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abstrakt

Duke përfshirë për të parën herë variablat makroekonomikë në 
analizën empirike me të dhëna panel për bankat tregtare, ky punim 
synon të hedhë dritë mbi përcaktuesit e marzhit neto të interesave në 
sektorin bankar shqiptar. I konsideruar gjerësisht si një tregues i mirë 
i nivelit të eficiencës së ndërmjetësimit bankar, marzhi i interesave 
ndihmon në perceptimin e asimetrive në tregun bankar dhe kostove 
të transmetuara te klientët. Çështja merr rëndësi në kontekstin e 
politikës monetare, përderisa sa më të larta të jenë asimetritë në treg, 
aq më i vështirë bëhet transmetimi i sinjaleve të tij. Duke përdorur 
një procedurë PCSE (gabime standarde të korrektuara me panel) 
bazuar në metodën OLS (metoda e zakonshme e katrorëve më të 
vegjël), ky studim sugjeron se faktorët specifikë të bankave të tillë si: 
kostot e veprimtarisë, raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit, raporti i 
likuiditetit korrent, raporti i kredive me probleme, janë përcaktuesit 
më të rëndësishëm të marzhit të interesave në Shqipëri. Faktorët 
makroekonomikë të tillë si: rritja ekonomike, kursi i këmbimit dhe 
borxhi i brendshëm kanë një ndikim të rëndësishëm, megjithëse 
kontributi kryesor u atribuohet faktorëve specifikë të bankave. 
Informacioni rreth variablave bankarë mund të ketë pasoja kryesisht 
në fushën e mbikëqyrjes bankare të eficiencës dhe rregullimit të 
tregut, por informacioni i ri mbi variablat makroekonomikë u shërben 
politikëbërësve, të cilët me politikat ekonomike të tyre mund të 
kontribuojnë në stabilitetin e tregut bankar. 

Fjalë kyçe: marzhi i interesave, eficienca, faktorë makroekonomikë.
Klasifikimi JEL: E43; E44; D43
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1. hYrJe

ndërmjetësimi financiar është thelbësor për rritjen ekonomike. 
sa më të thella tregjet financiare, aq më të mëdha janë përfitimet 
nga ndërmjetësimi financiar. Levine dhe zervos (1998) kanë gjetur 
ekzistencën e një marrëdhënieje të rëndësishme shkakësore midis 
ndërmjetësimit financiar dhe rritjes ekonomike. një treg financiar 
i shëndetshëm është i aftë të financojë nevojat financiare të 
sektorit privat e publik duke stimuluar kështu rritjen e investimeve, 
e për pasojë edhe rritjen ekonomike. në shqipëri, tregu financiar 
dominohet nga institucionet bankare dhe një tregues i mirë i nivelit 
të eficiencës është marzhi neto bankar. stiglitz dhe Weiss (1981) 
argumentojnë se sa më të mëdha të jenë ineficiencat dhe asimetria 
e informacionit në treg, aq më të larta janë marzhet që vendosin 
bankat. ky tregues përcaktohet si diferenca midis të ardhurave nga 
interesi dhe shpenzimeve nga interesi pjesëtuar me aktivet totale 
[ho dhe saunders (1981), Wong (1997), demirguc-kunt dhe 
huizinga (1999), maudos dhe Guevara (2004)]. 

ky punim synon të identifikojë përcaktuesit kryesorë të marzhit neto 
të interesave në tregun bankar shqiptar1, duke përfshirë në analizë 
tregues mikro dhe makroekonomikë. Punimi i parë dhe i vetëm mbi 
këtë temë për sistemin bankar shqiptar është kryer nga kalluci (2010) 
për periudhën 2002-2007 dhe sugjeron se faktorët përcaktues të 
marzhit në shqipëri janë: luhatjet e interesave të tregut2 (veçanërisht 
në euro), shpenzimet operacionale dhe kostoja oportune e rezervës 
së detyrueshme të bankës qendrore. megjithatë, karakteristikat e 
tregut bankar kanë ndryshuar ndjeshëm që prej vitit 2007 dhe 
përveç kësaj, ky studim synon të analizojë empirikisht përcaktuesit e 
marzhit jo vetëm në nivel bankash apo tregu, por në një kuadër më 
të gjerë, duke përfshirë për herë të parë në analizën empirike me 
të dhëna panel të marzhit edhe variabla makroekonomikë të tillë 
si: inflacioni, kursi i këmbimit, rritja ekonomike dhe borxhi publik. 
rezultatet e punimit hedhin dritë jo vetëm në kontekstin e nivelit 

1  sistemi financiar shqiptar dominohet nga bankat, prandaj në analizë është marrë 
sektori bankar.
2  interesat e tregut që përdor kalluci (2010) janë euribori 3-mujor për euron, libori 
3-mujor për dollarin dhe interesi i bonove 3-mujore për monedhën vendase lek. këto 
variabla janë përdorur si proxy (tregues i përafërt) për rrezikun e tregut. 
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të eficiencës në tregun bankar shqiptar, por zbulojnë rëndësinë 
e stabilitetit makroekonomik mbi temën. rezultatet empirike kanë 
treguar se në disa vende si: republika Çeke, turqia dhe brazili, 
kuadri makroekonomik ka një ndikim të rëndësishëm në marzhin 
bankar. ndërsa informacioni rreth variablave bankarë mund të ketë 
pasoja kryesisht në fushën e mbikëqyrjes bankare, të eficiencës dhe 
rregullimit të tregut, informacioni i ri për variablat makroekonomikë 
është i dobishëm për politikëbërësit, të cilët me politikat e tyre 
ekonomike mund të kontribuojnë në stabilitetin e tregut bankar. 
metodologjia e përdorur për vlerësimin e modelit konsiston në 
një procedurë Pcse (gabime standarde të korrektuara me panel) 
bazuar në metodën oLs (metoda e zakonshme e katrorëve më të 
vegjël), e cila merr parasysh çështje të tilla si: autokorrelacioni, 
korrelacioni i mbetjeve midis ekuacioneve dhe heteroskedasticiteti 
ndërsektorial, duke përmirësuar eficiencën e parametrave dhe duke 
gjeneruar statistikat më të sakta. 

Punimi vazhdon si më poshtë. seksioni 2 jep një përmbledhje 
të pikëpamjeve teorike të përdorura për të analizuar marzhin neto 
të interesit dhe paraqet rezultatet empirike të punëve kërkimore 
të mëparshme mbi përcaktuesit kryesorë të marzhit në vende të 
ndryshme. seksioni 3 përshkruan zhvillimet kryesore në tregun 
bankar shqiptar dhe ndiqet nga seksioni 4, në të cilin përshkruhet 
metodologjia dhe të dhënat e diskutohen rezultatet empirike. 
Përfundimet dhe rëndësia e punimit në aspektin politikëbërës 
paraqiten në seksionin 5. 

 

