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1Kam kënaqësinë të sjell për lexuesit këtë vëllim të edituar të një grupi 
materialesh studimore të kryera nga stafi i Bankës së Shqipërisë me 
fokus aktivitetin bankar në ndërmjetësimin financiar dhe rolin e tij 
në ekonominë shqiptare. Kjo përmbledhje vjen në duart e publikut 
për të sjellë fakte dhe rezultate mbi çështje që lidhen me sistemin 
bankar dhe ndërlidhjen e tij me ekonominë në tërësi. Materialet 
përfaqësojnë rezultate të punës rigoroze dhe kërkimit shkencor të 
Bankës së Shqipërisë në këto drejtime përgjatë 10 viteve të fundit. 

Kur mendova për herë të parë për botimin e këtij libri, qëllimi im 
ishte të jepja disa fakte dhe rezultate stilizuese mbi çështjet që lidhen 
me huadhënien bankare dhe ndikimin e saj në jetën ekonomike. Më 
pas, diskutimet me kolegët guvernatorë dhe ekspertët e fushës, si 
dhe përvoja e gjatë e analizës dhe kërkimit ekonomik, e akumuluar 
në Bankën e Shqipërisë, më bindën dhe më krijuan mundësinë të 
zgjeroj fokusin për t’i diskutuar këto zhvillime nga këndvështrimi më 
i gjerë i stabilitetit të sistemit bankar në Shqipëri. Stabiliteti i bankave, 
efekti përçues i huadhënies bankare, si dhe efekte të tjera që lidhen 
me sektorin bankar janë bërë ndër aspektet më të rëndësishme të 
ndërtimit dhe mbajtjes së një sektori financiar të shëndoshë. Prandaj 
meritojnë jo vetëm të studiohen, por edhe të diskutohen gjerësisht.

Qëllimi i librit është të përmbledhë temat e kërkimit shkencor, të 
cilat shpjegojnë tendencat kryesore të vërejtura në ndërmjetësimin 
financiar, sjelljen e tregut bankar, si dhe vendimmarrjen e Bankës 
së Shqipërisë në përgjigje të zhvillimeve të tregut gjatë dy dekadave 
të fundit. Këto zhvillime janë hulumtuar dhe dokumentuar në 
mënyrë shkencore dhe mund të përdoren nga akademikë, analistë 

* Gent Sejko, Guvernator, Banka e Shqipërisë

PARATHËNIE
Gent Sejko*  
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dhe studiues, për të kuptuar dhe vlerësuar formën dhe natyrën e 
zhvillimeve që kanë përcaktuar zhvillimin financiar në Shqipëri dhe 
vendimmarrjen e Bankës së Shqipërisë në këtë drejtim.

Ndërmjetësimi financiar

Rritja e shpejtë e ndërmjetësimit financiar vlerësohet si një faktor 
përcaktues në rritjen ekonomike të një vendi. Analizat tregojnë se 
shpejtësia e këtij fenomeni mund të jetë e dëmshme e të shkaktojë 
çrregullime, të cilat e largojnë ekonominë si një e tërë apo sektorë të 
veçantë të saj nga ekuilibrat e qëndrueshëm afatgjatë. Rrjedhimisht 
është e nevojshme që autoritetet monetare por edhe vetë sistemi 
financiar, sektori privat e individët të njohin kapacitetin e tyre për 
të konsumuar produkte financiare. Me fjalë të tjera, njohja e nivelit 
ekuilibër të ndërmjetësimit financiar në nivel individual, sektorial dhe 
në nivel ekonomie është një domosdoshmëri për të vlerësuar dhe 
kuptuar nëse zhvillimi i shpejtë i sektorit financiar është njëkohësisht 
një zhvillim i shëndetshëm. Në të kundërt, ai mund të kthehet nga një 
faktor mbështetës dhe nxitës i prosperitetit ekonomik, në një faktor 
nxitës të krizave financiare e atyre ekonomike. 

Në ekonominë shqiptare, gjatë dy dekadave të fundit, ky zhvillim 
ka marrë formën e rritjes së shpejtë të kredisë bankare dhe efekteve 
të menjëhershme që ajo ka dhënë në ekonomi. Kredia, dhe bashkë 
me të procesi i ndërmjetësimit financiar, filloi të luajë një rol të 
rëndësishëm rreth mesit të viteve 2000 me privatizimin e Bankës së 
Kursimeve (banka më e madhe dhe e vetme shtetërore në atë kohë) 
nga Raiffeisen Bank. Nga ai moment, ecuria e kredisë ka përcaktuar 
në një farë mënyre edhe ecurinë e aktivitetit ekonomik, të shprehur 
në formën e kërkesës agregate, konsumit dhe investimeve private. Të 
paktën kjo është hipoteza kryesore dhe vlerësohet si shkaku kryesor 
i “boom and bust cycles” të ekonomisë shqiptare. Rrjedhimisht, analiza 
dhe kuptimi i faktorëve që nxisin rritjen e kërkesës për kredi janë 
shumë të rëndësishëm pasi përfaqësojnë njëkohësisht faktorët që 
kontrollojnë në një masë të konsiderueshme edhe ecurinë e aktivitetit 
ekonomik dhe kontributin e sektorëve ekonomikë në rritjen e tij. Në 
këtë këndvështrim, kredia bankare duket se është një përcaktues i 
rëndësishëm i madhësisë dhe kompozimit të rritjes ekonomike. 
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Tiparet dhe karakteristikat e kredisë bankare në periudhën e shkurtër 
2004-2008 kanë luajtur një rol të rëndësishëm edhe në ecurinë e vetë 
aktivitetit kreditues dhe përbërjen sektoriale të tij, në ekonominë 
shqiptare të pas vitit 2008. Shqipëria, ashtu sikurse edhe ekonomitë 
në zhvillim në Evropën Qendrore e Lindore, njohu një ngadalësim 
të shpejtë të ndërmjetësimit financiar në periudhën që pasoi 
zhvillimet negative dhe krizën financiare të vitit 2008. Pavarësisht 
kësaj ngjashmërie në rezultate ekonomike dhe fenomene të tjera të 
vërejtura nga këndvështrimi i zhvillimeve financiare, shkaqet që çuan 
në këtë rezultat ishin të ndryshme. Ato ndryshojnë nga përmbajtja 
e përgjithshme e vendeve në zhvillim, sepse i tillë ishte modeli ku 
bazohej rritja e shpejtë e ndërmjetësimit financiar në Shqipëri.

