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ABSTRAKT

Në këtë material përshkruhet lidhja e sektorit financiar me 
ekonominë reale në makromodelin MEAM. Në fokus është 
norma e interesit të kredisë, në terma të ndikimit prej treguesve 
makroekonomikë si probabiliteti i falimentimit të sektorit privat 
dhe zhvillimeve ekonomike. Ky material është një përpjekje mbi 
pasurimin e makromodelit MEAM me tregues financiarë. 

Fjalë kyçe: sektori financiar, probabilitetit i falimentimit, 
makromodel, Shqipëri.

1. HYRJE

Zhvillimi i sektorit financiar dhe ndërlidhjet me aktivitetin ekonomik 
kanë bërë të lindë nevoja për një vlerësim empirik midis sektorit 
financiar (bankar) dhe sektorëve të tjerë të ekonomisë. Në këtë 
material paraqitet modeli makroekonometrik (MEAM), i pasuruar me 
përafrimin e sjelljes së sektorit financiar dhe ndërthurjet me sektorin 
real të ekonomisë. Kjo mundëson një zgjerim të rëndësishëm të 
makromodelit MEAM me një prej hallkave të munguara të ekonomisë 
shqiptare.

Roli i ndërmjetësimit bankar është i rëndësishëm, për shkak 
se ai mundëson financimin e investimeve (Banka e Shqipërisë, 
2018) dhe rrjedhimisht, mbështet rritjen ekonomike në mënyrë të 
drejtpërdrejtë dhe tërthorazi. Ndikimin e drejtpërdrejtë në rritjen 
ekonomike, ndërmjetësimi financiar e jep nëpërmjet ofrimit të 
fondeve për realizimin e investimeve dhe optimizimin e konsumit 
ndërkohor. Ndikimi i tërthortë vjen si rezultat i efekteve multiplikative 
që kanë investimet në ekonomi, mundësisë që krijon ndërmjetësimi 
financiar për përdorimin më produktiv të depozitave nga kursimtarët 
e vegjël dhe rritjes së mirëqenies sociale. 

Në këtë material paraqitet, në mënyrë të përmbledhur, por me 
një strukturë mjaftueshëm të detajuar, kredia bankare në kontekstin 
e modelit makroekonometrik, i cili përdoret në Bankën e Shqipërisë 
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për të kryer parashikime dhe për të realizuar analiza. Pasurimi i 
modelit makroekonometrik me bllokun financiar vlerëson empirikisht 
ndërveprimet midis sektorit bankar dhe ekonomisë reale, duke u 
bazuar në kanalin e kredisë nga këndvështrimi i probabilitetit të 
falimentimit të sektorit privat dhe elementet përcaktuese të dinamikës 
së tij.  

Probabiliteti i falimentimit të sektorit privat jep lidhjen midis 
normës së interesit të kredisë dhe mundësisë së mosshlyerjes së 
saj. Përkeqësimi i aftësisë paguese të firmave (investitorëve) i shtyn 
bankat të rrisin tarifat mbi primin e rrezikut, çka do të pasohej me 
rritje të kostos të financimit të firmave. 

Modeli makroekonometrik MEAM modifikohet/zgjerohet nëpërmjet 
shtimit të kanalit të kredisë bankare, duke përfshirë bashkërisht 
tregues të sektorit bankar dhe tregues makroekonomikë. Në versionin 
paraardhës të MEAM mungonin tregues bankarë, ndërsa në këtë 
version përçimi i normës së politikës monetare në ekonominë reale 
realizohet nëpërmjet ndërmjetësimit bankar. 

Veçoritë e bllokut financiar analizohen nëpërmjet reagimit të 
treguesve të modelit MEAM me dhe pa përfshirjen e bllokut financiar 
ndaj dy goditjeve: një goditje në normën e politikës monetare dhe 
një goditje të huaj (ose në kërkesën e huaj). Nëpërmjet këtyre 
simulimeve tregohet se, në kushte normale (në mungesë të një situate 
stresi), përfshirja e kanalit të probabilitetit të falimentimit të sektorit 
privat modifikon përçimin e goditjeve në model. Rezultatet tregojnë 
se efektet e goditjeve reale dhe financiare janë të amplifikuara 
krahasuar me versionin standard të modelit MEAM. 

Vijimi i materialit është organizuar si më poshtë: Seksioni 2 
paraqet rishikimin e literaturës; Seksioni 3 përshkruan faktorët 
përcaktues të çmimit të kredisë dhe sesi probabiliteti i falimentimit të 
firmave është shprehur në funksion të kushteve makroekonomike dhe 
varësisë nga cikli i biznesit; Seksioni 4 fokusohet në mekanizmin 
e transmisionit të kanalit të kredisë bankare; Seksioni 5 diskuton 
funksionet e reagimit të impulsit ndaj një goditjeje në normën bazë 
të interesit dhe një goditjeje në kërkesën e huaj; ndërsa Seksioni 6 
paraqet përfundimet dhe rekomandimet për kërkim të mëtejshëm. 
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2. RISHIKIMI I LITERATURËS

Rëndësia e lidhjeve midis sektorit financiar dhe sektorit real të 
ekonomisë është trajtuar gjerësisht nga literatura. Literatura ndahet 
në dy shkolla mendimi thuajse të kundërta, mbi ndikimin e sektorit 
financiar në sektorin real të ekonomisë. 

Nga njëra ndërmjetësimi financiar është parë si një element kyç 
i aktivitetit ekonomik dhe rritjes (Schumpeter, 1911; Goldsmith, 
1969; McKinnon dhe Shaw, 1973). Një sërë modelesh tregojnë 
mekanizmat nëpërmjet të cilëve sektori financiar mund të ndikojë 
zhvillimet reale, duke nënvizuar se tregjet financiare i japin mundësi 
“kursimtarëve të vegjël” që fondet e tyre të alokohen në investime 
me kthime më të larta, risk më të ulët apo më produktive. Empirikisht, 
kërkimi ka treguar që treguesit financiarë si madhësia dhe funksionimi 
i sistemit financiar janë të lidhur pozitivisht me rritjen ekonomike. 
Mirëfunksionimi i sistemeve financiare sjell një rritje më të lartë në 
afatin e gjatë (Levine, 2005; dhe Ueda, 2012), veçanërisht nëse 
sektori financiar bankar vepron në strukturën e tregut të konkurrencës 
monopolistike (Jayaratne dhe Strahan, 1996; Cetorelli dhe Strahan, 
2006; dhe World Bank, 2007), ose në strukturën e tregut oligopol 
(Jackson dhe Thomas, 1995; dhe Petersen dhe Rajan,1995).