2. rishikimi i Literaturës

2.1 PikëPamJet teorike Për anaLizën e 
marzhit neto të interesave 

marzhi neto i interesave zakonisht përcaktohet si diferenca midis 
të ardhurave nga interesi dhe shpenzimeve nga interesi pjesëtuar me 
aktivet totale [ho dhe saunders (1981), Wong (1997), demirguc-
kunt dhe huizinga (1999), maudos dhe Guevara (2004)]. ekziston 
gjithashtu një përkufizim më i detajuar i konceptit, ku të ardhurat 
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dhe shpenzimet nga interesi llogariten si raport i aktiveve që sjellin 
të ardhura. megjithatë, ky përcaktim ka dy mangësi kryesore: (i) ai 
nuk merr parasysh të ardhurat bankare nga tarifat dhe komisionet, 
dhe (ii) ai devijon ndjeshëm nga spread-i marzhinal (brock dhe 
suarez, 2000). zakonisht, marzhi neto i interesave konsiderohet 
si një masë e spread-it të interesit të realizuar të bankës ose 
spread ex-post. sipas demirguc-kunt dhe huizinga (1999), këto 
spread-e preferohen përkundrejt atyre ex-ante3 sepse ata janë të 
disponueshëm periodikisht në nivel të konsoliduar që i bën ata të 
krahasueshëm. efektet e marzhit bankar në nivelin e mirëqenies së 
një vendi mund të jenë të dyanshme. në rastet kur marzhi është i 
ulët, ai zakonisht tregon për një treg të konsoliduar me kosto të ulëta 
ndërmjetësimi për klientët. nga ana tjetër, një marzh interesi i lartë 
mund të tregojë që bankat janë të mirëkapitalizuara dhe më të forta 
ndaj goditjeve të tregut, duke siguruar nivele të larta fitimi, por “në 
kurriz” të klientëve të tyre, të cilët përballen me kosto më të larta 
(saunders dhe schumacher, 2000). marrja në konsideratë e çmimit 
të kredive dhe depozitave është thelbësore kur vlerësohet marzhi 
bankar. Procesi i vendimmarrjes përmes të cilit banka përcakton jo 
vetëm çmimin, por edhe vëllimet e këtyre produkteve, mbështetet 
fuqimisht në strukturën e tregut ku vepron (santomero, 1984). 
Pikëpamja e organizimit industrial konsiderohet si një nga shtyllat e 
teorisë bankare mikroekonomike dhe është një metodë e përdorur 
gjerësisht për të analizuar tregun bankar (Freixas dhe rochet, 1997). 
ajo e konsideron bankën si çdo lloj tjetër biznesi dhe analizon 
sjelljen e saj duke konsideruar disa specifika bankare, si niveli i 
rrezikut ose strategjitë menaxhuese, ose çdo biznes tjetër tregtar. 
modeli supozon4 se banka operon në një treg me konkurrencë të 
plotë dhe fokusi i aktivitetit të saj është ndërmjetësimi duke “shitur 
kredi” dhe duke “blerë depozita”. një ndër përfundimet kryesore 
është që banka do të zgjedhë të veprojë me sasinë e kredive dhe 

3  Spread-i ex-ante është diferenca midis normave kontraktuale të interesit të vendosura 
nga bankat mbi kreditë dhe depozitat. zakonisht, këto norma janë më të larta sepse 
nuk marrin parasysh interesin e humbur mbi kreditë me probleme. 
4  Gjithashtu, modeli supozon se: 1) banka vepron në një ekonomi të përbërë nga 
qeveria, bizneset dhe individët, 2) ka një përqindje të përcaktuar të depozitave bankare 
që mbahen në formën e cash-it të paremuneruara në bankën qendrore, 3) instrumenti 
i vetëm i përdorur si mjet i politikës monetare është norma e rezervës së detyrueshme. 
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depozitave, për të cilën marzhi i ndërmjetësimit barazon5 koston 
marzhinale. 

në botën reale, supozimi i konkurrencës së plotë nuk përmbushet 
e si rezultat, modeli monti–klein [klein (1971), monti (1972)] 
përfshin një supozim të ri rreth tregut monopolist me një bankë të 
vetme. në këtë model, i cili njihet si përfaqësuesi më i rëndësishëm 
i organizimit industrial, aktiviteti bankar mbështetet në një funksion 
kostoje që varet nga vlera totale e aktiveve që zotëron banka, si 
dhe nga faktorë të tjerë si kapitali dhe puna. rezultatet sugjerojnë 
se niveli optimal i normës së kredive është i pavarur nga norma 
optimale e depozitave. Pavarësia midis normës optimale të kredive 
dhe depozitave ka qenë një përfundim gjerësisht i diskutuar midis 
autorëve të tjerë që shprehen se këto norma varen nga njëra-tjetra. 
midis tyre është dermine (1986), i cili sugjeron se kur përfshihet në 
model rreziku i dështimit, pavarësia e normave të interesit humbet. 

Procesi i përcaktimit të normës së interesit të kredive dhe depozitave 
ndikon drejtpërdrejt madhësinë e marzhit bankar. ekzistojnë dy tipe 
kryesore modelesh që analizojnë në mënyrë specifike përcaktuesit 
e marzhit bankar në këtë kontekst: pikëpamja e ndërmjetësimit dhe 
modeli teorik mikroekonomik i firmës bankare. në modelin e parë, 
banka ka një rol aktiv ndërmjetësimi dhe ajo i vendos normat e saj 
të interesit duke marrë parasysh vëllimet e produkteve të ofruara dhe 
të kërkuara në treg. megjithatë, duke pasur parasysh që kërkesa 
dhe oferta e agjentëve të tregut nuk janë të njëkohshme, bankat 
kundërshtuese të rrezikut i vendosin normat e interesit duke synuar të 
fitojnë një marzh që mbulon rrezikun e tregut. studimi mbizotërues 
në këtë fushë i takon ho dhe saunders (1981) dhe mbështetet në 
sjelljen rrezik-kundërshtuese të bankave. 

qëllimi kryesor i modelit të ndërmjetësimit është përcaktimi i 
normave të interesit për kreditë dhe depozitat, në mënyrë që të 

5 marrëdhënia do të mund të paraqitej si më poshtë: 

(1)

ku  është norma e kredive,  është interesi ndërbankar,  është mjeti i politikës 
monetare për normën e rezervës së detyrueshme dhe  është interesi i depozitave 
(Freixas dhe rochet, 1997).
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gjendet një ekuilibër midis kohës asimetrike të marrjes së kërkesave 
për kredi dhe ofrimit të depozitave. duke supozuar se sjellja rrezik-
kundërshtuese e bankës është thelbësore për modelin, rreziku 
kryesor vjen nga luhatjet e normës së interesit. ho dhe saunders 
(1981) e kanë ndarë modelin në dy faza: së pari, ata vlerësojnë 
“marzhin e pastër” dhe së dyti, shohin se si lidhet ai me faktorë 
të tjerë të rrezikut në treg. autorët shpjegojnë se diferenca midis 
normave të interesit të kredive dhe depozitave është gjithmonë 
pozitive, sepse pasiguritë e tregut nuk zhduken kurrë dhe banka ka 
si qëllim t’i minimizojë ato. “marzhi bankar” përfaqëson nivelin e 
nevojshëm të marzhit për të mbuluar pasigurinë e tregut nga banka. 
koha asimetrike midis marrjes së kërkesave për kredi dhe ofrimit të 
depozitave e ekspozojnë bankën ndaj rreziqeve të rifinancimit dhe 
riinvestimit. sa herë që lind një kërkesë për kredi dhe banka nuk ka 
fonde në dispozicion në atë moment, ajo do të jetë e detyruar të 
marrë hua në tregun ndërbankar. nga ana tjetër, në rast se banka 
pranon depozita, ndërkohë që nuk ka kredi për të lëvruar, ajo do 
të detyrohet t’i investojë paratë e tepërta në tregun ndërbankar. në 
të dyja rastet, banka përballet me rrezikun e ndryshimit të normave 
të tregut ndërbankar, të cilat synon t’i mbulojë duke vendosur 
komisione ndaj klientëve të saj. 

sipas ho dhe saunders (1981), “marzhi i pastër”6 do të 
rezultojë i lartë kur kërkesa dhe oferta për produkte bankare janë 
joelastike, për shkak të përfitimeve të rritura të bankës me sjellje 
monopolistike. e kundërta do të ndodhë në një treg konkurrues, ku 
kërkesa dhe oferta janë mjaft elastike dhe banka detyrohet të mbajë 
marzhe të ulëta. saunders dhe schumacher (2000) theksojnë se 
përkufizimi i mësipërm i marzhit është midis themeluesve të teorisë 
së ndërmjetësimit financiar, sepse nënvizon faktin që sa kohë që 
bankat janë rrezik-kundërshtuese dhe ekzistojnë pasiguri në treg, 

6  duke supozuar marzhin s të tillë që , ku a dhe b përfaqësojnë komisionet 
dhe pas disa transformimeve matematikore, autorët arrijnë në marrëdhënien e 
mëposhtme: 

 
ku  përfaqëson “marzhin e pastër” dhe derivohet nga funksionet e kërkesës dhe 
ofertës për kredi dhe depozita,  mat sjelljen rrezik-kundërshtuese të bankës,  është 
madhësia e transaksioneve, ndërsa  mat rrezikun e normës së interesit. ekuacioni 
mund të ndahet në dy pjesë: në të parën, që është “marzhi i pastër”, ndërsa në të dytën 
janë variablat që inkorporojnë rrezikun e modelit. 