Ndryshe nga ekonomitë e tjera në zhvillim, natyra dhe burimet e 
aktivitetit bankar shqiptar janë përgjithësisht të mbështetura në 
burime të brendshme, të tilla si depozitat që sektori privat dhe 
individët kanë vendosur në sistemin bankar. Po kështu autentik 
për ekonominë shqiptare ishte edhe mekanizmi i transmetimit të 
krizës në sistemin financiar. Këto veçori kushtëzohen jo vetëm nga 
zhvillimet dhe ngjarjet ekonomike të periudhës së krizës, por edhe 
nga një sërë fenomenesh që kanë dominuar jetën ekonomike në fazat 
e para të tranzicionit drejt ekonomisë së tregut, dhe që kanë lënë një 
kujtesë të fortë tek individët dhe bizneset shqiptare. 

Një nga problemet kryesore të tranzicionit në Shqipëri është 
pikërisht shkalla e lartë e euroizimit real të ekonomisë shqiptare, i cili 
shfaqet fuqishëm dhe drejtpërdrejt në një shkallë relativisht të lartë të 
euroizimit financiar. Ndërkohë që kjo nuk përbën një karakteristikë 
të veçantë vetëm për Shqipërinë (sepse është një nga tiparet dalluese 
të rajonit të Ballkanit) është e vështirë të gjesh arsyet pas preferencës 
për euroizim në grupin e treguesve mikro apo makroekonomikë. Leku 
ka qenë përgjithësisht i qëndrueshëm dhe ecuria e kursit të këmbimit i 
është përgjigjur me besnikëri zhvillimeve të pritshme në fondamentet 
ekonomike. Madje edhe në periudhën pas krizës, zhvlerësimi i lekut 
kundrejt euros ishte relativisht më i ulët se zhvlerësimi i monedhave 
të ekonomive të tjera të vendeve të Evropës Qendrore dhe Lindore. 
Pavarësisht pritshmërive të bazuara në memorien dhe sjelljen psiko-
ekonomike të agjentëve dhe zgjedhjeve (ose pritshmërive) të tyre, 
eksperienca 20-vjeçare dëshmon se sjellja reale e treguesit të kursit 
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të këmbimit është tërësisht në kundërshtim me këto pritshmëri në 
afatin e shkurtër. Përgjithësisht zhvillimet në aktivitetin ekonomik, 
në treguesit realë, monetarë e financiarë kanë qenë në favor të lekut, 
duke çuar edhe në vlerësimin e tij modest, por të qëndrueshëm. Të 
njëjtat zhvillime duhet të kishin nxitur një zgjerim më të shpejtë të 
ndërmjetësimit financiar. Por ky i fundit duket se mbeti kryesisht 
peng i karakteristikave dominuese të portofolit të kredisë në terma 
të kredisë së keqe dhe shpërndarjes sektoriale, duke lënë jashtë 
ndërmjetësimit një pjesë të konsiderueshme të depozitave bankare. 

Të gjitha këto zhvillime dhe mekanizmi i përgjithshëm ekonomik 
e financiar që i lidh ato, përbëjnë një interes të veçantë për Bankën 
e Shqipërisë jo vetëm nga këndvështrimi akademik, por më së pari 
dhe mbi të gjitha në funksion të rolit të saj si mbikëqyrës i stabilitetit 
financiar dhe si rregullator i aktivitetit të sistemit bankar. Kuptimi 
i formës funksionale të këtij mekanizmi dhe vlerësimi i saktë i 
parametrave që e kontrollojnë atë është jo vetëm informacioni 
bazë ku mbështetet kuadri rregullativ i mbikëqyrjes dhe vlerësimi 
i veprimtarisë bankare, por vendimmarrja e politikave makro dhe 
mikroprudenciale. Ai është njëkohësisht edhe mekanizmi ku 
mbështetet koordinimi i këtyre politikave me objektivin kryesor 
të Bankës së Shqipërisë dhe politikën monetare që i shërben këtij 
objektivi. Për të gjitha këto arsye, Banka e Shqipërisë i ka dedikuar 
një pjesë të rëndësishme të burimeve njerëzore dhe teknike, 
vlerësimit empirik të këtij mekanizmi për rastin e ekonomisë 
shqiptare. Modelet e vlerësuara dhe të paraqitura në këtë vëllim 
përfaqësojnë bashkërendimin e punës kërkimore me eksperiencën 
dhe gjykimin e ekspertëve të fushave përkatëse dhe vendimmarrësve. 
Ato dokumentojnë ekzistencën e një mekanizmi që shërben si urë 
komunikimi ndërmjet objektivave të politikës monetare dhe atyre 
me fokus stabilitetin financiar e mbikëqyrjen bankare. 