Nga ana tjetër, ekziston bindja se shkakësia është e kundërt 
(Robinson, 1952) dhe sektori financiar nuk luan një rol të rëndësishëm 
në rritjen ekonomike (Beck dhe Levine, 2004; Demirguç-Kunt dhe 
Maksimovicë, 2002; dhe Levine, 2003). Ekonomitë që gëzojnë 
një rritje të mirë janë në gjendje të zhvillojnë institucione, të cilat 
mundësojnë fondet e nevojshme për të mbështetur këtë rritje. E 
parë nga ky këndvështrim, ekonomia udhëheq dhe sektori financiar 
ndjek. Lucas (1988) gjithashtu nuk e mbështet lidhjen midis 
zhvillimit ekonomik dhe financiar, duke u shprehur se ekonomistët e 
“mbivlerësojnë keqazi” rolin që luajnë faktorët financiarë në rritjen 
ekonomike.

Kërkimi empirik për Shqipërinë mbështet kryesisht shkollën e parë 
të mendimit, por njëkohësisht, ekzistojnë studime të cilat nënvizojnë 
se zhvillimi financiar reflekton zhvillimin ekonomik. Sejko (2018) 
gjen se ekziston një marrëdhënie afatgjatë midis rritjes ekonomike 
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dhe zhvillimit financiar, ndonëse në afatin e shkurtër përfundimi 
është i turbullt. Gjithashtu, kjo lidhje midis sektorit real dhe financiar 
rezulton të jetë me shkakësi të dyfishtë. Korrelacioni pozitiv midis 
zhvillimit ekonomik dhe zhvillimit financiar mbështetet edhe nga 
Rama (2016) dhe Yzeiraj (2016). Ka një mori studimesh të tjera, të 
cilat konstatojnë se kredia bankare në Shqipëri, ndër të tjera, është 
funksion i zhvillimeve ekonomike të vendit (Vika dhe Suljoti, 2018; 
Note dhe Suljoti, 2017; Shijaku dhe Kalluci, 2014; Dushku dhe 
Kota, 2014; Kalluci, 2012; Ceca dhe Shijaku, 2010; dhe të tjerë).

                                                                                                                                                  
Në një makromodel, flukset financiare mund të analizohen sipas 

agjentëve ekonomikë (firmat, konsumatori, qeveria, firmat e huaja) 
ose sipas tregjeve (tregu i parasë, tregu i kapitalit etj.). Përqasja e 
parë duket më premtuese nëse kemi të bëjmë me tregje në zhvillim 
(Klein dhe të tjerë, 1999), meqenëse tregjet e kapitalit janë fare 
pak të zhvilluara. Meqenëse theksi vendoset në mekanizmin e 
transmisionit, lidhjet midis sektorit financiar dhe sektorëve të tjerë 
të ekonomisë, literatura i ka trajtuar nëpërmjet kanalit të kapitalit 
bankar dhe kanalit të probabilitetit të falimentimit të sektorit privat.

Kanali i kapitalit bankar ndikon huadhënien nëpërmjet mungesës 
së konkurrencës në tregjet e kapitalit bankar, kostove që ndeshin 
agjentët kur duan të shtojnë kapitalin (Myers dhe Majluf, 1984), 
dhe faktit që kapitali bankar është subjekt i kapitalit rregullator 
(Claessens dhe të tjerë, 2018; Frashëri dhe Dushku, 2018; Thakor, 
2014; Bolton dhe Freixas, 2006; Stein, 1998; Calomiris dhe 
Hubbard, 1995; Cornett dhe Tehranian, 1994). 

Kanali i probabilitetit të falimentimit të sektorit privat lidh në mënyrë 
të drejtpërdrejtë koston e kredisë me shansin e mosshlyerjes së saj. 
Rreziku i kredisë lidhur me falimentimin e sektorit privat dhe pasiguritë 
makroekonomike përbën rreth 85% të rrezikut që ndeshin bankat 
(Thoraval, 2006). Një sërë studimesh modelojnë probabilitetin e 
falimentimit si funksion të treguesve makroekonomikë (Ekanayake 
dhe Azeez, 2015; Messai dhe Jouini, 2013; Shijaku dhe Ceca, 
2012; Castren dhe të tjerë, 2009; Fiori dhe të tjerë, 2009; Moretti 
dhe të tjerë, 2008; Jakubik, 2006; Wong, 2006; Babouček dhe 
Jančar, 2005; Hamerle dhe të tjerë, 2004; Wilson, 1997), por 
studimet të cilat modelojnë në mënyrë eksplicite mekanizmin e 
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kthimit (feedback) të probabilitetit të falimentimit (nëpërmjet kostove 
të huamarrjes) në treguesit makroekonomikë janë më të pakta (Miani 
dhe të tjerë, 2012; Curdia dhe Woodford, 2010; Marcucci dhe 
Quagliariello, 2008; Jacobson dhe të tjerë, 2005). Këto studime 
mbështesin idenë që efekti i mekanizmit të feedback-ut midis sektorit 
financiar dhe sektorit real vepron nëpërmjet kanalit të probabilitetit 
të falimentimit të sektorit privat. 

Probabiliteti i falimentimit të sektorit privat në këtë material është 
parë si funksion i aftësisë paguese të firmës.1 Një studim në baza 
të bankave individuale për sistemin bankar në vend probabilitetin 
e falimentimit të sektorit privat gjithashtu e modelon në terma të 
ngjashëm (Kota dhe Dushku, 2014). Norma e kredive me probleme 
ndaj stokut të kredisë përbën një përafrues të mirë të nivelit aktual 
të probabilitetit të falimentimit, ndërsa aftësia paguese përafron 
mundësinë (perspektivën) e falimentimit. Sa më e ulët aftësia 
paguese, aq më të larta janë shanset për mos të shlyer kredinë, 
më të larta do të jenë normat e interesit që do të kërkojnë bankat 
për kredinë e re, kjo ndryshe njihet si kanali i balancave financiare 
(balance sheet channel).

