndjekur për llogaritjen e tij dhe shndërrimin në një tregues të vetëm 
sintetik është e njëjtë si më parë. Edhe në këtë rast, analiza empirike 
përfshin tregues të ndryshëm të konkurrencës, rezultatet e së cilës 
paraqiten në Tabelën 7 në Shtojcën A. Ngjashmëria midis këtyre 
qasjeve lidhet me faktin se, ashtu si më parë, analiza empirike 
bazohet tek Metoda e Përgjithshme e Momenteve. Edhe treguesit 
e instrumenteve përafrohen në mënyrë të njëjtë. Pra, kjo metodë 
përfshirë treguesit e përdorur në ekuacionin e parë me një shtrirje 
kohore deri në katër vonesa.

Nga një këndvështrim i përgjithshëm, analiza e këtij seksion 
ipasqyron ngjashmërinë relative ndaj rezultateve të mëparshme. 
Kjo nuk ndryshon edhe nëse stabiliteti bankar shprehet nëpërmjet 
CAMELS. Kjo pasuron më tej analizën e lidhjes midis stabilitetit 
bankar dhe konkurrencës. Informacioni i paraqitur plotëson më 

46 Shih edhe ekuacionin (B.4) në Shtojcën B. Për më tepër shih edhe Boone, et al. 
(2007); and Boone, (2008).
47  Kjo kategori mbështetet tek informacioni i ndryshëm që sigurohet nëpërmjet përdorimit 
të katër treguesve të tillë si: raporti i të ardhurave ndaj kostove; raporti i shpenzimeve 
për personelin ndaj shpenzimeve totale; raporti i shpenzimeve të personelit ndaj të 
ardhurave të bankës jo nga interesi; dhe raporti i totalit të kredisë plus depozitat ndaj 
shpenzimeve për personelin.
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tej edhe përfundimet lidhur me fortësinë e rezultateve. Kjo na 
mundëson arritjen e një përfundimi edhe më të fuqishëm. Fortësia 
e tyre përforcon më tej bindjen se lidhja midis stabilitetit bankar 
dhe konkurrencës është pozitive. Kjo konfirmon edhe njëherë 
përfundimet tona të mëparshme se rritja e konkurrencës, nxitur nga 
përmirësimi i efikasitetit, luan një rol pozitiv ndaj shëndetit bankar. 
Pra, rritja e aftësisë konkurruese nuk e dëmton stabilitetin bankar. 
Një zbërthim i detajuar i rezultateve të kësaj analize dëshmon 
se BOONEalt ka një koeficient me shenjë pozitive si më parë. 
Edhe vlera e tij është e rëndësishme nga pikëpamja statistikore. 
Madhësia, gjithashtu, është relativisht e njëjtë. Njëkohësisht, edhe 
LERNER dhe LERNERalt shfaqin një prirje të njëjtë. Shenja e tyre 
negative është sipas pritjeve teorike. Edhe efekti i tyre është gjendur 
i rëndësishëm statistikisht. Nga ana tjetër, koeficienti i EF-së është i 
rëndësishëm statistikisht. Prandaj, është shumë e qartë se rezultatet 
mbeten përgjithësisht të njëjta me gjetjet e analizuara në seksionin 
e mëparshëm, pasi në të gjitha regresionet konstatohet se fuqia e 
tregut bankar lidhet negativisht me stabilitetin e bankës, që do të 
thotë se ekziston një lidhje pozitive ndërmjet shkallës më të lartë të 
konkurrencës dhe stabilitetit. Kjo konfirmon edhe njëherë lidhjen e 
stabilitetit me konkurrencën në rastin e sistemin bankar shqiptar.