(2)
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bankat do të synojnë gjithnjë marzhe pozitive, në mënyrë që të 
jenë në gjendje të ofrojnë kredi dhe depozita në kohën kur ato 
kërkohen. autorë të tjerë si angbazo (1997), demirguç-kunt 
(1998), dhe maudos dhe de Guevara (2004) e kanë zhvilluar më 
tej modelin duke përfshirë variabla të tjerë si rreziku i kredisë apo 
cilësia e menaxhimit. 

metoda e dytë ndryshon nga “modeli i ndërmjetësimit” jo vetëm 
sepse e konsideron bankën si pasive, por ajo supozon gjithashtu se 
kërkesa dhe oferta për kredi e depozita në treg janë të njëkohshme 
dhe vëllimet e tyre kompensojnë plotësisht njëra-tjetrën. zarruck 
(1988) shpjegon se në këtë model, banka e përcakton marzhin 
që nga fillimi i procesit vendimmarrës, duke përcaktuar normat e 
interesit të kredive dhe depozitave. Pasi këto norma bëhen publike, 
pasiguritë e tregut zvogëlohen përderisa nivelet e kërkesës dhe 
ofertës bëhen të njohura. në një moment të dytë, banka përshtat 
vëllimet sipas nevojave të saj duke përdorur fondet e bankës 
qendrore me normën r dhe duke mbajtur të pandryshuar nivelin e 
marzhit. Wong (1997) ka studiuar gjithashtu përcaktuesit e marzhit 
bankar, duke u mbështetur në këtë tip modeli, duke zhvilluar punën 
e zarruck (1988) me përfshirjen e rrezikut të normës së interesit në 
model. 

një model alternativ për të studiuar përcaktuesit e marzhit 
bankar është përqasja kontabël, e cila bazohet në përdorimin e të 
dhënave financiare të marra nga bilancet dhe gjendjet e llogarive të 
bankave (hanson dhe rocha, 1986). megjithatë, kjo metodë është 
kundërshtuar nga schmalensee (1989) dhe bresnahan (1989), të 
cilët argumentojnë se përdorimi i të dhënave kontabël mund të 
shkaktojë anshmëri të mundshme vlerësimi. ndërkohë që punimi 
kryesor mbi këtë temë mbetet ai i ho dhe saunders (1981), autorë 
të tjerë si angbazo (1997), demirguç-kunt (1998) dhe maudos 
e de Guevara (2004) e kanë zhvilluar më tej punën e tyre duke 
përfshirë variabla të reja në model dhe duke konsideruar edhe lloje 
të tjera të rrezikut. 
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2.2 anaLiza teorike dhe rezuLtatet emPirike 
të Përcaktuesve të marzhit 

karakteristikat e bankave individuale janë ndër përcaktuesit 
më të rëndësishëm të fitimit të bankave dhe kostove të financimit 
për klientët e tyre. variablat specifikë të bankave që përdoren më 
shpesh për këtë qëllim, janë: treguesit e eficiencës operacionale, 
cilësia e menaxhimit, likuiditeti, kundërshtimi i rrezikut, rreziku i 
kredisë, rreziku i interesit, kostoja oportune e rezervave të bankës, 
madhësia e bankës etj.

në përgjithësi, është gjetur se shpenzimet e veprimtarisë dhe 
eficienca operacionale kanë një efekt të rëndësishëm në marzhin 
neto të interesit (kasman et al, 2010). bankat me kosto për njësi 
të lartë kërkojnë marzhe më të larta, në mënyrë që të mbulojnë 
shpenzimet më të larta të veprimtarisë (maudos dhe de Guevara, 
2004), ndërsa një nivel më i lartë i eficiencës operacionale, i lejon 
bankat të ulin marzhet e interesit përmes normave më të ulëta të 
kredive apo normave më të larta të depozitave (claeys dhe vander 
vennet, 2008). 

edhe rreziku i kredisë është ndër faktorët me ndikimin më të madh 
në marzhin bankar (schweiger dhe Liebeg, 2009; saad dhe el 
moussawi, 2012). bankat pritet të vendosin marzhe më të larta 
interesi në mënyrë që të mund të mbulojnë rrezikun e parashikuar 
dhe të paparashikuar të kredisë, siç thuhet nga kasman et al. 
(2010). megjithatë, analiza e sistemeve bankare të amerikës 
Latine, ka treguar një korrelacion negativ midis dy variablave (brock 
dhe rojas-suarez, 2000). ulja e normave të kredive ose rritja e 
normave të depozitave, pavarësisht rritjes së peshës së kredive me 
probleme në totalin e kredisë, është një strategji e ndjekur nga 
bankat tregtare me qëllim rritjen e pjesës së tyre të tregut.

një tjetër përcaktues i rëndësishëm është raporti i mjaftueshmërisë 
së kapitalit, që zakonisht përdoret si një tregues i përafërt për aftësinë 
e kredimarrësve për të shlyer kreditë e marra nga banka. rregullat 
e mjaftueshmërisë së kapitalit synojnë parandalimin e bankave për 
të pranuar nivele të larta rreziku dhe sigurimin e stabilitetit të sektorit 
bankar (claeys dhe vander vennet, 2008). marrëdhënia midis 
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marzhit të interesave dhe raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit 
mund të jetë pozitive ose negative, në varësi të madhësisë së 
transferimit të këtyre faktorëve te klientët. një raport më i lartë i 
mjaftueshmërisë së kapitalit nënkupton se bankat mbajnë më shumë 
kapital në raport me totalin e aktiveve. në qoftë se konkurrenca 
në treg nuk i lejon bankat ta transferojnë koston e kapitalit të tepërt 
te klientët, bankat më të kapitalizuara do të kishin marzhe më të 
ulëta interesi. nga ana tjetër, mund të pritet që bankat më pak të 
kapitalizuara të priren të pranojnë më shumë rrezik, në kërkim të 
fitimeve më të larta, gjë që mund të çojë në një sjellje të rrezikut 
moral (schweiger dhe Liebeg, 2009).

Literatura sugjeron një efekt të paqartë të të ardhurave jo nga 
interesi te marzhi bankar. në një treg me një nivel të lartë të 
konkurrencës, ku bankat e kanë të vështirë të ndikojnë normat e 
interesit, bankat priren që t’i ulin marzhet nëse ato kompensojnë të 
ardhurat më të ulëta të interesit duke marrë të ardhura më të larta 
jo nga interesi. në këtë rast, të ardhurat nga komisionet dhe të 
ardhura të tjera jo nga interesi, pritet të jenë një zëvendësues i të 
ardhurave nga interesi dhe lidhja midis tyre pritet të jetë negative. 
në të kundërt, nëse banka e ushtron aktivitetin në një treg me nivel 
të lartë përqendrimi dhe ato kanë një farë fuqie në përcaktimin e 
normave të interesit, të ardhurat nga interesi dhe ato jo nga interesi 
do të jenë burime bashkëplotësuese të njëra-tjetrës. Lidhja midis 
variablave në këtë rast do të jetë pozitive (estrada et al, 2006).

madhësia e bankës mund të jetë një përcaktues i rëndësishëm i 
marzheve neto të interesit. bankat më të mëdha mund të kenë kosto 
për njësi më të ulët të të ardhurave dhe për pasojë, edhe marzhe 
më të larta interesi. megjithatë, gjetjet empirike në vendet e eqL-
së tregojnë se përfitimi në eficiencë me rritjen e madhësisë është i 
kufizuar dhe lidhet kryesisht me banka shumë të vogla. staikouras 
et al. (2008) tregojnë se një bankë bëhet më eficiente kur ajo 
transformohet nga një bankë e vogël në një bankë me madhësi 
mesatare dhe më pak eficiente kur kalon nga madhësia mesatare 
në të madhe, nëse sektori bankar karakterizohet nga ekonomi të 
shkallës. 
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ndikimi i strukturës së tregut bankar në marzhin e interesit 
zakonisht përafrohet nga indeksi herfindahl hirschman (hhi)7 ose 
indeksi Lerner8. veçoritë specifike të tregjeve bankare ndikojnë 
fuqinë e tregut të secilës bankë individuale dhe politikën e tyre 
të çmimeve, duke ushtruar në këtë mënyrë presion te marzhet e 
interesit. Literatura sugjeron dy hipoteza të kundërta në lidhje me 
efektin e përqendrimit në sjelljen e bankave lidhur me çmimet. e 
para është e ashtuquajtura hipoteza struktura-drejton-Performancën 
(sdP), e cila argumenton se një sektor bankar më i përqendruar do 
të sillet në mënyrë oligopolistike dhe një përqendrim më i lartë do të 
shkaktojë marzhe më të larta interesi për bankat. hipoteza e dytë, 
ajo e strukturës eficiente (se) konfirmon se përqendrimi prodhon 
përfitime nga eficienca (për shkak të zvogëlimit të kostove), duke 
çuar në uljen e marzheve të interesit. rodriguez (2003) teston të 
dyja hipotezat: atë të fuqisë së tregut dhe të eficiencës për industrinë 
bankare meksikane, duke analizuar 16 banka përgjatë periudhës 
1995-2000. ai gjen se marzhi bankar është i lidhur pozitivisht 
me përqendrimin e tregut dhe e interpreton këtë gjetje si dëshmi 
mbështetëse në favor të hipotezës sdP. claeys dhe vennet (2008) 
gjejnë gjithashtu një lidhje pozitive midis marzhit dhe përqendrimit 
të industrisë bankare në vendet e evropës qendrore dhe Lindore. 
nga ana tjetër, schweiger dhe Liebeg (2009) ofrojnë evidenca 
se niveli më i lartë i konkurrencës në tregun bankar i ul marzhet e 
interesit. 