Stabiliteti i çmimeve dhe ai financiar

Para shpërthimit të krizës, bankat qendrore mbështesnin idenë se 
stabilizimi i nivelit të çmimeve përmes një politike transparente 
të shënjestrimit të inflacionit, ishte një kusht i nevojshëm dhe i 
mjaftueshëm për arritjen e njëkohshme të stabilitetit makroekonomik 
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e financiar në vend. E gjithë kjo duke u bazuar në supozimin se 
agjentët ekonomikë janë racionalë dhe kanë gjithë informacionin e 
nevojshëm për vendimmarrje. Kriza e hodhi poshtë këtë hipotezë. 
Problemet e stabilitetit financiar të akumuluara në prani të çmimeve 
të qëndrueshme dhe normave të ulëta të interesit (politikave 
monetare stimuluese), ishin shkaku kryesor i krizës dhe recesionit të 
thellë e të tejzgjatur që preku ekonominë globale pas saj. Gjithashtu 
modelet e zhvillimit të ekonomisë shqiptare në periudhën para 
krizës u shuan pas shfaqjes së problemeve të stabilitetit financiar. 
Kjo jo vetëm që e uli ndjeshëm normën e rritjes ekonomike, por 
gjithashtu dëshmon se ka prekur edhe vetë efikasitetin e mekanizmit 
të transmetimit të politikës monetare. Për pasojë, hendeqet negative 
në nivelin e çmimeve dhe në aktivitetin ekonomik kanë vazhduar 
për një periudhë të gjatë kohe pavarësisht nga një politikë monetare 
lehtësuese që e çoi normën e interesit në nivelin më të ulët historik. 

Zhvillimet e sistemit financiar dhe rritja e ndërmjetësimit në fakt 
kanë përcaktuar edhe vetë natyrën e politikës monetare në Shqipëri. 
Ishte pikërisht rritja e shpejtë e ndërmjetësimit financiar që mundësoi 
riorientimin e politikës monetare drejt sistemit të inflacionit të 
shënjestruar dhe përdorimit të instrumenteve indirekte të zbatimit 
të politikës monetare. Nga ky moment, eficienca e ndërmjetësimit 
luan një rol të rëndësishëm në transmetimin e politikës monetare 
si nëpërmjet ndryshimeve në normën e interesit e kostove të tjera 
të instrumenteve bankare, nëpërmjet efekteve që këto kanë nga 
këndvështrimi i kërkesës së sektorit privat, ashtu edhe përmes 
efekteve që politikat e mbikëqyrjes dhe ato të stabilitetit financiar 
kanë mbi sistemin bankar dhe ofertën e shërbimeve financiare. Është 
pikërisht ky fenomen (mekanizmi më i lartë) që e zmadhon apo e 
kushtëzon efektshmërinë e politikës monetare me situatën financiare 
të sektorit bankar dhe/ose të sektorit privat. 

Lidhja dhe ndërveprimi i sistemit financiar me politikat ekonomike 
nuk ndalet vetëm te politika monetare, por shtrihet edhe te politika 
fiskale. Karakteristikat dominuese në tregun financiar dhe historiku 
i zhvillimeve bankare ka bërë që sistemi bankar të jetë financuesi 
kryesor i borxhit qeveritar në ekonominë tonë. Rrjedhimisht, 
përmes kësaj lidhjeje, sistemi bankar ka një ndikim të drejtpërdrejtë 
në aftësinë e qeverisë për të ofruar shërbime dhe investime publike 



12

Studime mbi sistemin bankar dhe zhvillimin ekonomik

Banka e Shqipërisë

për ekonominë shqiptare duke kontribuar në rritjen e aktivitetit 
ekonomik e në rritjen e mirëqenies së përgjithshme. Nga ana tjetër, 
pesha e konsiderueshme e letrave me vlerë të qeverisë shqiptare në 
bilancin e sistemit bankar e bën marrëdhënien ndërmjet stabilitetit 
financiar dhe qëndrueshmërisë fiskale një simbiozë. 

Kjo simbiozë, e detyron mbikëqyrësin, pra Bankën e Shqipërisë, t’i 
kushtojë një vëmendje dhe një analizë të ndërsjellë zhvillimeve në të 
dy drejtimet (fiskal e sistem bankar), e të përfshijë efektet e goditjeve 
potenciale në analizën dhe vendimmarrjen e vet të politikës monetare 
dhe stabilitetit financiar. Për këtë qëllim, Banka e Shqipërisë tregon 
një vëmendje të madhe jo vetëm për zhvillimet fiskale, por edhe për 
vlerësimin e efekteve dhe parametrave që matin ndikimin e politikës 
fiskale në shëndetin e sistemit financiar. 

Përtej gjithë faktorëve të mësipërm dhe ndikimeve të tyre në 
stabilitetin e sistemit bankar, një efekt të madh në shëndetin e sistemit 
luan edhe vetë sjellja dhe struktura e organizimit të tregut financiar. 
E thënë më thjesht, madhësia e tregut, niveli i konkurrencës dhe 
fuqia e tregut që zotërojnë institucionet bankare, kanë një ndikim të 
drejtpërdrejtë në aktivitetin e sistemit bankar dhe çmimin, cilësinë 
dhe aksesin e shërbimeve dhe produkteve financiare. Në varësi të 
modelit të konkurrencës së përshtatur nga sistemi, rritja dhe zgjerimi i 
ndërmjetësimit financiar mund të bëhet një nxitës i stabilitetit financiar 
e makroekonomik ose një shkaktar i çekuilibrave të mësipërm. 
Përveç këtij ndikimi të drejtpërdrejtë në situatën e shëndetit bankar, 
përfitimet dhe kostot i shkojnë drejtpërdrejt sektorit privat përmes 
konsumit të produkteve financiare, dhe përmes tij transmetohen në 
të gjithë aktivitetin ekonomik e financiar të vendit.