5. KONKLUZIONET

Kriza në sektorin financiar që shpërtheu në vitin 2007 prishi 
strukturën dhe funksionimin e industrisë bankare në të gjithë botën, 
veçanërisht në ato tregje ku bankat kanë vepruar tradicionalisht 
si ndërmjetës financiarë midis investitorëve dhe firmave. Prandaj, 
zhvillimet që çuan në këtë krizë kanë rritur edhe njëherë interesin për 
studimin e faktorëve që përcaktojnë stabilitetin bankar, në veçanti 
të çështjeve që lidhen me politikat e konkurrencës midis bankave. 
Një mjedis gjithnjë e më konkurrues, për shkak të globalizimit, 
liberalizimit të tregjeve financiare në mbarë botën dhe harmonizimit 
midis bankave, si dhe shfaqja në treg e agjentëve jobankarë, 
që mundësojnë financimin e korporatave, është parë shpesh si 
kontribues në rritjen e stimujve të bankave për të marrë përsipër 
një rrezik më të madh. Krahas shqetësimeve të zakonshme, çështja 
e konkurrencës së tepërt midis bankave merr rëndësi për sektorin 
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bankar, sidomos sa i përket brishtësisë bankare, për shkak të rolit të 
saj vendimtar në aktivitetin jofinanciar. Perceptimi teorik i kësaj sfide, 
madje, konfirmohet edhe në mënyrë empirike. Gjithashtu, artikuj të 
shumtë teorikë janë përpjekur të shpjegojnë përparësitë e qarta të 
saj që lidhen me lehtësinë e aksesit ndaj huamarrjes, kostot, risitë 
dhe cilësinë e shërbimeve financiare, stabilitetin e sistemit financiar 
dhe për pasojë edhe zhvillimit ekonomik. Megjithatë, për të trajtuar 
në mënyrë empirike këto pyetje të rëndësishme, është e nevojshme 
të përdoren matës të besueshëm të intensitetit të konkurrencës 
bankare, por edhe të stabilitetit bankar, pasi sa më të saktë matësit, 
aq më të sakta do të jenë edhe rezultatet empirike. 

Ky punim përbën një hap më tej në vazhdën e studimeve të 
kryera me të dhënat e kampionit mbi sektorin bankar shqiptar. 
Punimi ka për qëllim të plotësojë hendekun e informacionit, për të 
analizuar nëse konkurrenca përmirëson ose redukton stabilitetin e 
bankave që operojnë në sistemin bankar shqiptar, duke u bazuar 
tek periudha 2008-2017. Edhe pse ekzistojnë disa artikuj të 
mëparshëm, ky material plotëson literaturën ekzistuese lidhur me 
këtë çështje në dy aspekte kryesore: së pari, ky studim zgjeron 
më tej horizontin kohor në të cilin mbështetet analiza empirike e 
lidhjes midis stabilitetit bankar dhe konkurrencës. Ky horizont është 
edhe më i gjatë se ai i atyre me fokus vetëm në periudhën pas 
krizës financiare. Prandaj, përfundimet e tij nxjerrin më mirë në 
pah efektin e ekspozimit të stabilitetit bankar ndaj pasojave të 
lidhura me këtë periudhë. Së dyti, me sa kemi dijeni, ky është 
studimi i vetëm me të dhëna në panel që përdor treguesit më të 
përshtatshëm për të matur stabilitetin bankar dhe konkurrencën 
midis bankave, të cilat janë të dy tregues sintetikë. I pari llogaritet 
si një tregues i vetëm gjithëpërfshirës i mbështetur në një grup të 
dhënash unike mbikëqyrëse të sistemit bankar, të mbledhura nga 
Banka e Shqipërisë. Treguesi tjetër, i lidhur me treguesin Boone, 
përfshin edhe konceptin e efikasitetit operacional. Ky informacion 
i ri na lejon të kuptojmë se si kjo përparësi i ndihmon bankat të 
bëhen më konkurruese dhe, në këtë mënyrë, të përthithin relativisht 
një pjesë më të madhe të tregut. Në dijeninë tonë, ky është studimi 
i parë që analizon në mënyrë empirike lidhjen midis stabilitetit dhe 
konkurrencës bankare duke përdorur këta dy tregues. Prandaj, ne 
besojmë se ky është një hap i rëndësishëm për të kuptuar më mirë 
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mekanizmat themelorë lidhur me këtë çështje. Gjithashtu, fortësia 
e rezultateve të matura nëpërmjet këtyre treguesve testohet duke u 
mbështetur edhe në tregues të tjerë alternativë ndaj stabilitetit bankar 
dhe konkurrencës. Edhe fragmentimi i kampionit sipas madhësisë 
së bankave e plotëson me dëshmi të tjera mbështetëse këtë analizë. 
Kjo shërben për të adresuar problemin nëse bankat e mëdha priren 
nga problemi i rrezikut moral “tepër të mëdha për të dështuar” 
dhe nëse kjo sjellje është e ndryshme nga ajo e bankave të vogla. 
Së fundmi, testimi i lidhjes jolineare ndihmon për të kuptuar nëse 
marrëdhënia midis tyre ka ndryshuar pas krizës financiare. Pra, 
shërben për të kuptuar nëse konkurrenca midis bankave përbën një 
shqetësim për stabilitetin bankar mbi një nivel të caktuar.