autorë të tjerë kanë përfshirë variablat makroekonomikë në 
modelet e tyre, në mënyrë që të kapin efektet përkatëse në marzhin 
bankar. variablat makroekonomike kanë rezultuar të jenë ndër 
përcaktuesit më të rëndësishëm në sjelljen e marzhit në turqi. në 
përfundim të punimit, türker-kaya (2002) dhe aysan et al. (2010) 
konkludojnë se bankat turke nuk mund të ndikojnë marzhet e interesit 
sepse ato nuk mund të ndikojnë kushtet makroekonomike, kështu që 
përgjegjësia për eficiencën e tregut bankar u mbetet autoriteteve 
rregullatore. rezultatet e tyre mbështeten në marrëdhënien e 
rëndësishme midis marzhit dhe inflacionit, rritjes ekonomike dhe 
interesit ndërbankar. 

7  shuma e katrorëve të pjesëve të tregut për secilën bankë në aktivet totale. 
8  tregues i përafërt i fuqisë së tregut = (të ardhura totale – shpenzime totale)/të 
ardhura totale.
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Përfundimet mbi ndikimin e kushteve makroekonomike te marzhi 
i interesave dhe eficienca janë të dyanshme. sipas bernanke dhe 
Gertler (1989), marrëdhënia midis rritjes reale ekonomike dhe 
marzheve neto të interesit mund të jetë negative, sepse përgjatë 
periudhave të recesionit, aftësia paguese dhe pasuria neto e 
kredimarrësve përkeqësohen dhe normat e interesit të kredive rriten 
për të mbuluar rreziqe të mundshme. tan (2012) e mbështet më 
tej këtë lidhje të zhdrejtë duke argumentuar se gjatë periudhave të 
bumit ekonomik, performanca e mirë ekonomike e firmave zvogëlon 
falimentimet e bankave dhe rreziqet. nga ana tjetër, rritja reale e 
Pbb-së mund të ketë efekt pozitiv te marzhi bankar për shkak të faktit 
që kërkesa për kredi rritet (duke rezultuar në investime më të larta) 
gjatë periudhave të rritjes ekonomike. brock dhe suarez (2000) 
tregojnë se pasiguria dhe keqësimi i kushteve makroekonomike rrit 
marzhet e interesit. schweiger dhe Liebeg (2009) dhe kasman et al. 
(2010) kanë gjetur gjithashtu një lidhje negative midis zhvillimeve 
pozitive makroekonomike dhe marzhit për periudhën e konsolidimit 
në vendet e përzgjedhura të evropës qendrore dhe Lindore, ndërsa 
lidhja zbehet në periudhën e pas-konsolidimit. në të kundërt me 
të, claeys dhe vander vennet (2004) gjejnë se një rritje më e 
lartë ekonomike në evropën Perëndimore shoqërohet me marzhe 
më të larta interesi, duke ia atribuar këtë aktivitetit kreditues më 
intensiv edhe përmirësimit të cilësisë së kredisë, ndërsa për vendet 
e evropës Lindore, rritja e Pbb-së rezultoi e parëndësishme. 

norma e inflacionit është një është tregues tjetër i rëndësishëm i 
mjedisit makroekonomik që mund të ndikojë marzhin bankar. një 
normë më e lartë inflacioni rrit rrezikun e falimentimit e kjo i shtyn 
bankat të vendosin çmime më të larta për kreditë, duke rritur kështu 
marzhet e interesit. nga ana tjetër, bankat mund të kufizohen nga 
kuadri rregullator, institucional dhe faktorët e tregut, kështu që ato 
nuk mund t’i rrisin normat e interesit në mënyrë të pakontrolluar me 
rritjen e normës së inflacionit. Për më tepër, inflacioni ndikon në 
mënyrë asimetrike huadhënësit dhe huamarrësit dhe kështu efekti 
neto te marzhi do të varet nga struktura e aktiveve të bilancit të 
bankave. studimi i horvàth (2009) për republikën Çeke sugjeron 
se stabiliteti i çmimeve është një përcaktues i rëndësishëm i marzhit 
dhe kontribuon në ruajtjen e marzhit në nivele të ulëta për periudha të 
gjata kohe. afanasieff et al. (2002), cardoso (2002) dhe naceur 
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dhe kandil (2009) gjejnë evidenca se norma e inflacionit ndikon 
negativisht te marzhi. ata sugjerojnë se marzhi ka një marrëdhënie 
pozitive me normën bazë të interesit dhe rritjen ekonomike, por lidhje 
negative me inflacionin. nëse inflacioni është i paparashikuar dhe 
bankat i përshtasin ngadalë normat e tyre të interesit, atëherë ka një 
mundësi që kostot e bankave të rriten më shpejt se të ardhurat e për 
pasojë, ta ndikojnë në të kundërt marzhin. 

brock dhe Franken (2002) përfshijnë pasiguritë e normës së 
interesit dhe luhatshmëritë e kursit të këmbimit. randall (1998) 
përfshin gjithashtu pjesën e bankave tregtare në kreditë e dhëna 
sektorit publik në listën e përcaktuesve të marzhit bankar në 
karaibe. Përfshirja e randall-it është e ngjashme me variablat 
shtesë të sugjeruara nga tennant (2006) për Xhamajkën, ku ai 
tregon rëndësinë e variablave makroekonomikë të tillë si: huamarrja 
e brendshme e sektorit publik, normat e skontimit dhe normat e 
bonove të thesarit te sjellja e marzhit bankar.

3. zhviLLimet në treGun bankar 
shqiPtar 

Pavarësisht mbizotërimit të bankave në tregjet financiare të 
evropës Jugore e Lindore, zhvillimi i tyre në kontekstin e produkteve 
dhe shërbimeve të ofruara ka qenë mbrapa vendeve të tjera 
evropiane në zhvillim. sipas mamatzakis et al (2005), ky ka qenë 
rezultat i fragmentimit të thellë të tregut dhe politikave të dobëta 
makroekonomike që në shumë vende çojnë në kriza ekonomike 
dhe financiare (shqipëria dhe bullgaria në vitin 1997, rumania 
në 1998, maqedonia në 1999). më vonë, këto vende ndërmorën 
reforma strukturore duke privatizuar bankat shtetërore dhe duke 
forcuar kuadrin rregullator e raportues, duke i lejuar tregjet e tyre të 
hapen ndaj bankave të huaja. 

këto prirje u shfaqën edhe në shqipëri pas vitit 2004, me 
privatizimin e bankës më të madhe shtetërore dhe kur bankat e 
huaja hynë në tregun e brendshëm financiar. më vonë, dy banka u 
bashkuan duke krijuar një institucion financiar më të madh si pjesë të 
një grupi financiar bankar perëndimor të rëndësishëm, duke shënuar 
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kështu ndryshime të reja strukturore, duke nxitur kredidhënien dhe 
thellimin e nivelit të konkurrencës. tregu bankar shqiptar dominohet 
nga degët e bankave të huaja që zotërojnë rreth 87% të totalit të 
aktiveve. 