Kanali i kapitalit bankar nuk është përfshirë në modelimin e 
sektorit financiar, por zhvillimet e tij mund të përfshihen në model 
nëpërmjet simulimeve stokastike.2 Studimi empirik për sektorin 
financiar në Shqipëri ka treguar se huadhënia në vend udhëhiqet 
kryesisht nga kërkesa (Shijaku dhe Kalluci, 2014). 

1 Në këndvështrimin e sektorit privat, ndërmjetësimi financiar i konsumatorit nuk është 
modeluar. Rezultatet e vrojtimit mbi gjendjen financiare dhe huamarrjen e familjeve 
tregojnë që kredia financon vetëm 5% të konsumit (Raporti i Stabilitetit Financiar 6M1, 
2018). Sjellja e konsumit ndërkohor mbetet e përafruar me yield-in e letrave me vlerë 
të qeverisë. 
2 Simulimi mund të kryhet në trajtën e goditjeve ose përcaktimit të trajektores së treguesve 
të interesit (njohur në terminologjinë e modelimit makroekonometrik si soft tunnig dhe 
hard tuning).
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3. ZHVILLIMI I SEKTORIT FINANCIAR DHE 
KUSHTET MAKROEKONOMIKE 

Pasurimi i makromodelit MEAM me sektorin financiar pasuron 
mekanizmin e transmisionit të politikës monetare, nëpërmjet kanalit 
të kredisë bankare. Për këtë ndërtohet një sistem ekuacionesh që 
përcakton njëkohësisht zhvillimin e ecurisë ekonomike, probabilitetin 
e falimentimit dhe termat e gabimit. Bazuar në një proces dinamik 
real, treguesit makroekonomikë dhe financiarë janë reciprokisht të 
varur. Njëkohësisht, implementimi i sektorit financiar jep mundësinë 
të analizohen efektet prapavepruese të veprimtarisë së bankave 
në ekonomi. Kjo analizë bëhet e mundur meqenëse treguesit 
makroekonomikë në kohë reale janë shprehur si funksion i vlerave 
të kaluara të treguesve financiarë. 

Në këtë seksion paraqiten faktorët të cilët përcaktojnë çmimin 
e kredisë dhe volumin e kredisë dhënë biznesit. Në këtë mënyrë, 
implementimi i bllokut financiar lejon për një mekanizëm feedback-u 
midis ekonomisë reale dhe normës së huadhënies, i cili amplifikon 
efektet reale të goditjeve financiare. 

3.1 FAKTORËT PËRCAKTUES TË ÇMIMIT TË KREDISË

Çmimi i kredisë supozohet të jetë funksion i dy treguesve: një aset 
pa risk dhe një prim rreziku. 

(1) iL = f(r f, θ)

Ku iL është norma e interesit të kredisë bankare, r f  është aset 
pa risk dhe θ është primi i rrezikut. Si përafrues i normës së asetit 
pa risk është përdorur norma e letrave me vlerë të qeverisë me 
maturitet 12-mujor. Primi i rrezikut në vetvete është i pavëzhguar 
në princip, por në konceptin e rrezikut që paraqesin huamarrësit, 
mund të përafrohet me probabilitetin e mosshlyerjes së kredisë (për 
shembull, probabiliteti që një kredi e dhënë të shndërrohet në kredi 
me probleme). Ky përcaktim i rrezikut të kredisë është në përputhje 
me përcaktimin e përdorur në Raportin Vjetor dhe në Raportin e 
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Stabilitetit të Bankës së Shqipërisë. Nisur nga kjo logjikë, primi i 
rrezikut përafrohet me normën e kredive me probleme dhënë biznesit 
ndaj totalit të kredive dhënë biznesit, llogaritur si më poshtë:

(2) nplt= NPLt /Lt

ku NPL janë kreditë me probleme dhënë biznesit dhe L është stoku 
i kredisë dhënë biznesit. Meqenëse në sektorin bankar shqiptar, një 
pjesë e konsiderueshme e kredisë dhënë biznesit jepet në valutë3, 
normat e huadhënies në monedhë vendase dhe në valutë janë të 
ndryshme, duke reflektuar përqasje të diferencuara të asetit pa risk 
dhe të primeve të rrezikut dhënë ndikimit të kursit të këmbimit për 
huamarrësit e pambrojtur për luhatjet e tij. Rrjedhimisht, specifikimi 
linear i ekuacionit (1) mund të shkruhet si në vijim, duke specifikuar 
normën e huadhënies për kredinë dhënë biznesit në Lek dhe në 
Euro:

(3)    iL,Lek,t = α + ϱiL,Lek,t-1 + βrt
f + γnplt + errort        

(4) i*
L,t = ϕ + σi*

L,t-1 + κrt
f* + λnplt

* + errort    

ku indeksimi ‘*’ qëndron për termat Euro. Ndryshimet në normën 
e asetit pa risk në normën e interesit në afatin e gjatë përcillen të 
plota si për normën e huadhënies në Lek ashtu edhe në Euro, β = 
κ = 1. Ndërsa, primet e rrezikut vlerësohen të kenë elasticitete të 
ndryshme në normat e huadhënies në Lek dhe Euro, respektivisht 
γ=0.23 dhe λ=0.11. Një rritje e probabilitetit të falimentimit të 
huamarrësit në monedhë vendase dhe në valutë me 1 pikë përqindje 
do të rrisë normën e huadhënies në Lek me 12 pikë bazë më shumë 
përkundrejt asaj në Euro. Ky rezultat kundërintuitiv ndaj primeve të 
rrezikut, mund të shpjegohet nga fakti që kredia dhënë biznesit në 
Lek përkundrejt asaj në Euro është pjesërisht më pak e mbuluar me 