Të gjitha këto fenomene dhe karakteristika ndërthuren me njëra-tjetrën 
e bashkëveprojnë në mënyrë të njëkohshme. Si rezultat i lidhjeve të 
mësipërme, çdo goditje pavarësisht nëse del në pah përmes treguesve 
financiarë, apo atyre ekonomikë realë e nominalë, transmetohet e 
amplifikohet përmes këtij sistemi fijesh financiare e ekonomike në të 
gjithë ekonominë. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për goditjet të cilat 
nxiten (shkaktohen) nga politikëbërësit në formën e vendimmarrjes 
me karakter ekonomik (për politikën monetare, aktivitetin ekonomik, 
punësimin, shëndetin financiar, etj.) ashtu edhe për vendimmarrjet 
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rregullative e ligjore (për të adresuar çështjet e mbikëqyrjes bankare 
dhe stabilitetit financiar). Rrjedhimisht është domosdoshmëri që i 
gjithë ky mekanizëm ndërveprimi të studiohet e të përmblidhet, të 
formulohet e të përdoret në formë të standardizuar në gjithë procesin 
e analizës së vendimmarrjes së autoriteteve monetare. 

Zhvillimet ekonomike e financiare prej gati dy dekadash kanë 
gjeneruar një pasuri informacioni statistikor, i cili është përdorur 
me zgjuarsi nga Banka e Shqipërisë për të ndërtuar një model 
bashkëkohor për analizën, parashikimin dhe vlerësimin e goditjeve 
në sektorin financiar. Ky model siguron njëkohësisht kanalet e 
komunikimit me politikën monetare dhe ekonominë reale, duke 
mundësuar analizën e ndërsjellë të zhvillimeve financiare e atyre 
monetare, si edhe koordinimin e politikave dhe vendimmarrjes së 
Bankës së Shqipërisë. Rrjedhimisht ky grup studimesh dhe ato që 
do të pasojnë mund dhe duhet të shërbejnë për të mbështetur dhe 
argumentuar vendimmarrjen e autoriteteve, por edhe të vetë bankave 
tregtare dhe grupeve të tyre financiare. 

Studimet kanë një vlerë të shtuar edhe për autoritetet vendimmarrëse 
për të interpretuar goditjet që vijnë nga partnerët, kryesisht nga ata në 
Eurozonë. Lidhjet empirike të gjetura ndërmjet treguesve ekonomikë 
e financiarë tregojnë qartë se zhvillimet institucionale, ligjore e 
rregullative, si edhe vendimmarrja e politikës monetare e stabilitetit 
financiar në vendet partnere, duke pasur këtu parasysh kryesisht 
Eurozonën nga vijnë edhe grupet financiare që dominojnë tregun 
shqiptar, mund të kenë një ndikim të drejtpërdrejtë në rezultatet 
e sistemit bankar në Shqipëri e përmes tij edhe në efikasitetin e 
politikës monetare dhe zhvillimeve ekonomike në vend. 

Nga këndvështrimi i lexuesit joakademik, fenomenet e trajtuara dhe 
të vlerësuara në këtë libër, mund të duken se përshkruajnë fenomene 
të njohura dhe të diskutuara gjerësisht në jetën tonë të përditshme. 
Ky këndvështrim pa të drejtë mund të ngrejë pyetjen se cila është 
vlera e shtuar e studimeve të përmbledhura në këtë libër. E theksoj 
padrejtësisht pasi diskutimet publike që përgjithësisht rrjedhin si 
pjesë e pashmangshme e procesit të vrojtimit të përditshëm dhe 
eksperiencave që krijojmë në vendimmarrjen e përditshme, na 
ndihmojnë të formulojmë hipoteza mbi fenomene që dominojnë jetën 
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tonë ekonomike. Vërtetimi i këtyre hipotezave nga këndvështrimi 
empirik me metodat rigoroze formale të kërkimit shkencor është 
procesi që u jep vlerë dhe i bën ato të përdorshme për vendimmarrjen 
dhe orientimin e politikave makroekonomike e financiare. Është 
pikërisht ky proces që përcakton dhe masën optimale të ndërhyrjes 
(goditjeve) të nevojshme me të cilën politikëbërësit ndryshojnë 
instrumentet e politikës monetare, fiskale e financiare. 

Mbështetur në këto studime për vlerësimin e efekteve të pritura 
dhe parashikimin e efekteve anësore e të padëshiruara, shpresoj se 
në fund të leximit, studiuesit do të jenë më të aftë të kuptojnë dhe 
vlerësojnë drejtë natyrën dhe drejtimin e vendimmarrjes në Bankën 
e Shqipërisë. Meqenëse këto studime paraqesin natyrën e modeleve 
dhe parametrave mbi të cilat mbështetet politika monetare dhe ajo 
e stabilitetit financiar, mund të themi se ato rrisin transparencën e 
Bankës së Shqipërisë kundrejt publikut dhe tregut financiar. Nga ana 
tjetër, shpresoj që ato t’u vijnë në ndihmë aktorëve të tregut financiar 
për të ngritur modelet e tyre apo për t’i krahasuar ato me modelet e 
vlerësuara nga Banka e Shqipërisë. 

Rritja ekonomike dhe zhvillimi financiar

Studimet empirike të Bankës së Shqipërisë paraqesin evidenca të reja 
të lidhjes midis rritjes ekonomike të vendit dhe zhvillimit financiar 
në Shqipëri gjatë periudhës 2002-2016 bazuar në përqasjen e serive 
kohore, ku si treguesi i rritjes ekonomike ashtu edhe ai që mat 
zhvillimin financiar të vendit trajtohen si tregues endogjenë. 

Rezultatet tregojnë se rritja ekonomike dhe zhvillimi financiar janë 
të kointegruar në afatin e gjatë. Kjo do të thotë se ata ecin së bashku 
pavarësisht nga mënyrat e ndryshme të llogaritjes apo shprehjes 
së treguesve. Rrjedhimisht, zhvillimi, zgjerimi dhe thellimi i tregut 
financiar është mjaft i rëndësishëm për rritjen ekonomike. Shkakësia 
e dyfishtë e evidentuar nga studimet tregon se rritja do të nxisë më tej 
zhvillimin e tregut financiar. Vlerësimet empirike tregojnë gjithashtu 
se në afatin e shkurtër dinamikat e rritjes ekonomike dhe ato të 
zhvillimit financiar ndikojnë njëkohësisht njëra-tjetrën. Në këto 
kushte duket se rritja e përfshirjes financiare dhe zgjerimit të tregut 
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me produkte e segmente të reja, por mbi të gjitha rritja e kreditimit 
ruan një potencial për rritjen ekonomike të ekonomisë. 