Grafiku 1 përfaqëson ecurinë përgjatë kohës të disa treguesve 
të sektorit bankar përgjatë periudhës 2002-2014. marzhi bankar 
është luhatur rreth vlerës mesatare prej 3.5%. ndërsa ka pasur një 
trend rritës deri në vitin 2007, kriza financiare e 2008-ës shënoi 
një ngadalësim që ka vazhduar deri në vitet e fundit. një mënyrë 
e drejtpërdrejtë për të interpretuar dinamikat e marzhit është që të 
analizohen përbërësit e tij duke konsideruar burimet kryesore të 
të ardhurave dhe shpenzimeve. burimet kryesore të të ardhurave 
janë normat e kredive, si dhe komisionet e tarifat, ndërsa përbërësit 
kryesorë të shpenzimeve janë kostot e financimit, kostot e rreziqeve 
dhe shpenzimet e veprimtarisë. ndërkohë që bumi i kreditimit ka 
mbështetur rritjen e marzhit gjatë viteve të para, trendi shtrëngues 
që nisi pas vitit 2005 kontribuoi në uljen e të ardhurave nga 
interesat e kredive që u bë më e fortë pas vitit 2008. nga ana 
tjetër, shpenzimet janë rritur në mënyrë të vazhdueshme, kryesisht 
për shkak të rritjes së kostove të rrezikut të kredisë për shpenzimet e 
provigjionimit. megjithatë, gjatë dy viteve të fundit, këto kosto kanë 
qenë rënëse për shkak të ngadalësimit të përkeqësimit të portofolit 

Gra�k 1. Ecuria e treguesve bankarë, 2002-2014

Burimi: Banka e Shqipërisë, 2015. 
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të kredive, procedurave të ristrukturimit të hershëm të kredive për 
të frenuar transformimin në kredi me probleme, si dhe fshirjen e 
kredive të humbura. 

Pjesa e sipërme e grafikut 1 ilustron trendin e kredive dhe 
depozitave në tregun e brendshëm. kreditimi ka pësuar një rritje 
të rëndësishme në periudhën 2004-2005, duke arritur një normë 
rritjeje prej 75% në gjysmën e dytë të 2005-ës, ndërsa rritja e 
depozitave ka qenë më graduale. norma e konsiderueshme e rritjes 
së kredive është rezultat kryesisht i strategjive agresive të huadhënies, 
të ndjekura nga bankat dhe fokusohet në kategorinë e bizneseve. 
nga fundi i vitit 2014, totali i kredive dhënë bizneseve krahasuar 
me atë dhënë individëve llogaritej 67%:33% e totalit të kredive dhe 
ishte i përqendruar në sektorët e tregtisë, ndërtimit dhe industrisë 
përpunuese. në fund të vitit 2005, portofolet e kredisë për individë 
dhe biznese u shtrënguan, duke reflektuar ndjeshëm norma më të 
ulëta rritjeje dhe duke rënë gjithashtu në nivele negative gjatë viteve 
të fundit. situata aktuale është një ilustrim i qartë i dinamikave të 
ngadalta dhe të vështira me të cilat përballen bankat9, që detyrohen 
të përshtasin strategjitë e tyre të menaxhimit me kushtet e tregut. 

në pjesën e poshtme të grafikut 1, ilustrohet trendi i kredive me 
probleme. ndërsa gjatë kohës së “bumit të kreditimit” ka pasur 
nivele shumë të ulëta të kredive me probleme (më pak se 5%), 
periudha e mëvonshme dëshmon për një trend të qëndrueshëm 
rritës në nivelin 25%. megjithatë, ka pasur një ritëm ngadalësues 
vitet e fundit, i cili nuk është vetëm rezultat i kërkesës rënëse të 
kredive, por gjithashtu edhe i shtrëngimit të procedurave bankare 
rregullatore10 në lidhje me kreditimin dhe rrezikun. nga fundi i vitit 
2014, norma e kredive me probleme ishte 22.8%11 më e ulët se 
dy vitet paraardhëse. 

9 në dy vitet e fundit, degët e grupeve bankare evropiane mbajtën një pozitë më të 
kujdesshme lidhur me ekspozimet ndaj kredidhënies, si rezultat i instruksioneve të marra 
nga autoritetet bankare evropiane mbi rreziqet rregullatore. 
10 Përmirësime janë bërë duke forcuar procedurat bankare rregullatore që përfshijnë 
ekzekutimin/administrimin e kolateralit, taksimin e bankave pas fshirjes apo ristrukturimit 
të kredive me probleme, si dhe trajtimin e kompanive huamarrëse në procesin e likuidimit 
dhe transferimin e portofoleve të keqësuara të kredisë drejt zyrave përmbarimore.
11 kreditë me probleme përqendrohen kryesisht në portofolin e kredive në valutë me një 
normë 26%, ndërsa pesha e tyre në monedhë vendase është 17.5%. 
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zhvillimet e ndryshme të tregut bankar përgjatë kohës kanë sjellë 
ndryshime në strukturën e aktiveve dhe detyrimeve të bankave. 
Grafiku 2 ilustron strukturën e aktiveve dhe detyrimeve në fund të 
viteve 2002 dhe 2014. midis aktiveve, kategoria që ka ndryshuar 
më shumë si peshë ndaj aktiveve totale është kategoria e bonove 
të thesarit, e cila në vitin 2002 përfaqësonte më shumë se gjysmën 
e portofolit të aktiveve, ndërsa në vitin 2014 llogaritej vetëm 8% 
e tij. në vazhdim, kategoritë e kredive për bizneset dhe individët 
dhe investimet në obligacione janë rritur ndjeshëm. ndërsa në vitin 
2002 fusha kryesore e investimit të bankës ishte në bono thesari 
dhe në të ardhurat e gjeneruara prej tyre, në 2014-ën, shumica e 
të ardhurave gjenerohej nga portofoli i kredive dhe obligacioneve. 
Për më tepër, një ndryshim i rëndësishëm është rritja e kategorisë 
së provigjioneve, e cila llogaritej pranë zeros në vitin 2002, por 
arriti 7% në 2014. ana e detyrimeve reflekton më pak ndryshime, 
ku më të rëndësishmet lidhen me rritjen e kapitalit të aksionerëve 
si rezultat i thellimit të aktivitetit bankar dhe i të ardhurave të tyre. 
burimi kryesor i financimit mbeten depozitat e klientëve. të gjitha 
ndryshimet e përshkruara dhe ilustruara më sipër kanë ndikuar 
kategoritë përkatëse të të ardhurave dhe shpenzimeve duke ndikuar 
kështu edhe marzhin bankar. 

Gra�k 2. Struktura e aktiveve dhe detyrimeve të bankës në fund të vitit 2002 dhe 2014

Burimi: Banka e Shqipërisë, 2015. 
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4. metodoLoGJia dhe të dhënat 

4.1 sPeciFikimi i modeLit dhe variabLat e 
zGJedhur 

në këtë pjesë shpjegohet modeli ekonometrik i përdorur për të 
përshkruar përcaktuesit e sjelljes së marzhit bankar. Punimi përdor 
të dhëna panel për 16 bankat tregtare të sistemit bankar shqiptar, 
për të gjetur se cilët nga faktorët specifikë të bankave, të strukturës 
së tregut apo atyre makroekonomikë, janë përcaktuesit kryesorë të 
marzhit neto të interesave. nëse variablat shpjegues grupohen në 
tri kategori, ekuacioni mund të shkruhej: 

 NIMi, t = a0 + a1*NIMi, t-1 + a2*Bi, t + a3*Ct + a4*Mt + i, t  (3)

ku NIMi, t është variabli i varur (marzhi neto i interesave) për bankën 
i në kohën t; NIMi, t-1 është vonesa e parë kohore e variablit të 
varur; Bi, t është një vektor me variablat specifikë të bankave për 
bankën i dhe kohën t; Ct është një vektor me variablat specifikë 
të bankave që varion me kohën; Mt është një vektor me variabla 
makroekonomikë që varion me kohën dhe i,t është termi i mbetjes. 