3 Për peshën e kredisë në valutë përkundrejt monedhës vendase dhënë biznesit shih 
Grafikun 1 në Aneksin D.
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kolateral, rrjedhimisht kërkon prime risku më të larta;4 marzhet më të 
larta të fitimit për huadhënien në valutë (reflektuar në parametrin më 
të lartë të konstantes ϕ > α); dhe axhustimit më të avashtë të normës 
së interesit në Euro (reflektuar në një term më të lartë autoregresiv 
σ > ϱ).5 

Më pas, normat e huadhënies për kredinë dhënë biznesit në 
Lek dhe në Euro ponderohen në një normë të vetme me pesha 
të ndryshueshme në kohë, sipas ecurisë së stokut të kredisë në 
monedhën vendase dhe të huaj. Norma e interesit për kredinë 
dhënë biznesit jepet nga ekuacioni (5): 

(5) iL,t = ωt iL,LEK,t + (1-ωt) iL*,t

ku iL,t është norma e ponderuar e interesit dhe ωt është pesha e 
stokut të kredisë në Lek ndaj totalit të stokut të kredisë dhënë biznesit. 
Parametri ω merr vlera në segmentin [0.2-0.4]. Ecuria e përpjesës 
së kredisë dhënë biznesit në monedhë vendase përkundrejt në 
valutë ka ardhur në rritje.

3.2 PROBABILITETI I FALIMENTIMIT

Mekanizmi i feedback-ut midis ekonomisë reale dhe bllokut 
financiar realizohet nëpërmjet përcaktimit të normës së kredive 
me probleme, në funksion të treguesve realë dhe financiarë. 
Përgjithësisht, pranohet se probabiliteti i falimentimit (mos shlyerjes 
së kredisë) rritet kur ekonomia është në recesion dhe në çdo rast kur 
barra financiare në lidhje me kredinë rritet përkundrejt të ardhurave 
të huamarrësit (Marcucci dhe Quagliariello, 2008; Jacobson dhe të 
tjerë, 2005). Këto dy komponentë mund të përafrohen përkatësisht 
me gjendjen ciklike të ekonomisë, si hendeku i prodhimit, dhe aftësisë 

4 Në kredinë dhënë korporatave jofinanciare private në monedhën vendase mbizotëron 
kredia për overdraft dhe kapital qarkullues me mbi 50%. Këto kredi janë afatshkurtra dhe 
nuk kërkohet mbulimi me kolateral. Ndërsa për kredinë dhënë korporatave jofinanciare 
private në Euro, kredia për overdraft dhe kapital qarkullues është rreth 30% (Banka e 
Shqipërisë, 2020). Bazuar mbi këto shifra, mund të përafrohet sjellja se kredia dhënë 
biznesit në monedhë vendase mbulohet më pak me kolateral përkundrejt kredisë dhënë 
biznesit në valutë.
5 Parametrat e ekuacioneve stokastike dhe diagnostikat janë paraqitur në Aneksin C/I.
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paguese, si norma e totalit të pagesave vjetore të kredisë (pagesa 
interesi dhe ripagim principali) ndaj të ardhurave. Specifikimi linear 
mund të shkruhet si më poshtë:

(6) nplt = ς + φnplt-1 + υxt + χ((iL,Lek,t + ht) LLek,t  / Yt ) + errort

(7) nplt
* = τ + ψnpl*

t-1 + ξxt + Π((i*
L,Eur,t + ht

*) eLt
*/ Yt ))+ errort

ku x është hendeku i prodhimit, ht është fraksioni i principalit të 
kredisë për t’u ripaguar në njësinë e kohës t, e është kursi i këmbimit 
Lek-Euro, L* është stoku i kredisë dhënë biznesit në terma të Euros, 
dhe Y është PBB-ja. Në ekuacionin e vlerësuar është përfshirë edhe 
një tregues binar për të matur efektin e paketës mbi uljen e kredive 
me probleme në vitin 2016.

Treguesit makroekonomikë kanë ndikim të rëndësishëm në 
probabilitetin e falimentimit të firmave. Hendeku i prodhimit, i cili 
është vendosur si mesatare rrëshqitëse me 4 elemente, ka një efekt 
të rëndësishëm negativ në rënien e probabilitetit të falimentimit, 
meqenëse një ekspansion ekonomik nënkupton rritjen e të ardhurave 
të firmave.6 Gjendja ciklike në ekonominë e brendshme duket sikur 
ndikon më shumë probabilitetin e falimentimit të huamarrësit në 
monedhë të huaj përkundrejt huamarrësit në monedhë të vendase 
(υ = -2.3 dhe ξ = -4.0). Ky rezultat është i pritshëm nën supozimin 
se një pjesë e huamarrësve në valutë realizojnë aktivitetin me 
ekonominë e huaj, zhvillimet e së cilës futen vetëm tërthorazi në 
hendekun e prodhimit, përmes eksporteve.7 

6 Nëse supozojmë që aktiviteti me sektorin e jashtëm realizohet nga huamarrësit 
në valutë, hendeku i prodhimit në ekuacionin (7), në mënyrë alternative, mund të 
specifikohej si një mesatare e ponderuar midis gjendjes ciklike në vend dhe asaj të 
huaj. Aktualisht, ndikimi i zhvillimeve të huaja ekonomike në të ardhurat e firmave 
realizohet nëpërmjet kanalit të eksportit në makromodel. Një ndryshim në kërkesën apo 
çmimet e huaja do të ndikojë nivelin e eksporteve dhe rrjedhimisht PBB-në, i cili do të 
përcillet në hendekun e prodhimit. 
7 Parametri i vlerësuar (ξ) duhet të axhustohet në mënyrë që të korrektojë për nivelin 
e duhur të përpjesës së gjendjes ciklike të huaj të shprehur në mënyrë implicite në 
hendekun e prodhimit, kjo tenton ta zhvendosë madhësinë e parametrit për lart. 
Eksportet zënë rreth 30% të PBB-së (INSTAT, 2020). Koeficienti i korrelacionit midis 
gjendjes ciklike në vend dhe asaj të huaj për periudhën e vlerësimit rezulton 0.26 (i 
përafërt me peshën e eksporteve në PBB). Koeficienti i korrelacionit është llogaritur mbi 
seritë e modelit MPM (Hledik dhe të tjerë, në vijim).
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Nga ana tjetër, rritja e normës së interesit, komponent i termit 
të aftësisë paguese në 1 vonesë kohore, rrit barrën financiare të 
huamarrësit dhe rrjedhimisht ul aftësinë e tij për të paguar kredinë. 
Efekti i kursit të këmbimit ndikon vetëm probabilitetin e falimentimit 
për huamarrësit në valutë të pambrojtur nga luhatjet e kursit të 
këmbimit. Diferencimi për huamarrësit në valutë të mbrojtur dhe të 
pambrojtur nga luhatjet e kursit të këmbimit nuk është modeluar 
në mënyrë eksplicite (dhe rrjedhimisht nuk mund të veçohet si 
efekt). Një nënçmim i monedhës do të rriste koston e pagesës për 
interesin dhe principalin dhe do të ulte aftësinë paguese. Rezultatet 
e vlerësimit tregojnë se probabiliteti i falimentimit rritet me 0.2 pikë 
përqindje për një rënie të aftësisë paguese me 1% për huamarrësin 
në monedhë vendase dhe 0.5 pikë përqindje për huamarrësin në 
monedhë të huaj (χ = 0.2 dhe Π=0.5). Kjo pasi ky i fundit mbart 
edhe riskun e luhatjeve të kursit të këmbimit në të ardhura (kur nuk 
është i mbrojtur ndaj tyre), për pasojë aftësia e tij paguese shfaqet 
më volatile dhe rrjedhimisht kërkon një prim rreziku më të lartë. 