Aktiviteti kreditues

Pikërisht, aktiviteti kreditues i sistemit bankar ka shfaqur ndryshime 
të rëndësishme në 10 vitet e fundit. Ai ishte një nga faktorët kryesorë 
në përshpejtimin e rritjes ekonomike në vitet 2000, por që aktualisht 
vlerësohet të jetë nën potencial. Edhe vlerësimet empirike tregojnë 
se kanali i kredisë nuk është plotësisht eficient. Kjo është veçanërisht 
e dukshme nëse i referohemi treguesve të ekonomisë (sidomos atyre 
makroekonomikë) dhe veçanërisht duke pasur parasysh natyrën 
ekspansioniste të politikës monetare. Prandaj, studimet në këtë fushë 
ndihmojnë në identifikimin dhe studimin e problemeve që pengojnë 
mirëfunksionimin e tij. Në këtë aspekt, faktorët pas funksionimit 
(ose më mirë mosfunksionimit) të këtij kanali lidhen kryesisht me 
situatën e likuiditetit të bankave. Madhësia e bankave në vetvete nuk 
duket se ushtron ndikim mbi gjendjen e likuiditetit. Likuiditeti i lartë 
shërben si një siguresë dhe e zbeh eficiencën e kanalit të kredisë 
bankare në rastin e Shqipërisë. Në mënyrë të ngjashme edhe për 
vendet e rajonit (përfshirë Shqipërinë), Suljoti dhe Note (2013) 
dëshmojnë se faktorët që kanë fituar rëndësi dhe kanë përcaktuar 
zhvillimet në kreditim në periudhën pas krizës, janë rreziku i kredisë, 
linjat e kreditimit nga mëma, kapitalizimi i bankave dhe pasiguria. 

Analiza e të dhënave empirike vërteton hipotezën se sjellja e bankave 
në lidhje me aktivitetin kreditues nuk ka qenë gjithmonë eficient. 
Evidencat empirike tregojnë se pas vitit 2008, kredia bankare nuk 
është orientuar nga përfitueshmëria dhe rreziku i kredisë. Përkundrazi, 
kredidhënia është motivuar kryesisht nga zgjedhja e bankave për të 
mbështetur të njëjtët sektorë sikurse edhe para krizës, pavarësisht se 
këta sektorë kanë përjetuar një rënie të përfitueshmërisë dhe rritje 
të rrezikut të kredisë. Kjo sjellje u ka ardhur në ndihmë sektorëve 
në vështirësi, duke i mbrojtur nga forcat e tregut, që do të çonin 
në riorganizimin e sektorëve përmes proceseve të falimentimit, 
likuidimit dhe konsolidimit. Në mënyrë të tërthortë, kjo politikë u 
ka shërbyer bankave që të mos materializojnë humbjet potenciale 
të shkaktuara nga falimentimi i mundshëm i klientëve në sektorët 
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përkatës, ku bankat kanë dhe ekspozimet më të mëdha. Në këtë 
mënyrë bankat kanë mbështetur zgjedhjet e bëra në periudhën 
para krizës. Ky fenomen ka penguar edhe rishpërndarjen e fondeve 
drejt sektorëve me potencial të lartë rritjeje. Shpërndarja më e mirë 
e kredisë do të kishte ndikuar njëkohësisht edhe tek treguesit e 
stabilitetit financiar në periudhën afatgjatë. 

Konkurrenca në sistemin bankar

Në këtë këndvështrim, situata e stabilitetit është po aq rrjedhim i 
sjelljes së vetë bankave sa edhe rezultat i goditjeve nga faktorë 
ekzogjenë. Një element i rëndësishëm i kësaj sjelljeje është edhe 
natyra e nivelit të konkurrencës në sistemin bankar. Kriza e 
fundit financiare theksoi edhe njëherë rolin e rëndësishëm që ka 
konkurrenca dhe stabiliteti i sistemit bankar, prandaj vlerësimi i 
lidhjes konkurrencë-qëndrueshmëri është një çështje e rëndësishme 
për stabilitetin financiar dhe ekonominë e vendit në tërësi. Prandaj 
konkurrenca në sistemin financiar nuk duhet parë në konceptin e saj 
më të ngushtë, por më gjerë, duke pasur parasysh ndikimin që ajo ka 
në eficiencën, stabilitetin dhe cilësinë e sistemit financiar. 

Teorikisht konkurrenca mund të ketë ndikim të dyfishtë (pozitiv 
ose negativ) mbi stabilitetin e sistemit bankar. Prandaj qëndrimi 
i rregullatorit (bankës qendrore ndaj konkurrencës) do të varet 
nga vlerësimi empirik i lidhjes midis konkurrencës dhe rrezikut 
të sistemit bankar. Për këtë arsye, konkurrenca ka qenë objekt i 
hulumtimeve kërkimore të Bankës së Shqipërisë. Rezultatet e marra 
nga studimi i këtij fenomeni gjejnë një lidhje pozitive ndërmjet 
madhësisë së bankës dhe rrezikut (që do të thotë se bankat e mëdha 
kanë tendencën të marrin përsipër më shumë rrezik) dhe një lidhje 
negative ndërmjet rrezikut të kredisë dhe fitimit të bankave (që do 
të thotë se rritja e konkurrencës duke marrë përsipër më shumë 
rrezik shkakton si rrjedhojë fitime më të ulëta). Njëkohësisht, është 
gjetur se rritja e fuqisë së tregut (më pak konkurrencë) në tregun e 
depozitave, ndikon në rritjen e rrezikut të kredisë. 