Për shkak të persistencës së fitimeve të bankave (carbó dhe 
rodríguez, 2007), kemi përfshirë vonesën e parë kohore të marzhit 
në anën e djathtë të ekuacionit. bankat që kanë pasur fitime të larta 
në periudhën paraardhëse, priren të kenë fitime edhe në periudhën 
aktuale. në kategorinë e parë kemi përfshirë 6 variabla: overhead 
costs, që i referohet raportit të shpenzimeve administrative ndaj 
aktiveve totale të bankës; capital adequacy përcaktuar si raporti i 
kapitalit rregullator ndaj aktiveve të ponderuara me rrezik; current 
liquidity është raporti i aktiveve me likuiditet të lartë ndaj detyrimeve; 
raporti i kredive me probleme ndaj totalit të kredisë përdoret si tregues 
i rrezikut të kredisë (credit risk); bank size llogaritet si logaritëm i 
aktiveve totale të bankës; non-interest income përcaktohet si raport 
i të ardhurave jooperative me aktivet totale. 



-21-

midis variablave të industrisë bankare, kemi zgjedhur indeksin 
herfindahl hirschman (hhi) për aktivet totale, i cili përfaqëson 
përqendrimin e aktiveve në sektorin bankar për periudhën në 
shqyrtim. ky indeks ka një përparësi që u jep peshë më të madhe 
bankave më të mëdha krahasuar me indekset e tjera të përqendrimit. 
megjithatë, indekset e përqendrimit duke përfshirë edhe hhi-
në, dështojnë në kapjen e efekteve të diferencimit të produktit 
apo avantazheve gjeografike që u mundësojnë disa bankave të 
ushtrojnë fuqi monopolistike përtej pjesës së tyre të tregut. 

në vazhdim, janë përfshirë këto variabla makroekonomikë: 
norma reale e rritjes ekonomike, inflacioni, ndryshimi i kursit nominal 
të këmbimit, norma e repos dhe borxhi i brendshëm ndaj Pbb-së, 
për të cilat janë përdorur përkatësisht këto emërtime: GROWTH, 
INF, REPO, ALL_EUR dhe DEBT_GDP. 

informacioni mbi këto variabla është marrë nga banka e shqipërisë 
(bsh) dhe instituti i statistikave (instat). të dhënat janë tremujore 
për periudhën 2002t1-2014t2 (50 periudha) dhe përfshijnë të 
gjitha bankat tregtare të sistemit bankar shqiptar (16 banka). numri 
total i vrojtimeve është 374 dhe paneli është i pabalancuar. tabela 
1 e aneksit paraqet një përmbledhje të statistikave përshkruese dhe 
ndikimin e pritur të variablave shpjegues mbi mni-në. 

4.2 vLerësimi i modeLit dhe rezuLtatet 

duke u mbështetur te studimi i nassar, martinez dhe Pineda 
(2014), të cilët analizojnë përcaktuesit e marzhit bankar në 
honduras, duke përdorur një panel bankash për periudhën 1998-
2013, në këtë punim modeli vlerësohet duke përdorur procedurën 
Pcse bazuar në oLs (gabime standarde të korrektuara për panelin 
bazuar në metodën e zakonshme të katrorëve më të vegjël), 
e cila është më e përshtatshme për të dhëna të tipit seri kohore 
ndërsektoriale. 
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ekuacioni ka formën e përgjithshme:

NIMi, t = a0 + a1*NIMi, t-1 + a2*OVERHEADi,t + a3*CARi,t + a4*CLRi,t + a5*NPLi,t(-4)
12 + 

a6*SIZEi,t + a7*NIIi,t +a8*HHIi,t + a9*GROWTHi,t +a10*INFLATIONi,t +
 a11*REPOi,t + a12*ALL_EUR i,t + a13*DEBT_GDP i,t +  i, t 

Ku indekset i dhe t i referohen përkatësisht bankës dhe vitit dhe 
termi i,t përfaqëson mbetjet e modelit. 

në vlerësimin e ekuacionit (4), është e nevojshme që të zgjidhen 
ndërlikimet që lidhen me termin e gabimit. së pari, termat e gabimit 
për secilën bankë janë të pavarur gjatë kohës (autokorrelacioni). 
së dyti, përderisa bankat veprojnë në të njëjtën industri dhe sektor, 
ekziston mundësia që termat e gabimit të jenë të korreluar midis 
bankave (korrelacion i njëkohshëm). së treti, termat e gabimit priret 
të kenë varianca jokonstante midis bankave (heteroskedasticitet) 
(beck dhe katz, 1995). Për këto arsye, modeli vlerësohet duke 
përdorur një procedurë Pcse bazuar në oLs, e cila përmirëson 
eficiencën e parametrave dhe gjeneron statistika t më të sakta, 
duke korrektuar korrelacionin e mbetjeve midis ekuacioneve dhe 
heteroskedasticitetin ndërsektorial (beck dhe katz; 1995). një 
supozim thelbësor për metodën Pcse është që gabimet kanë pak 
ose aspak korrelacion serial, kështu që është e nevojshme të bëhet 
testimi për praninë e autokorrelacionit përpara përdorimit të kësaj 
metode. rezultatet e testit sugjerojnë se niveli i autokorrelacionit në 
model është i ulët (shih tabelën 2 te aneksi), kështu që modeli mund 
të vlerësohet përmes kësaj metode. rezultatet e modelit paraqiten 
në tabelën 1. 

 
r2 e korrektuar me shkallët e lirisë është 88.3%, gjë që nënkupton 

se rreth 88% e variancës së mni-së shpjegohet nga varianca e 
variablave shpjegues të përfshirë në ekuacion. vlera e lartë e 
këtij treguesi i atribuohet termit autoregresiv të variablit të varur të 
përfshirë në anën ë djathtë të ekuacionit. sikurse mund të shihet 
nga rezultatet e modelit, faktorët që përcaktojnë sjelljen e marzhit 
midis faktorëve specifikë të bankave janë raporti i mjaftueshmërisë 
së kapitalit, raporti i likuiditetit korrent, kreditë me probleme, 
shpenzimet e veprimtarisë dhe të ardhurat jo nga interesi; ndërsa 
12  variabli është përfshirë me 4 vonesa kohore, sepse bankës i duhet kohë që të 
ndërmarrë masa lidhur me rrezikun e rritur të kredisë. 

(4)
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midis faktorëve makroekonomikë norma e rritjes ekonomike, raporti 
i borxhit të brendshëm ndaj Pbb-së dhe kursi i këmbimit rezultojnë 
statistikisht të rëndësishëm. 

Tabelë 1. Koeficientët e vlerësuar me procedurën PCSE bazuar në OLS 
variabli i varur: nim
metoda: katrorët më të vegjël të Panelit
zgjedhja (e përshtatur): 2003t1 2014t2
Periudhat e përfshira: 46
numri i të dhënave ndërsektoriale: 16
numri total i vrojtimeve të panelit (i pabalancuar): 691
variabli koeficienti Gabimi standard statistika t Probabiliteti 
c -0.220761 0.380250 -0.580568 0.5617
nim(-1)*** 0.888576 0.015940 55.74522 0.0000
overhead* 0.110057 0.060546 1.817732 0.0695
car*** -0.001966 0.000567 -3.467347 0.0006
cLr** -0.000795 0.000309 -2.571490 0.0103
nPL(-4)** -0.051956 0.021133 -2.458528 0.0142
size 0.008808 0.022128 0.398058 0.6907
nii_aktive* 0.275279 0.163712 1.681481 0.0931
hhi_aktive -0.244608 0.640513 -0.381894 0.7027
GroWth*** -0.022018 0.006910 -3.186315 0.0015
inFLation 0.014056 0.026718 0.526064 0.5990
rePo 0.006609 0.031629 0.208947 0.8346
aLL_eur* -0.010441 0.006252 -1.670137 0.0954
debt_GdP*** 0.004606 0.001531 3.007356 0.0027
r-katror 0.885537 statistika-F 402.8897
r-katror e korrektuar 
me shkallët e lirisë 0.883339 Probabiliteti (statistika-F) 0.000000

statistika durbin-Watson 2.026685
shënim: *rëndësia në nivelin 10%, **rëndësia në 5%, ***rëndësia në 1%. 
burimi: Llogaritjet e autorëve.

në linjë me rezultatet e kalluci (2010), gjejmë se shpenzimet 
e veprimtarisë kanë një ndikim të rëndësishëm te marzhi bankar. 
kjo nënkupton se bankat rrisin marzhin kur rriten shpenzimet e 
veprimtarisë, në mënyrë që të mbulojnë kostot shtesë. kjo gjetje 
është konsistente gjithashtu me teorinë dhe studime të mëparshme 
mbi marzhin. 