3.3 FAKTORËT PËRCAKTUES SË STOKUT TË KREDISË

Modelimi i stokut të kredisë është mbajtur mjaft i thjeshtë, duke u 
bazuar kryesisht në informacionin e dinamikës së totalit të kredisë, 
përfshirë kreditë me probleme. Parametri pranë vonesës kohore të 
raportit të kredisë dhënë biznesit ndaj PBB-së, vlerësohet të jetë 
lehtësisht më i lartë se 1 (ψ =1.0, ekuacioni (8)), duke nënkuptuar 
që raporti i financimit të aktivitetit mbetet i pandryshuar8. 

(8) lt = δ + ψlt-1  + errort             

Ku, l është norma e kredisë dhënë biznesit ndaj PBB-së.

Në mënyrë të ngjashme, por duke shtuar kostot e financimit është 
modeluar raporti i kredisë dhënë biznesit në monedhë vendase ndaj 
PBB-së. Parametri pranë vonesës kohore të raportit të kredisë dhënë 
biznesit në monedhë vendase ndaj produktit të brendshëm bruto, 

8 International Finance Corporation dhe World Bank në Entreprise Survey për Shqipërinë 
e kanë vlerësuar si në vitin 2008 dhe në vitin 2013 financimin e investimeve nga 
fondet e veta në masën 20% (IRBD, 2009 dhe 2014). 
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rezulton më i vogël se 1 (ϑ =0.8, ekuacioni (9)), ndërsa elasticiteti 
i vlerësuar i kostove të financimit rezultoi ο = -0.4. Diferenca midis 
parametrave psi dhe varteta reflekton elasticitetin e zëvendësimit 
midis monedhave.   

   
(9) lLek,t = η + ϑlLek,t-1 + οiLek,t + errort

Ku, lLek është norma e kredisë dhënë biznesit në Lek ndaj PBB-së.

Rrjedhimisht, raporti i kredisë dhënë biznesit në monedhë të 
huaj është llogaritur si diferencë e stokut të kredisë dhënë biznesit 
me atë në Lek, duke pasqyruar kështu efektin e zëvendësimit 
(ekuacioni (10)). Me fjalë të tjera, kjo nënkupton se, në kushtet e 
një nevoje për financim nëse huamarrja është më e kushtueshme 
në monedhën vendase, atëherë do të merret hua në monedhë të 
huaj. Më konkretisht, një rritje e normës së interesit për kredinë e 
dhënë në Lek me 100 pikë bazë do të ulte raportin e kredisë dhënë 
biznesit në Lek ndaj PBB-së me 0.4 pikë përqindje. Për arsye të 
rritjes së kostos së financimit të kredisë në Lek, stoku i kredisë dhënë 
biznesit në Lek do të binte me 4.0%9, por nevoja për financim 
mbetet e pandryshuar, e përcaktuar nga aktiviteti ekonomik. Nën 
këto rrethana, do të kalohet në huamarrjen në valutë, çka sjell rritjen 
e stokut të kredisë dhënë biznesit në Euro me 2.5%.

(10) lEur,t = lt - lLek,t                     

Ku, lEur është norma e kredisë dhënë biznesit në valutë ndaj  
PBB-së.

9 Në lidhje me marrëdhëniet deterministike midis treguesve në bllokun financiar shih 
Aneks C/II. 
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4. KANALET E TRANSMISIONIT 

Ekuacionet në seksionin e mësipërm tregojnë sesi treguesit 
makroekonomikë ndikojnë sektorin financiar. Në këtë seksion 
paraqitet rëndësia e kredisë bankare për sektorin privat. Rreth 
20% e investimeve private financohen nëpërmjet kredisë bankare 
(IBRD, 2014), dhe rreth 80% me burime të tjera, kryesisht fonde 
të vetë firmave. Për këtë arsye, kostoja e kapitalit (në ekuacionin e 
investimeve private në modelin MEAM) është përcaktuar si mesatare 
e ponderuar midis kostos së huadhënies bankare përafruar me 
normën e interesit në ekuacionin (5), dhe kostos oportune përafruar 
me yield-in mesatar të letrave me vlerë të qeverisë, specifikuar në 
ekuacionin (12). Kosto oportune i referohet pjesës së mbetur të 
financimit të investimit, e cila në pjesën dërrmuese është e ardhur e 
vetë firmës. Kosto e kapitalit jepet nga ekuacioni (11).

(11) iK,t = ℧iL,t + (1- ℧)iG,t 

Ku, iK,t është kosto e kapitalit, iG,t është yield-i mesatar i letrave me 
vlerë të qeverisë dhe ℧ është pesha e kredisë bankare në financimin 
e investimeve, e cila është mbajtur e pandryshuar në kohë në 20% 
(℧=0.2).