Duke u fokusuar te konkurrenca, në pamje të parë, rezultatet e marra 
sugjerojnë një lidhje negative midis indeksit të konkurrencës në tregun 



17

Studime mbi sistemin bankar dhe zhvillimin ekonomik

Banka e Shqipërisë

e kredisë dhe rrezikut të kredisë (kjo vërtetohet vetëm për kredinë në 
monedhë të huaj dhe jo për kredinë në lekë). Megjithatë, nga studimet 
e kryera vihet re se kjo lidhje ka ndryshuar pasi vlerësimet empirike 
tregojnë se sjellja e bankave ndaj konkurrencës më të lartë ka qenë 
thelbësore për rritjen e stabilitetit të bankave pas krizës financiare. 
Rezultatet dëshmojnë gjithashtu se lidhja ndërmjet përqendrimit 
bankar dhe treguesit të stabilitetit është negative. Kjo do të thotë se 
konkurrenca e plotë duhet të jetë struktura e dëshiruar e tregut për të 
nxitur më tej stabilitetin e bankave, pasi një fuqi më e vogël e bankave 
për të kontrolluar tregun gjatë periudhave të krizave mund të sjellë 
njëkohësisht stabilitet më të madh në sektorin bankar shqiptar.

Impakti i rrezikut sovran në aktivitetin ekonomik dhe stabilitetin 
financiar

Analizat tona empirike kanë dëshmuar gjithashtu se efektet 
makroekonomike mbi stabilitetin bankar shtrihen përtej politikës 
monetare dhe normës së saj të interesit. Përmes aktivitetit të 
kredidhënies, bankat luajnë një rol të rëndësishëm në financimin e 
ekonomisë, megjithatë pas kufizimeve që Autoriteti Bankar Evropian 
vendosi mbi bankat që operojnë jashtë Bashkimit Evropian, impakti 
i rrezikut sovran (soverignty risk) në aktivitetin ekonomik dhe situatën 
e stabilitetit u rrit ndjeshëm edhe në rastin e Shqipërisë. 

Studimet tona dëshmojnë se efekti i sektorit fiskal dhe konkretisht 
rreziku sovran mbi stabilitetin e sistemit bankar është i rëndësishëm. 
Kjo lidhet me rolin thelbësor që luan politika fiskale për stabilitetin 
financiar veçanërisht në Shqipëri, ku letrat me vlerë të qeverisë 
përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të aktiveve të bankës. 
Rezultatet tona konfirmojnë se vendimmarrja duhet të monitorojë 
me kujdes rreziqet makroekonomike, pasi rritja më e ulët ekonomike 
dhe rreziqet më të larta të sovranitetit lidhen me një stabilitet më të 
ulët bankar. Kjo nënkupton se vendimmarrja duhet të sigurohet që 
rreziku i sovranitetit brenda dhe jashtë bankave të mbetet i ulët.

Në analizat tona del në pah se faktorët e brendshëm të cilët mund 
të ndikohen nga vendimmarrja në nivel individual të bankave janë 
eficienca operacionale dhe struktura e kapitalit. Kjo nënkupton 
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rëndësinë e bankave për të vazhduar punën në dy drejtime kryesore. 
Nga njëra anë, ekziston nevoja për të ndërmarrë politika që në 
njëfarë mënyre të përmirësojnë efikasitetin e kostos, pasi analiza 
empirike tregon se bankat me efikasitet më të ulët janë më pak imune 
ndaj stabilitetit bankar. Nga ana tjetër, mbikëqyrësit duhet të jenë 
gjithashtu të vetëdijshëm për strukturën e kapitalit të bankave, pasi 
raporti më i lartë i kapitalit ndikon në mënyrë të konsiderueshme 
gjendjen e stabilitetit të bankave.

Cilësia e kredisë ndaj goditjeve makroekonomike

Analiza deri tani është përqendruar edhe në evidentimin e një modeli 
të përgjigjes të cilësisë së kredisë ndaj goditjeve makroekonomike, 
duke përdorur të dhëna të panelit të bankave. Ndonëse pranojmë 
mangësitë në lidhje me paqëndrueshmërinë e rezultateve, dalin në pah 
disa gjetje të rëndësishme, të cilat mund të hulumtohen më tej duke 
përdorur teknika më të sofistikuara vlerësimi dhe seri më të gjata të 
të dhënave. Së pari, del e qartë një përgjigje më e fuqishme e cilësisë 
së kredisë ndaj goditjeve të PBB-së. Së dyti, nuk gjendet asnjë tregues 
për përgjigjen e portofolit në lekë, duke sugjeruar se kanali i kredisë 
ende mund të jetë i dobët për transmetimin e politikës monetare, nëse 
nuk pranohet asnjë ndikim ndaj kursit të këmbimit. Së treti, kurset e 
këmbimit dhe normat referencë në huadhënien në monedhë të huaj 
rezultuan të jenë përcaktuese të rëndësishme të cilësisë së kredisë. Së 
katërti, asnjë dallim i konsiderueshëm nuk u gjend ndër përgjigjet e 
bankave; kështu që, supozimi i një përgjigjeje të ngjashme të portofolit 
të kredisë ndaj goditjeve makroekonomike i pranuar deri tani nga 
praktikat e stress testing mund të jetë i mbështetur. Ende mbeten 
çështje të tjera për t’u analizuar më tej. Një prej tyre është shpërbërja 
e portofolit të kredisë sipas sektorëve të industrisë ose ekonomisë më 
mirë sesa sipas bankave. Një çështje e dytë është përdorimi i teknikave 
më të sofistikuara, të cilat mund të shmangin prirjet e influencuara dhe 
të përmirësojnë eficiencën e vlerësimeve të parametrit.