Përfundimet e analizës empirike, në rastin e këtij studimi, paraqesin 
dëshmi të forta që tregojnë se lidhja midis stabilitetit bankar dhe 
konkurrencës është pozitive. Pra, analizimi i tyre mbështet pikëpamjen 
se lidhja midis tyre është e drejtpërdrejt. Kjo do të thotë se rritja e 
konkurrencës në sektorin bankar dhe nxitja e politikave që shtyjnë 
bankat drejt një konkurrence më të madhe nuk është e dëmshme 
për aftësisë paguese të bankave. Ajo nuk dëmton as shëndetin e 
sektorit bankar dhe, për pasojë, as stabilitetin e tij. Përkundrazi, 
nisur edhe nga periudha e kampionit, një pikë interesante është 
përfundimi se zhvillimet e lidhura pozitivisht me rritjen e konkurrencës 
janë relativisht vendimtare për rritjen e stabilitetit bankar, në veçanti 
në periudha krize, pasi edhe efekti i tyre mbështetës është gjetur 
se është i rëndësishëm. Ndryshimet metodologjike dhe zgjerimi i 
horizontit kohor qartësojnë më tej fortësinë e rezultateve lidhur me 
këtë përfundim. Nga ana tjetër, marrëdhënia pozitive midis tyre 
gjendet se është e ngjashme si në rastin e bankave të mëdha, ashtu 
edhe në rastin e atyre të vogla. Në rastin e bankave të mëdha, 
lidhja midis tyre është bërë edhe më e fortë. Kjo përforcon më tej 
edhe përfundimet e studimeve të përparshme, në rastin e sektorit 
bankar shqiptar, që hedhin poshtë parashtrimin se pasi arrihet një 
prag i caktuar, një rritje e mëtejshme e konkurrencës priret të nxisë 
stimujt e ndërmarrjes së rrezikut të tepërt dhe mundësinë e dështimit 
të bankës. Kjo do të thotë se rezultatet tona nuk japin prova që të 
mbështesin pretendimin e besueshëm se konkurrenca e tepërt nxit 
“Rrezikun Moral” të lidhur me krijimin e bankave tepër të mëdha 
për të dështuar, në rastin e sistemit bankar shqiptar. Kjo konfirmohet 
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edhe nga fakti se rezultatet tona nuk mbështesin një marrëdhënie 
lineare në formë U-je midis tyre pas krizës financiare. Kjo nënkupton 
gjithashtu se, pas krizës, lidhja midis tyre ka ndryshuar në një 
marrëdhënie lineare, nisur edhe nga fakti se autorë të tjerë kanë 
gjetur më parë dëshmi të ekzistencës së një marrëdhënieje jolineare. 
Prandaj, nga pikëpamja e vendimmarrjes dhe atyre që merren me 
këto çështje, mund të thuhet se këto rezultate janë vendimtare, jo 
vetëm për stabilitetin e sektorit financiar, por edhe për të gjithë 
ekonominë, pasi konkurrenca midis bankave është motori i përparimit 
ekonomik. Kjo është gjithashtu struktura e përshtatshme e tregut për 
të promovuar më tej stabilitetin e sistemit financiar dhe të gjithë 
agjentët duhet të përfitojnë në maksimum prej saj. Lidhur me treguesit 
e tjerë, vihet re se kushtet makroekonomike janë gjithashtu relativisht 
të rëndësishme për stabilitetin e bankave. Rezultatet sugjerojnë se 
përmirësimi i aktivitetit ekonomik dhe ulja e rreziqeve shoqërohen 
me rritje të stabilitetit të bankave. Në mënyrë të ngjashme, stabiliteti 
bankar është gjithashtu i kushtëzuar nga nevoja për të përmirësuar 
efikasitetin e operimit dhe strukturën e kapitalit të bankave. Gjithsesi, 
efekti i tyre duket të jetë forcuar në rastin e bankave të vogla.