Yield-i mesatar i letrave me vlerë të qeverisë është funksion i normës 
së letrave me vlerë 12-mujore, ku parametri i vlerësuar përafron 
mesatarisht peshën që zë ky instrument në borxhin e brendshëm 
për periudhën e vlerësuar (ϰ =0.5); dhe i shpenzimeve kapitale, 
të cilat përafrojnë ‘rregullin e artë’ se qeveria mund të marrë borxh 
vetëm për të financuar investimet publike (VKM, 2019). Rezultatet 
tregojnë se një rritje e shpenzimeve kapitale me 1%, do të çojë në 
rritjen e yield-it mesatar të letrave me vlerë të qeverisë me 1 pikë 
bazë, nën supozimin se shpenzimi do të financohet me huamarrje 
të brendshme (ℷ=0.01).

(12)  iG,t = ð + iG,t-1 + ϰiB,t + ℷgt  + errort

Ku, iB është yield-i i letrave me vlerë të qeverisë 12-mujore, dhe 
g është logaritmi i shpenzimeve kapitale. 
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Një kufizim afatgjatë është testuar dhe vendosur midis yield-it 
të letrave me vlerë të qeverisë 12-mujore dhe normës së politikës 
monetare (repo). Ekuacioni (13) specifikon normën e letrave me 
vlerë 12-mujore si funksion i repos dhe një primi rreziku konstant. 
Përçimi i normës së politikës monetare në letrat me vlerë të qeverisë 
është i plotë, por ndodh në mënyrë graduale. Kjo sjellje është 
shprehur nëpërmjet implementimit të repos në vonesë kohore të 
diferencës së parë ku Λ<1.

(13)  ΔiB,t =αB (iB,t-1 - repot-1 )+βB+ ΛΔrepot-1 + errort

Faktorët të cilët ndikojnë pozitivisht mbi yield-in e letrave me vlerë 
rrisin koston oportune. Rrjedhimisht, bankat do të rrisin koston e 
kredisë (ekuacioni 3). Një nivel më i lartë i shpenzimeve kapitale 
ndikon pozitivisht në koston e kapitalit. Çdo tregues tjetër që ndikon 
në rritjen e probabilitetit të falimentimit të sektorit privat (përshkruar në 
seksionin 3) rrit kostot e kapitalit. Yield-i i letrave me vlerë 12-mujore 
përafron edhe efektin e zëvendësimit në ekuacionin e konsumit të 
popullatës në makromodelin MEAM. Mekanizmi i transmisionit, në 
mënyrë të përmbledhur, tregohet në Aneksin D, Grafiku 2. Rëndësia 
e sektorit financiar tregohet në seksionin pasardhës. 

5. VLERËSIMI I NDËRLIDHJES SË SEKTORIT 
FINANCIAR DHE EKONOMISË REALE 

Implementimi i sektorit financiar pasuron transmisionin e goditjeve 
të politikës monetare, duke marrë në konsideratë efektin, si 
nëpërmjet kreditimit në monedhë vendase, ashtu edhe në monedhë 
të huaj. Në këtë seksion paraqitet efekti i kanalit të probabilitetit të 
falimentimit të sektorit privat në treguesit e modelit. Për të matur këtë 
efekt krahasohen reagimet e investimeve private ndaj dy goditjeve: 
një politikë monetare shtrënguese (rritje e normës bazë të interesit me 
100 pikë bazë në mënyrë permanente) dhe një rritje permanente 
në kërkesën e huaj (me 10%). Për secilën nga goditjet, simulohet 
versioni standard i modelit MEAM dhe versioni i modelit MEAM 
me shtimin e kanalit të probabilitetit të falimentimit të sektorit privat.
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Duhet nënvizuar që në realizimin e këtyre simulimeve nuk merret 
në konsideratë kufizimi i ofertës së kredisë nga ana e bankave 
apo goditje të tjera në ekonomi. Pra, seti i supozimeve reflekton 
“kushte normale”, ndërkohë që efektet do të ishin mjaft të ndryshme 
nëse do të kishte kufizim të kredisë apo implementim masash 
makroprudenciale. 

5.1 GODITJE E POLITIKËS MONETARE

Në grafikun 1 tregohen efektet në investimet private për 
rritjen me 100 pikë bazë në normën bazë të interesit në mënyrë 
permanente. Goditja gjeneron rënie të investimeve private, dhënë 
rritjes së kostos së kapitalit (ekuacioni 3). Përkeqësimi i kushteve 
makroekonomike, nëpërmjet kanalit të falimentimit, nxit rritjen e 
mëtejshme të normave të interesit të kredisë, duke sjellë rënien e 
investimet private maksimalisht pas 3 vitesh.10 Ndikimi i goditjes së 
politikës monetare në normën e huadhënies në monedhë vendase, 
në monedhë të huaj dhe në normën e ponderuar të interesit, me dhe 
pa kanalin e probabilitetit të falimentimit të sektorit privat, tregohen 
në Aneksin D, Grafiku 3.

Gra�k 1. Reagimi i investimeve private ndaj një goditjeje në politikën monetare.

Burimi: llogaritje të autorit.
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10 Mekanizmi i transmisionit të goditjes në politikën monetare ilustrohet në Aneksin D, 
grafiku 5.
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Rritja e repos përçon një reagim më të fortë në normën e interesit 
për kredinë e dhënë në monedhën vendase. Rreth 3 vite më vonë, 
norma e interesit në Lek rritet me 135 pikë bazë (përkundrejt 100 
pikë bazë pa kanalin e probabilitetit të falimentimit), pra 35 pikë 
bazë më shumë (sikurse tregohet në Grafikun 2). Fillimisht norma 
e interesit në Lek rritet si rezultat i rritjes së barrës financiare për 
huamarrësin në monedhë vendase, dhënë pagesave të interesit 
më të larta. Përkeqësimi i aftësisë paguese rrit probabilitetin e 
mosshlyerjes së kredisë, duke i nxitur bankat të aplikojnë rritje të 
mëtejshme të normave të interesit dhe rrjedhimisht shtrenjtim të 
kostos së kapitalit. Tkurrja e investimeve private ndikon negativisht 
në rritjen ekonomike, ku kjo e fundit shtrëngon edhe shpenzimet e 
popullatës për konsum. 