rezultatet e modelit sugjerojnë se një raport më i lartë i 
mjaftueshmërisë së kapitalit shoqërohet me marzhe më të ulëta. 
kjo nuk është konsistente me modelin ho dhe saunders (1981), i 
cili parashikon një lidhje pozitive midis dy variablave. Gjetja jonë 
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është në linjë me hipotezën e brock dhe Franken (2003), nën të 
cilën bankat më pak të kapitalizuara kanë arsye të ndërmarrin më 
tepër rrezik (shoqëruar me marzhe më të larta), për të marrë fitime 
më të larta. në mënyrë të ngjashme, bankat më të kapitalizuara 
investojnë në mënyrë më të kujdesshme, sepse rreziku i kapitalit 
është më i lartë (brock dhe Franken, 2003). ato mund të përballojnë 
goditje ndaj bilanceve të tyre, por të heqin dorë gjithashtu nga leva 
financiare, e cila mund të çonte në marzhe më të ulëta dhe të 
ardhura më të ulëta nga kapitali. 

koeficienti përpara raportit të likuiditetit ka shenjë negative sepse 
bankat me nivele më të larta të aktiveve likuide mund të marrin më 
pak të ardhura nga interesi krahasuar me bankat me më pak aktive 
likuide. nëse tregu i depozitave është mjaftueshëm konkurrent, 
likuiditeti më i lartë priret të lidhet negativisht me marzhin. 

rreziku i kredisë, i cili matet me raportin e kredive me probleme 
ndaj totalit të kredive, ka një ndikim statistikisht të rëndësishëm te 
marzhi. ky rezultat sugjeron se bankat mund të preferojnë marzhe më 
të ulëta kur situata financiare e individëve dhe bizneseve keqësohet. 

madhësia e bankës, e cila shërben si tregues i madhësisë së 
veprimeve bankare, rezulton me efekt pozitiv, dhe kjo është e 
arsyeshme përderisa për një sasi të dhënë të rrezikut të kredisë 
dhe rrezikut të tregut, më shumë veprime nga bankat priren të 
shoqërohen me humbje potenciale më të mëdha. megjithatë, 
madhësia e koeficientit është e parëndësishme. 

efekti i rëndësishëm dhe pozitiv i të ardhurave jo nga interesi mbi 
marzhin, nënkupton se megjithëse bankat marrin të ardhura më të 
larta nga komisionet apo burime të tjera jo nga interesi, ato nuk i 
ulin normat e interesit të kredive. 

koeficienti përpara indeksit herfindahl-hirschman rezulton 
negativ, por statistikisht i parëndësishëm. sipas këtij rezultati, 
bankat me menaxhim më të mirë apo teknologji prodhimi më të 
zhvilluar, kanë kosto më të ulëta e për pasojë mund të ofrojnë 
norma interesi konkurruese për kreditë dhe/ose depozitat (claeys 
dhe vander vennet, 2008). 
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duke iu rikthyer variablave makroekonomikë, duket se ato 
kanë ndikim të rëndësishëm te mni-ja. marrëdhënia e zhdrejtë 
e rëndësishme midis rritjes reale dhe marzhit bankar bazohet në 
argumentin se situata financiare e përmirësuar e firmave huamarrëse 
mund të përmirësojë performancën e tyre të kreditimit, duke ulur 
kështu kreditë me probleme dhe duke i lejuar bankat të vendosin 
marzhe më të ulëta. një rezultat i ngjashëm është gjetur nga silva 
et al. (2007) në brazil. 

 
në linjë me pritjet tona, norma e inflacionit dhe norma bazë 

e interesit ndikojnë pozitivisht marzhin, por efekti i tyre është i 
parëndësishëm. 

një rritje e kursit të këmbimit shoqërohet me marzhe më të ulëta. 
ky rezultat mund të shpjegohet me faktin që monedha vendase 
zhvlerësohet, cilësia e kredisë mund të përkeqësohet dhe marzhi 
bankar do të ulet. ky variabël pritet të jetë i rëndësishëm përderisa 
një pjesë e madhe e kredive bankare është në euro e për pasojë 
ndikohet nga luhatshmëria e kursit të këmbimit. 

 
ndikimi i borxhit të brendshëm te variabli i varur është pozitiv 

dhe statistikisht i rëndësishëm, duke nënkuptuar se akumulimi i 
borxhit qeveritar rrit marzhin neto të interesit, për shkak të rreziqeve 
makroekonomike të rritura dhe paqëndrueshmërive të mundshme. 
ekzistojnë pak punime që përfshijnë këtë variabël fiskal në analizën 
e marzhit, por pothuajse shumica e tyre sugjerojnë një lidhje pozitive 
midis dy variablave. 

tabela 4 e aneksit jep një përmbledhje të rezultateve të 
vlerësuara për specifikime të ndryshme të ekuacionit (4). kolona e 
parë paraqet regresionin vetëm me variablat bankarë si variabla 
shpjegues. kolonat e tjera paraqesin koeficientët e vlerësuar pasi 
variablat makroekonomikë shtohen në mënyrë të njëpasnjëshme 
në regresion. sikurse mund të shihet nga rezultatet e modelit, 
koeficientët e variablave janë konsistente: ato nuk ndryshojnë 
shumë midis specifikimeve. në disa raste, vihet re ndryshim i 
shenjës midis specifikimeve, por vetëm kur variabli është statistikisht 
i parëndësishëm. 
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5. komente PërmbYLLëse

ky punim përdor një panel bankash për të identifikuar se cilët 
prej faktorëve specifikë të bankave, të strukturës së tregut apo 
atyre makroekonomikë janë përcaktuesit kryesorë të marzhit neto të 
interesave në sektorin bankar shqiptar për periudhën 2002-2014. 
Punimi kontribuon në literaturën mbi sektorin bankar shqiptar, duke 
përfshirë për herë të parë faktorët makroekonomikë në analizën 
ekonometrike të përcaktuesve të marzhit bankar. 

së pari, karakteristikat individuale të bankave shpjegojnë një 
pjesë thelbësore të variacionit të marzhit. bankat me shpenzime 
operative dhe të ardhura jo nga interesi të larta, priren të kenë 
marzhe dhe fitime më të larta. nga ana tjetër, bankat me raport të 
mjaftueshmërisë së kapitalit, raport likuiditeti dhe raport të kredive 
me probleme më të lartë, kanë marzhe më të ulëta. madhësia 
e bankës është i vetmi faktor ndër karakteristikat e bankave që 
rezulton i parëndësishëm. ndikimi i kredive me probleme te marzhi 
është negativ për sektorin bankar shqiptar. megjithëse periudha e 
marrë në shqyrtim është karakterizuar nga norma të larta të kredive 
me probleme, bankat shqiptare janë treguar të kujdesshme në 
mostransferimin e kostove të rritura te klientët e tyre. 

së dyti, struktura e tregut bankar matur nga indeksi herfindahl-
hirschman, rezulton të ketë ndikim të rëndësishëm te marzhi. 

së treti, rezultatet tona mbështesin rolin që luajnë variablat 
makroekonomikë në shpjegimin e variacionit të marzhit. rritja 
reale ekonomike ka një efekt negativ të rëndësishëm te marzhi. 
kjo marrëdhënie bazohet në argumentin që situata financiare e 
përmirësuar e firmave huamarrëse do ta përmirësojë performancën 
e tyre në shlyerjen e kredive, duke ulur kështu kreditë me probleme 
dhe duke i lejuar bankat të vendosin marzhe më të ulëta. zhvlerësimi 
i monedhës vendase e ul marzhin, për shkak të keqësimit të cilësisë 
së huave të dhëna në monedhë të huaj. ky efekt është i rëndësishëm 
për shkak të peshës së konsiderueshme që zënë kreditë në valutë në 
totalin e kredive. ndikimi i borxhit të brendshëm te variabli i varur 
është pozitiv dhe i rëndësishëm, duke nënkuptuar që akumulimi 
i borxhit rrit marzhin bankar, për shkak të rreziqeve të rritura 
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makroekonomike dhe paqëndrueshmërive të mundshme. normat 
e interesit dhe inflacioni kanë efekt pozitiv, por të parëndësishëm. 