Përtej qëllimit të këtij punimi, puna e ardhshme duhet të 
përqendrohet në zhvillimin e treguesve sintetikë alternativë që kapin 
ekspozimin e tërthortë të bankave, të tillë si treguesi i lidhur me 
mundësinë e falimentimit të bankave. Ky ishte edhe një element mjaft 
i rëndësishëm gjatë krizës së fundit financiare. Së dyti, vëmendje i 
duhet kushtuar edhe studimit të kanaleve përmes të cilave konkurrenca 
midis bankave e ndikon stabilitetin bankar. Edhe studimi nëse 
konkurrenca nxit uljen e marzhit çmim–kosto apo/dhe kreditimin e 
tepërt është thelbësor për të kuptuar nëse janë këto kanalet përmes të 
cilave bankat priren drejt një rreziku më të madh. Në fund, ndonëse 
në këtë punim studiohet lidhja konkurrencë – stabilitet, ne nuk marrim 
parasysh faktin se sistemi mbikëqyrës i bankave, por edhe vetë 
bankat në mënyrë individuale, priren që ekspozimin ndaj rrezikut të 
tepërt ta shoqërojnë me masa kundër-ciklike dhe të kujdesshme, të 
cilat minimizojnë efektet negative në rast dështimi. Kjo është edhe 
arsyeja pse hulumtimet në të ardhmen duhet të marrin parasysh edhe 
mundësinë e përfshirjes në studim edhe të një treguesi që lidhet me 
sjelljen e kujdesshme të bankave. Kjo do të shërbejë gjithashtu, për të 
kuptuar edhe se si ndryshon lidhja midis stabilitetit dhe konkurrencës. 
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SHTOJCA A

Gra�k 1. Raporti i përqendrimit, konkurrenca dhe stabiliteti 
bankar, 2008 – 2017
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Tabela 1. Rezultatet e vlerësimit të funksionit të kostos totale për sistemin 
bankar shqiptar
Treguesi i varur: KT
Metoda: Metoda e katrorëve të vegjël në panel
Kampioni: T1 2006 T4 2017 [Periudhat e përfshira: 48]
Seksione të kryqëzuara të përfshira: 16 [Numri total i vrojtimeve (të balancuara): 768]
KT=C(1)+C(2)*P+0.5*C(3)*P^2+C(4)*Ç1*Ç2+C(5)*Ç1*Ç3+C(6)*Ç2*Ç3+C(7)*P*Ç1+C(
8)*P*Ç2+C(9)*P*Ç3+C(10)*KRIZA+C(11)*TREND+0.5*C(12)*TREND^2+C(13)*TREND*P

Koeficienti Gabimi standard Statistika t Probabiliteti
C(1) -1.842 0.070 -26.1 0.00
C(2) 0.702 0.013 52.1 0.00
C(3) 0.012 0.001 8.5 0.00
C(4) 0.125 0.006 21.2 0.00
C(5) -0.006 0.002 -3.3 0.00
C(6) 0.009 0.000 10.2 0.00
C(7) -0.017 0.002 -11.1 0.00
C(8) 0.086 0.000 267.9 0.00
C(9) -0.002 0.000 -10.7 0.00
C(10) 0.007 0.003 2.4 0.02
C(11) 0.004 0.001 3.0 0.00
C(12) 7.74E-06 2.57E-05 0.3 0.76
C(13) -0.001 8.56E-05 -4.5 0.00
R2 0.999681 Mesatarja e treguesit të varur 8.141240
R2 i përshtatur 0.999674 Gabimi standard i treguesit të varur 1.512308
Shuma e gabimeve të ekuacionit 0.027303 AIC -4.341939
Shuma në katror e gabimit 0.431612 SIC -4.245680
Mundësia e ngjarjes në log 1298.214 HQ -4.304445
Statistika F 151054.4 Statistika Darbin Watson 0.508758
Probabiliteti i statistikës F 0.000000

Burimi: Llogaritje të autorit.