Përkeqësimi i gjendjes ciklike të ekonomisë rrit probabilitetin e 
falimentimit si për huamarrësin në monedhë vendase, ashtu edhe 
për atë në monedhë të huaj. Normat e interesit për kredinë e dhënë 
në monedhë të huaj rriten me rreth 25 pikë bazë. 

Gra�k 2. Ndikimi i kanalit të probabilitetit të falimentimit në normat e interesit dhe 
komponentët e PBB-së ndaj një goditjeje në politikën monetare

Burimi: llogaritje të autorit.
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bazë. Pra, mekanizmi i feedback-ut midis ekonomisë reale dhe 
sektorit financiar lejon amplifikimin e një goditjeje në politikën 
monetare të brendshme, duke bërë që norma e ponderuar e 
interesit të kredisë të reagojë dy herë më shumë se pa kanalin e 
probabilitetit të falimentimit (Aneksin D, Grafiku 3).  

5.2 GODITJE E KËRKESËS SË HUAJ

Në grafikun 3 tregohet reagimi i investimeve private ndaj 
një goditjeje permanente me 10% në kërkesën e huaj. Goditja 
gjeneron rritje të investimeve private, maksimalisht pas 4 vitesh. 
Reagimi i investimeve private është më i lartë në versionin e modelit 
me kanalin e probabilitetit të falimentimit aktiv. Efekti më i lartë i 
mekanizmit të feedback-ut arrin në 0.25 pikë përqindje më shumë 
se në versionin standard të MEAM. 

Goditja pozitive në kërkesën e huaj përmirëson kushtet 
makroekonomike dhe rrjedhimisht redukton probabilitetin e 
falimentimit të sektorit privat. Kanali i probabilitetit të falimentimit 
vepron duke ulur normën e interesit të kredisë si në monedhë 
vendase, ashtu edhe në monedhë të huaj (Aneksi D, Grafiku 4), 
këto të fundit do të stimulojnë investimet private.11

Në dallim nga goditja në politikën monetare, goditja në 
kërkesën e huaj vepron në të njëjtën kohë si në normën e interesit 
të kredisë në Lek, ashtu edhe për normën e interesit të kredisë në 
Euro (Grafiku 4). Reagimi i njëkohshëm i normave të interesit të 
kredisë, përshpejton procesin e axhustimit ndaj goditjes. 

11 Mekanizmi i transmisionit të goditjes së kërkesës së huaj ilustrohet në Aneksin D, 
Grafiku 6.
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Gra�k 3. Reagimi i investime private ndaj një goditjeje në kërkesën e huaj

Burimi: llogaritje të autorit.
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Gra�k 4. Ndikimi i kanalit të probabilitetit të falimentimit në normat e interesit dhe 
komponentët e PBB-së ndaj një goditjeje në kërkesën e huaj

Burimi: llogaritje të autorit.  
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6. PËRFUNDIME 

Ky material tregon pasurimin e modelit MEAM me kanalin 
e probabilitetit të falimentimit të sektorit privat, për të reflektuar 
ndërlidhjet midis sektorit financiar dhe ekonomisë reale. Nëpërmjet 
kanalit të falimentimit të sektorit privat tregohet sesi treguesit bankarë 
mund të ndikojnë normën e interesit të huadhënies, dhe kjo e fundit 
treguesit makroekonomikë. Rezultatet e simulimit tregojnë që efektet 
e goditjeve reale dhe financiare janë të amplifikuara krahasuar me 
versionin standard të modelit MEAM. 

Materiali nuk trajton efektet e kufizimit të ofertës së kredisë 
ose përdorimin e modelit për situata stresi; kjo mbetet për studim 
të mëtejshëm. Në terma më të afërt, sektori financiar mund të 
përmirësohet nëpërmjet shtimit të kanalit të kapitalit bankar; 
diferencimit të efektit të kursit të këmbimit tek huamarrësit në valutë 
të pambrojtur nga kursi i këmbimit; vlerësimit të termit të aftësisë 
paguese në terma të të ardhurave të huamarrësit përkundrejt PBB-
së; ndikimit të ndërmjetësimit financiar në sjelljen e konsumatorit.
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ANEKSE

ANEKS A. NJË PËRSHKRIM I SHKURTËR I MODELIT MAKROEKONOMETRIK 
TË EKONOMISË SHQIPTARE (MEAM)

Versioni i përditësuar i makromodelit MEAM paraqet 
karakteristika mjaft të ngjashme me versionin e publikuar në 2016 
(Vika dhe të tjerë, 2016). Karakteristikat afatgjata janë konsistente 
me modelet neoklasike të cilat postulojnë një rritje ekozogjene, 
çka nënkupton shfrytëzim të plotë të faktorëve të faktorëve të 
prodhimit me çmime konstante. Niveli i prodhimit, i punësimit dhe 
shfrytëzimit të kapitalit, është konsistent me parametrat e funksionit 
të prodhimit Cobb-Douglas, duke përcaktuar edhe nivelin e rritjes 
në ekuilibër (steady state). Karakteristikat afatshkurtra të modelit 
përcaktohen nga dinamikat e treguesve dhe procesi i axhustimit. 
Procesi i axhustimit reflekton ngurtësinë e çmimeve dhe pagave, 
mospërdorimin e plotë të kapaciteteve prodhuese, dhe faktin që 
pritshëritë mund të jenë të pa materializuara. Këto ngurtësi i japin 
modelit përqasjen Keynesian-iste. 
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ANEKS B. TË DHËNAT 

Akronimi Treguesi Njësia
Tipi në 
MEAM

Burimi

CREDIT_BIZ stoku i kredisë dhënë biznesit mio ALL endogjen BSH

CREDIT_BIZ_ALL stoku i kredisë dhënë biznesit në monedhën vendase mio ALL endogjen BSH

CREDIT_BIZ_ALL_GDP
norma e stokut të kredisë dhënë biznesit 
në monedhën vendase ndaj PBB-së

përqindje endogjen DPM

CREDIT_BIZ_EUR stoku i kredisë dhënë biznesit në monedhë të huaj mio EUR endogjen BSH

CREDIT_BIZ_GDP norma e stokut të kredisë dhënë biznesit ndaj PBB-së përqindje endogjen DPM