Modeli financiar

Së fundi, e gjithë puna empirike e Bankës së Shqipërisë është 
përmbledhur në formën e një modeli financiar, i cili përshkruan në 
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mënyrë të detajuar lidhjen ndërmjet sektorit bankar dhe ekonomisë 
në përgjithësi. Ky model jep një përshkrim analitik të kuantifikuar, 
përmes të cilit mund të analizohen dhe vlerësohen efektet e rreziqeve 
potenciale, në nivel individual apo makroekonomik, që mund të 
godasin sektorin financiar. Ai ofron një instrument të plotë për 
të analizuar sjelljen e sistemit bankar ndaj zhvillimeve financiare 
e makroekonomike, prandaj studimi i modelit financiar është me 
interes të veçantë jo vetëm për studiuesit, por në radhë të parë për 
autoritetet mbikëqyrëse e financiare dhe për vetë sistemin bankar. 

Modeli financiar i Bankës së Shqipërisë merr në konsideratë lidhjen 
ndërmjet sektorit financiar, duke ofruar një instrument për të lidhur 
vendimmarrjen e stabilitetit financiar me politikën monetare e 
anasjelltas. Modeli jep mjetet që mundësojnë analizën e efekteve 
që treguesit makroekonomikë kanë mbi tregues të rëndësishëm të 
performancës së treguesve të eficiencës, të rrezikut, të kapitalizimit, 
vlerësimin e skenarëve të stresit, etj. Modeli sjell një vlerë të shtuar 
në analizën e zhvillimeve në sistemin bankar përkundrejt mjeteve 
alternative dhe modeleve të bazuara në ekuacione të vetme. Kjo, 
pasi ai i përcakton dhe i gjeneron vlerësimet për treguesit kryesorë 
financiarë në mënyrë endogjene e të njëkohshme. Skema e plotë e 
transmetimit sugjeron se stabiliteti i sistemit nuk preket vetëm nga 
treguesit makroekonomikë të brendshëm, por edhe nga zhvillimet në 
sektorin e jashtëm. 

Nga këndvështrimi i mbikëqyrjes bankare, modeli përfaqëson një 
mjet të vlefshëm për analizën e politikave dhe vlerësimin e goditjeve 
që mund të shkaktojnë ndryshimet rregullative në raport me 
kapitalizimin, likuiditetin dhe përmes mekanizmit të transmetimit të 
vlerësojë edhe efektet që këto ndryshime mund të kenë mbi aktivitetin 
ekonomik. Në këtë këndvështrim, ai ofron edhe një mundësi për të 
vlerësuar efektet që politikat e institucioneve financiare evropiane 
(duke iu referuar vendimmarrjes institucionale të Bankës Qendrore 
Evropiane, Autoritetit Bankar Evropian dhe SSM) kanë për bankat 
dhe institucionet financiare. Rrjedhimisht për të gjitha këto arsye, ai 
duhet të integrohet, si pjesë e rëndësishme, në procesin vendimmarrës 
të Bankës së Shqipërisë. 
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***

Studimet e paraqitura në këtë libër përmbledhin në një formë dhe 
metodologji rigorozisht shkencore punën empirike të Bankës së 
Shqipërisë, në drejtim të analizës së sistemit bankar dhe stabilitetit 
financiar. Megjithatë modelet empirike mbeten në një proces të 
vazhdueshëm përmirësimi dhe plotësimi. Rrjedhimisht në mbyllje 
i bëj thirrje studiuesve dhe përdoruesve potencialë të studimeve të 
përmbledhura në këtë libër, të tregohen të kujdesshëm, në interpretimin 
e koeficientëve dhe parametrave të vlerësuar. Ato kanë natyrë stokastike 
e jodeterministike. Për më tepër janë subjekt i supozimeve mbi formën 
funksionale të marrëdhënieve të vlerësuara, natyrës stokastike të serive 
të variablave të përdorur, statusit të endogjenitetit dhe korrelacionit 
potencial ndërmjet variablave të shqyrtuar dhe metodologjive të 
vlerësimit që u përshtaten këtyre supozimeve.

Tematikat e studimit të paraqitura në këtë vëllim, përbëjnë drejtimet 
kryesore të kërkimit dhe analizës shkencore ku fokusohet puna e 
Bankës së Shqipërisë. Fenomenet e studiuara dhe modelet e dala 
prej tyre mbeten në vëmendjen e Bankës së Shqipërisë. Ato janë 
në përmirësim të vazhdueshëm duke përfituar nga përshtatja e 
metodologjive bashkëkohore të kërkimit empirik, dhe informacionit 
statistikor shtesë të grumbulluar në nivel makro dhe mikroekonomik. 
Në këtë mënyrë platforma vendimmarrëse e Bankës së Shqipërisë 
saktësohet, pasurohet dhe përmirësohet vazhdimisht për të mbetur 
koherente e për të garantuar efektshmërinë e politikave që synojnë 
stabilitetin makroekonomik e financiar të vendit. Për zhvillimet 
e vlerësimet më të fundit i ftoj lexuesit të ndjekin publikimet dhe 
raportet e Bankës së Shqipërisë, ku paraqiten në mënyrë të detajuar 
e të përmbledhur përditësimet dhe zhvillimet e mëtejshme të 
studimeve të përmbledhura në këtë vëllim. Njëkohësisht i inkurajoj 
lexuesit të hyjnë në diskutim me kërkuesit dhe punonjësit e Bankës 
së Shqipërisë për të zhvilluar debatin mbi tematikat e mësipërme 
dhe nxitur hulumtimin e këtyre hipotezave nga këndvështrime të 
reja. Studimet e paraqitura identifikojnë njëkohësisht nevojën për 
natyrën dhe drejtimin e kërkimit në të ardhmen. Problematikat 
dhe boshllëqet e shfaqura në këtë kuadër empirik të analizës dhe 
parashikimit përcaktojnë njëkohësisht nevojën dhe drejtimin e 
kërkimit shkencor në lidhje me stabilitetin financiar. 
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Së fundi, shpresoj që kjo përmbledhje punimesh mbi kërkimin 
shkencor në Bankën e Shqipërisë të nxisë interesin e akademisë, 
studentëve e studiuesve të fushës për të plotësuar më tej hallkat 
e munguara duke e bërë këtë pjesë të punës së tyre akademike. 
Personalisht vlerësoj se studimet e paraqitura në këtë vëllim 
identifikojnë nevojën për t’u thelluar në hulumtimin e mëtejshëm 
për të hetuar dhe matur empirikisht lidhjen e drejtpërdrejtë ndërmjet 
politikës monetare dhe stabilitetit financiar e anasjelltas. Studimet 
hedhin dritë se këta dy objektiva kryesorë ndikojnë njëri-tjetrin 
dhe është e rëndësishme që kjo lidhje të hulumtohet empirikisht 
ndërveprimi i tyre e të vlerësohet parametrat me të cilat këto dy 
objektiva ndikojnë e kushtëzojnë njëri-tjetrin në afatin e shkurtër e 
atë të gjatë. Ftoj të gjithë të interesuarit të përfshihen në diskutimin 
e materialeve të paraqitura në këtë vëllim. 
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1ABSTRAKT