Për sa i përket vlerës dhe rëndësisë së këtij punimi në aspektin 
politikëbërës, rezultatet e tij tregojnë se një mjedis i qëndrueshëm 
makroekonomik shoqërohet me marzhe të ulëta. në të kundërt, 
rritja e borxhit dhe rreziqet makroekonomike që e shoqërojnë atë, 
lidhen me marzhe më të larta. në këtë kuadër, politikëbërësit 
duhet t’i përqendrojnë përpjekjet e tyre në arritjen dhe ruajtjen e 
stabilitetit makroekonomik, në mënyrë që të minimizojnë asimetritë 
e informacionit. kjo do t’i lejojë bankat që të vlerësojnë saktë 
rreziqet dhe të përmirësojnë eficiencën e alokimit të burimeve. ky 
punim mund të vazhdohet më tej në të ardhmen duke u zgjeruar në 
drejtime të ndryshme, për shembull duke përfshirë periudha më të 
gjata kohore e duke shtuar apo përdorur variabla të tjerë, duke e 
ndarë analizën e marzhit sipas sektorëve të ndryshëm ekonomikë 
ose sipas përbërjes valutore etj. 
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aneks

Tabelë 1. Përshkrimi i variablave dhe efekti i pritur te marzhi bankar 

variabli emërtimi Përshkrimi mesatare
devijimi 

standard 
numri i 

bankave
efekti i 

pritur 

marzhi neto 
i interesave 

nim
të ardhurat neto nga interesi 
si pjesë e aktiveve totale 

3.9% 1.47 16

shpenzimet e 
veprimtarisë 

overhead
shpenzimet administrative/
totalit të aktiveve të bankës 

0.91 0.8 16 Pozitiv

raporti i 
mjaftueshmërisë 
së kapitalit 

car
raporti i kapitalit rregullator ndaj 
aktiveve të peshuara me rrezik 

40.4 51.9 16
Pozitiv/
negativ

raporti i 
likuiditetit

Lr
raporti i aktiveve mjaft likuide 
ndaj detyrimeve afatshkurtra 

28.3 162.9 16 negativ

rreziku i kredisë nPL
kreditë me probleme 
ndaj aktiveve totale 

2.04 1.75 16 Pozitiv

madhësia 
e bankës

size
Logaritmi i aktiveve 
totale të bankës

9.9 1.5 16
Pozitiv/
negativ

të ardhura jo 
nga interesi

nii
të ardhura jo-operative 
pjesëtuar me aktivet totale 

0.21 0.14 16
Pozitiv/
negativ

Përqendrimi 
i tregut 

hhi

indeksi herfindahl-hirschman 
llogaritur si shuma e katrorëve 
të pjesëve të tregut nga aktivet 
totale të bankave individuale 

0.19 0.07 16
Pozitiv/
negativ

rritja reale 
ekonomike

GroWth rritja e Pbb-së reale 4.34 3.05 16
Pozitiv/
negativ

inflacioni inFLation
ndryshimet e indeksit të 
Çmimeve të konsumit 

2.8 1.07 16
Pozitiv/
negativ

norma e 
politikës 
monetare 

rePo norma bazë e interesit 5.38 1.36 16 Pozitiv

kursi i këmbimit aLL_eur
kursi i këmbimit të 
lekut ndaj euros 

0.85 4.31 16
Pozitiv/
negativ

raporti i borxhit 
të brendshëm 
ndaj Pbb-së 

debt_GdP borxhi i brendshëm ndaj Pbb-së 146,8 14.7 16 Pozitiv

burimi: Llogaritjet e autorëve.
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Tabelë 2. Korrelograma e mbetjeve
data: 11/28/15 ora: 09:30
zgjedhja: 2002t1 2014t2
vrojtimet e përfshira: 691

autokorrelacion korrelacion i 
pjesshëm Periudha ac   Pac  q-stat  Prob

 .|. |  .|. | 1 -0.009 -0.009 0.0520 0.820
 .|. |  .|. | 2 0.040 0.039 1.1378 0.566
 .|. |  .|. | 3 -0.056 -0.055 3.3221 0.345
 .|. |  .|. | 4 -0.007 -0.010 3.3581 0.500
 .|. |  .|. | 5 -0.030 -0.025 3.9664 0.554
 .|. |  .|. | 6 -0.007 -0.010 3.9999 0.677
 .|. |  .|. | 7 0.018 0.019 4.2177 0.754
 *|. |  *|. | 8 -0.129 -0.132 15.947 0.043
 .|* |  .|* | 9 0.080 0.078 20.486 0.015

 .|. |  .|. | 10 -0.035 -0.025 21.361 0.019

 .|. |  .|. | 11 0.002 -0.019 21.363 0.030

 .|* |  .|* | 12 0.115 0.130 30.721 0.002
burimi: Llogaritjet e autorëve. 

Tabelë 3. Testi i rrënjëve njësi për të dhënat panel 
testi i rrënjëve njësi: Përmbledhje 
seria: residuaL
data: 11/28/15 time: 09:36
zgjedhja: 2002t1 2014t2
variablat ekzogjenë: efektet individuale
vonesa kohore: 1

metoda statistika Prob.** nr.
Levin, Lin & chu t* -11.2076  0.0000  16  650
im, Pesaran and shin W-stat  -13.0360  0.0000  16  650
adF - Fisher chi-square  226.512  0.0000  16  650
PP - Fisher chi-square  378.944  0.0000  16  670
**Probabilitetet për testin Fisher llogariten duke përdorur një shpërndarje asimptotike 

2
.

të gjitha testet e tjera supozojnë normalitet asimptotik. 
burimi: Llogaritjet e autorëve. 
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Tabelë 4. Rezultatet e procedurës PCSE bazuar në OLS (variabli i varur: 
marzhi bankar)

ekuacioni 1 ekuacioni 2 ekuacioni 3 ekuacioni 4 ekuacioni 5 ekuacioni 6

nim(-1) 
0.8875***

(0.0160)
0.8890***

(0.0159)
0.8893***

(0.0159)
0.8894***

(0.0159)
0.8894***

(0.0159)
0.8886***

(0.0159)

overhead
0.1176*
(0.0604

0.1154*
(0.0606)

0.1143*
(0.0607)

0.1165*
(0.0607)

0.1116*
(0.0606)

0.1101*
(0.0605)

car
-0.0002***

(0.0006)
-0.0020***

(0.0006)
-0.0020***

(0.0006)
-0.0020***

(0.0006)
-0.0019***

0.0006
-0.0019***

(0.0006)

cLr
-0.0008***

(0.0003)
-0.0008***

(0.0003)
-0.0008***

(0.0003)
-0.0008***

(0.0003)
-0.0008**

(0.0221)
-0.0008**

(0.0003)

nPL(-4)
-0.0309
(0.0196)

-0.0469**
(0.0205)

-0.0477**
(0.0206)

-0.0621***
(0.0226)

-0.0599***
(0.0212)

-0.0519**
(0.0211)

size
0.0084

(0.0222)
0.0072

(0.0221)
0.0073

(0.0222)
0.0077

(0.0222)
0.2888*
(0.1684)

0.0088
(0.0221)

nii
0.2307

(0.1788)
0.2627

(0.1731)
0.2948

(0.1843)
0.3049*
(0.1805)

0.2829
(0.5675)

0.2753*
(0.1637)

hhi
0.8316

(0.5381)
0.7520

(0.5188)
0.8058

(0.5316)
0.9867*
(0.5318)

0.2829
(0.5675)

-0.2446***
(06405)

GroWth
-0.0135**

(0.0068)
-0.0143**

(0.0069)
-0.0139**

(0.0068)
-0.0172***

(0.0065)
-0.0220***

(0.0069)

inFLation
0.0127

(0.0249)
0.0289

(0.0271)
0.0324

(0.0253)
0.0140

(0.0267)

rePo
-0.0371
(0.0254)

-0.0301
(0.0239)

0.0066
(0.0316)

aLL_eur
0.0044***

(0.0016)
-0.0104*
(0.0062)

debt_GdP
0.0046***

(0.0015)

r-katror e 
axhustuar

0.8829 0.8837 0.8819 0.8822 0.8852 0.8855

statistika F 643.3770 574.6953 516.6827 470.6656 435.4976 402.8897

Prob (F) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
stat durbin-
Watson 

2.0420 2.0332 2.0327 2.0380 2.0237 2.0267

n 691 691 691 691 691 691

shënim: *rëndësia në 10%, **rëndësia në 5%, ***rëndësia në 1%. 
burimi: Llogaritjet e autorëve.
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