Tabela 2. Rezultatet e vlerësimit të treguesit Boone, për tregun e 
huadhënies bankare në Shqipëri
Treguesi i varur PTB
Metoda: Metoda e katrorëve të vegjël në panel
Kampioni: T1 2004 T4 2017 [Periudhat e përfshira: 56]
Seksione të kryqëzuara të përfshira: 16 [Numri total i vrojtimeve (të balancuara): 784]
Koeficienti Gabimi standard Statistika t Probabiliteti Koeficienti

C 1.530 0.177 8.6 0.00

KM -0.225 0.077 -2.9 0.00

KRIZA 0.018 0.142 0.12 0.90

R2 0.011254 Mesatarja e treguesit të varur 1.049670

R2 i përshtatur 0.008635 Gabimi standard i treguesit të varur 1.602471

Shuma e gabimeve të ekuacionit 1.595538 AIC 3.776248

Shuma në katror e gabimit 1922.034 SIC 3.794576

Mundësia e ngjarjes në log -1428.198 HQ 3.783307

Statistika F 4.296927 Statistika Darbin Watson 0.021330

Probabiliteti i statistikës F 0.013945
Burimi: Llogaritje të autorit.
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Tabela 3. Testi i njësisë së rrënjës në panel

Treguesi
ADF - Fisher Chi2 PP - Fisher Chi2

Konstante Konstante dhe trend Asgjë Konstante Konstante dhe trend Asgjë

ΔCAELS [0.000] [0.000] [0.000] [0.002] [0.000] [0.000]

ΔPBB [0.000] [0.000] [0.000] [1.000] [0.000] [0.000]

ΔRREZIKU [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [1.000] [0.000]

ΔBOONE [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [1.000] [0.000]

EOB [0.000] [0.000] [0.965] [0.000] [0.000] [0.896]

LFB [0.000] [0.001] [0.000] [0.000] [0.001] [0.001]

Shënim: Δ është një tregues i diferencës së parë. Probabilitet për testet Fisher janë përllogaritur duke 
përdorur një shpërndarje asimptonike Chi2. Të gjitha testet e tjera supozojnë një asimptonike normale.

Burimi: Llogaritje të autorit.

Tabela 4. Rezultatet empirike mbi lidhjen stabilitet – konkurrencë, 
në rastin e sistemit bankar
Treguesi i pavarur [CAELS] [1] [2] [3] [4]

ΔPBB 1.026* 1.685** 1.477*** 2.450*

ΔRREZIKU -0.063* -0.053** -0.046*** -0.089*

ΔBOONE 0.059** 0.039* 0.051** 0.058

ΔBOONE^2 0.198* 0.099

EOB 0.115** 0.199* 0.040 0.110

LFB 0.682* 0.701* 0.955* 0.585*

KRIZA -0.246* -0.251*

Seksione të kryqëzuar 16 16 16 16

Numri i instrumenteve 16 16 16 16

Numri i vrojtimeve 624 624 624 624

Statistika J 12.2 10.2 12.0 8.4

Probabiliteti Statistika J 0.35 0.42 0.28 0.50

AR(1) 0.01 0.02 0.00 0.00

AR(2) 0.05 0.19 0.27 0.14

Rëndësia statistikore e treguesit sipas probabilitetit me rëndësi * 1%; ** 5%; dhe *** 10%.
Burimi: Llogaritje të autorit.
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Tabela 5. Lidhja stabilitet – konkurrencë, bankat e mëdha kundrejt atyre të 
vogla
Treguesi i pavarur 
[CAELS]

Bankat e mëdha Bankat e vogla

[1] [2] [3] [4]

ΔPBB 2.773 2.772 1.877 1.257

ΔRREZIKU -0.133* -0.140** -0.094*** -0.086**

ΔBOONEa 0.195* -0.061 0.179** 0.054

ΔBOONE^2 0.037 -0.024

EOB 0.021 0.004 0.403 0.260

LFB 0.270** 0.275** 0.407*** 0.251

KRIZA -0.183 -0.194 -0.242* -0.210***

Seksione të kryqëzuar 6 6 10 10

Numri i instrumenteve 24 24 10 10

Numri i vrojtimeve 234 234 390 390

Statistika J 24.8 24.0 0.80 0.75

Probabiliteti Statistika J 0.13 0.12 0.94 0.86

AR(1) 0.00 0.00 0.03 0.07

AR(2) 0.38 0.49 0.32 0.23
Rëndësia statistikore e treguesit sipas probabilitetit me rëndësi * 1%; ** 5%; dhe *** 10%.
a Në ekuacionin e bankave të mëdha është përfshirë në nivel 
bazuar në rezultatet e testit të njësisë së rrënjës.

Burimi: Llogaritje të autorit.