D_NPL
tregues binar për paketën e zgjidhjes 
së kredive me probleme 

0/1 ekzogjen DPM

FIN_BURD_ALL barra financiare e huamarrësit në monedhën vendase mio ALL endogjen DPM

FIN_BURD_EUR barra financiare e huamarrësit në monedhë të huaj mio ALL endogjen DPM

GDP PBB real, chain link, 2010 mio ALL endogjen INSTAT

GE_CAE shpenzimet kapitale të qeverisë qendrore mio ALL ekzogjen MFE

I_B12 yield-i real i letrave me vlerë 12-mujore të qeverisë përqindje endogjen DPM

I_B12_N yield-i nominal i letrave me vlerë 12-mujore të qeverisë përqindje endogjen BSH

I_CREDIT_BIZ norma reale e interesit aplikuar kredisë dhënë biznesit përqindje endogjen DPM

I_CREDIT_BIZ_ALL
norma reale e interesit aplikuar kredisë 
dhënë biznesit në monedhë vendase

përqindje endogjen DPM

I_CREDIT_BIZ_ALL_N
norma nominale e interesit aplikuar kredisë 
dhënë biznesit në monedhë vendase

përqindje endogjen BSH

I_CREDIT_BIZ_EUR
norma reale e interesit aplikuar kredisë 
dhënë biznesit në monedhë të huaj

përqindje endogjen DPM

I_CREDIT_BIZ_EUR_N
norma nominale e interesit aplikuar kredisë 
dhënë biznesit në monedhë të huaj

përqindje endogjen BSH

I_CREDIT_BIZ_N norma nominale e interesit aplikuar kredisë dhënë biznesit përqindje endogjen DPM

I_DB_POND
yield-i mesatar real i letrave me vlerë të 
qeverisë për të gjitha maturitetet (pa BSH)

përqindje endogjen DPM

I_DB_POND_N
yield-i mesatar nominal i letrave me vlerë të 
qeverisë për të gjitha maturitetet (pa BSH)

përqindje endogjen MoF

I_EURIBOR_N norma nominale e euriborit 3-mujor përqindje ekzogjen ECB

I_POND norma reale e kostos së kapitalit përqindje endogjen DPM

I_POND_N norma nominale e kostos së kapitalit përqindje endogjen DPM

I_REPO norma reale e repos përqindje endogjen DPM

I_REPO_N norma nominale e repos përqindje ekzogjen BSH

LEV_ALL aftësia paguese e huamarrësit në monedhën vendase përqindje endogjen DPM

LEV_EUR aftësia paguese e huamarrësit në monedhë të huaj përqindje endogjen DPM

P_ALL_EUR kursi i këmbimit Lek-Euro ALL/EUR ekzogjen BSH

P_INF norma e inflacionit përqindje endogjen INSTAT

P_INF_EA norma e inflacionit të EA përqindje ekzogjen ECB

R_NPL_BIZ_EUR
probabiliteti i falimentimit për huamarrësin 
në monedhë të huaj

përqindje endogjen BSH

R_NPL_BIZ_LEK
probabiliteti i falimentimit për huamarrësin 
në monedhë vendase

përqindje endogjen BSH

S_GAP hendeku i prodhimit përqindje endogjen DPM

W_CREDIT_ALL
pesha e stokut të kredisë dhënë biznesit 
në monedhën vendase

pikë ekzogjen DPM
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II. Lidhje deterministike në bllokun financiar

LEV_EUR = 100 * FIN_BURD_EUR / @MOVSUM (GDP_N, 4)

LEV_ALL = 100 * FIN_BURD_ALL / @MOVSUM (GDP_N, 4)

FIN_BURD_EUR = (I_CREDIT_BIZ_EUR_N / 100 + 0.16) * CREDIT_BIZ_EUR * P_ALL_EUR

FIN_BURD_ALL = (I_CREDIT_BIZ_ALL_N / 100 + 0.16) * CREDIT_BIZ_ALL

CREDIT_BIZ_ALL = @MOVSUM (GDP_N, 4) * CREDIT_BIZ_ALL_GDP / 100

CREDIT_BIZ = @MOVSUM (GDP_N, 4) * CREDIT_BIZ_GDP / 100

CREDIT_BIZ_EUR = (CREDIT_BIZ - CREDIT_BIZ_ALL) / P_ALL_EUR

I_CREDIT_BIZ_N = W_CREDIT_ALL * I_CREDIT_BIZ_ALL_N + (1 - W_CREDIT_ALL)* I_CREDIT_BIZ_EUR_N

I_POND_N = 0.8 * I_DB_POND_N + 0.2 * I_CREDIT_BIZ_N

I_REPO = I_REPO_N - P_INF

I_B12 = I_B12_N - P_INF

I_DB_POND = I_DB_POND_N - P_INF

I_CREDIT_BIZ_ALL = I_CREDIT_BIZ_ALL_N - P_INF

I_CREDIT_BIZ_EUR = I_CREDIT_BIZ_EUR_N - P_INF_EA

I_CREDIT_BIZ = W_CREDIT_ALL * I_CREDIT_BIZ_ALL + (1 - W_CREDIT_ALL) * I_CREDIT_BIZ_EUR

I_POND = 0.8 * I_DB_POND + 0.2 * I_CREDIT_BIZ
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ANEKS D. GRAFIKË

Gra�k 1. Pesha e kredisë dhënë biznesit në valutë përkundrejt monedhës vendase

Burimi: BSh, llogaritje të autorit.
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Gra�k 2. Mekanizmi i transmisionit në bllokun �nanciar

Burimi: llogaritje të autorit.
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Gra�k 3. Reagimi i treguesve të MEAM ndaj një goditjeje në politikën monetare

Burimi: BSh, llogaritje të autorit.
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Gra�k 4. Reagimi i treguesve të MEAM ndaj një goditjeje në kërkesën e huaj

Burimi: BSh, llogaritje të autorit.
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Gra�k 5. Kanali �nanciar i goditjes së politikës monetare

Burimi: llogaritje të autorit.
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Gra�k 6. Kanali �nanciar i goditjes së kërkesës së huaj

Burimi: llogaritje të autorit.
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