Tabela 6. Testet e fortësisë bazuar në tregues të tjerë alternativë për 
matjen e konkurrencës
Treguesi i pavarur [CAELS] [1] [2] [3] [4]

ΔPBB 1.340** 1.833* 1.267** 1.799*

ΔRREZIKU -0.032*** -0.070* -0.083* -0.071*

ΔBOONE* 0.050**

LERNER -0.014

LERNER* -0.350*

EF -0.087

EOB 0.235* 0.178* 0.174* 0.175**

LFB 0.690* 0.014 0.244 0.206**

KRIZA -0.244* -0.213* -0.175* -0.267

Seksione të kryqëzuar 16 16 16 16

Numri i instrumenteve 16 16 16 16

Numri i vrojtimeve 624 624 624 624

Statistika J 11.0 8.5 7.4 6.3

Probabiliteti i Statistikës J 0.36 0.58 0.694 0.793

AR(1) 0.02 0.02 0.03 0.03

AR(2) 0.19 0.04 0.04 0.06

Rëndësia statistikore e treguesit sipas probabilitetit me rëndësi * 1%; ** 5%; dhe *** 10%.
Burimi: Llogaritje të autorit.
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Tabela 7. Testet e fortësisë bazuar në treguesin alternativ të stabilitetit
Treguesi i pavarur [CAEMLS] [1] [2] [3] [4] [5]

ΔPBB 1.991* 2.016* 2.140* 1.067* 2.076*

ΔRREZIKU -0.067* -0.062* -0.061* -0.053* -0.062*

ΔBOONE 0.078***

ΔBOONE* 0.095***

LERNER 0.082***

LERNER* -0.150

EF -0.195**

EOB 0.147* 0.153* 0.220* 0.155* 0.129*

LFB 0.659* 0.568* 0.338** 0.391** 0.311*

KRIZA -0.253* -0.237* -0.267* -0.212* -0.289*

Seksione të kryqëzuar 16 16 16 16 16

Numri i instrumenteve 16 16 16 16 16

Numri i vrojtimeve 624 624 624 624 624

Statistika J 9.0 8.3 7.6 11.5 6.9

Probabiliteti i Statistikës J 0.53 0.60 0.67 0.32 0.73

AR(1) 0.03 0.02 0.04 0.01 0.03

AR(2) 0.55 0.73 0.81 0.70 0.91

Rëndësia statistikore e treguesit sipas probabilitetit me rëndësi * 1%; ** 5%; dhe *** 10%.
Burimi: Llogaritje të autorit.
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SHTOJCA B

Me qëllim realizimin e kontrollit të fortësisë së rezultateve, bazuar 
tek Leon (2015), ekuacioni 3 u rispecifikua, duke përfshirë edhe një 
tregues shtesë që lidhet me kapitalin e bankës. Prandaj, modeli i 
specifikuar shprehet si vijon:

ku, Eit paraqet kapitalin aksioner të bankës i në kohën t. Modeli 
u vlerësua përsëri nëpërmjet MZKV-së. Më pas, duke supozuar se 
çmimet e inputeve janë homogjene, Ekuacioni (4) u rishkrua si më 
poshtë: 

Gjetja më e rëndësishme, siç raportohet në Tabelën 5 në Shtojcën 
A, është se korrelacioni midis kostove marzhinale të llogaritura 
në bazë të qasjeve të ndryshme ka një nivel relativisht të lartë të 
korrelacionit, i cili është gjithashtu statistikisht i rëndësishëm. Kjo do 
të thotë se ndryshimi i metodologjisë dhe zgjerimi i modelit të FKT-
së nuk ndryshon rezultatet dhe se sektori bankar në Shqipëri shfaq 
prirje konkurruese. Duke u bazuar tek Kasman dhe Kasman (2015), 
ne vlerësuam indeksin Lerner të përshtatur për efikasitetin në nivel 
bankar, si më poshtë:

ku, πi,t është fitimi i bankës i në kohën t. Treguesit e tjerë janë 
ashtu siç shpjegohen më parë. Ky tregues, gjithashtu merr vlerat nga 
0 në 1, në të cilën ato afër 1 nënkuptojnë një rënie të konkurrencës. 
Më pas, bazuar tek Clerides, et al. (2015), ne llogarisim edhe një 

(B.1)

(B.2)

(B.3)
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tregues të ri të konkurrencës, i cili lidhet me elasticitetin e fitimit, si 
vijon:

Prandaj, Lernerit
alt treguesi  dhe treguesi i elasticitetit të fitimit 

janë dy koncepte relativisht të lidhur.

(B.4)
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