Materiali rivlerëson marrëdhënien afatgjatë midis zhvillimit financiar dhe rritjes 
ekonomike në Shqipëri, gjatë periudhës 2002-2016, bazuar në metodën e 
VECM (vector error correction model), si dhe në testet Granger për të parë 
lidhjen e shkakësisë midis këtyre dy treguesve. Vlerësimet konfirmojnë një lidhje 
pozitive dhe statistikisht të rëndësishme midis zhvillimit financiar dhe rritjes 
ekonomike në afatin e gjatë. Për më tepër, kjo lidhje konfirmohet edhe në afatin 
e shkurtër. Gjetjet tregojnë që jo vetëm zhvillimet makroekonomike ndikojnë 
pozitivisht zhvillimet e sektorit bankar, por edhe zhvillimi financiar ndikon 
pozitivisht rritjen ekonomike, duke vërtetuar shkakësinë e dyfishtë midis këtyre 
dy treguesve. 

JEL: C32, E44, G21
Fjalët kyçe: Zhvillim ekonomik, Sistem Bankar, Kointegrim, Shkakësi 

1. HYRJE

Marrëdhënia midis zhvillimit financiar dhe rritjes ekonomike është 
një fenomen i trajtuar dhe i diskutuar gjerësisht në literaturë, që nga 
mesi i shekullit XVIII e deri në ditët tona. Kjo, jo vetëm për rëndësinë 
që ka sektori financiar për zhvillimin ekonomik të vendit, por edhe 
për hartimin e politikave të përshtatshme që nxisin ndikimin pozitiv 
që zhvillimi financiar i vendit ka në stimulimin e rritjes ekonomike. 
Literatura teorike ka treguar se një sistem financiar eficient dhe i 
1 Gent Sejko, Guvernator, Banka e Shqipërisë
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mirëzhvilluar ndikon pozitivisht rritjen ekonomike të vendit, në sajë 
të alokimit më eficient të kursimeve, të burimeve të informacionit, 
menaxhimit të rrezikut dhe diversifikimit të tij. Për më tepër, një 
sistem financiar i mirëzhvilluar mbështet dhe nxit stabilitetin financiar 
të vendit, duke ndikuar edhe në stabilitetin makroekonomik të tij. 
Ndërsa, një sistem financiar më pak i zhvilluar ndikon negativisht 
në ekonomi, në sajë të rritjes së rrezikut, asimetrisë së informacionit, 
dhe shpërndarjes joeficiente të fondeve. Kriza e fundit financiare 
botërore dëshmoi edhe njëherë rëndësinë e sistemit financiar, 
lidhjen e ndërsjellë dhe ndikimin në ekonominë reale, si për vendet 
e zhvilluara, ashtu edhe për ato në zhvillim. Prandaj analizimi dhe 
testimi i lidhjes midis sektorit financiar dhe ndërveprimet e tij me 
sektorin real janë të rëndësishme, sidomos për vende si Shqipëria, ku 
sektori financiar (bankar) luan një rol të rëndësishëm në ekonomi. 
Ky material paraqet evidenca të reja të lidhjes midis rritjes ekonomike 
të vendit dhe zhvillimit financiar në Shqipëri gjatë periudhës 2002-
2016, bazuar në përqasjen e serive kohore, ku si treguesi i rritjes 
ekonomike, ashtu edhe ai që mat zhvillimin financiar të vendit 
trajtohen si tregues endogjenë.

Vlerësimet e marra tregojnë për një lidhje të rëndësishme pozitive 
afatgjatë midis treguesit të rritjes ekonomike dhe treguesit të 
zhvillimit financiar. Testi Granger-Causality, i cili është aplikuar për 
të parë ndikimet afatshkurtra të rritjes ekonomike dhe treguesit të 
zhvillimit financiar, tregojnë se burimi i shkakësisë së këtyre treguesve 
është i dyfishtë në afatin e shkurtër. Ky rezultat konfirmon se jo 
vetëm zhvillimet makroekonomike ndikojnë pozitivisht zhvillimet 
në sistemin financiar, por edhe zhvillimet e sistemit financiar kanë 
ndikim të rëndësishëm në rritjen ekonomike të vendit. 

Ky material kërkimor kontribuon në disa drejtime: së pari sjell 
evidenca të reja mbi marrëdhënien midis rritjes ekonomike dhe 
zhvillimit financiar në Shqipëri, duke marrë në konsideratë një 
periudhë më të gjatë vlerësimi, por edhe më të konsoliduar; së 
dyti, për analizimin e lidhjes midis zhvillimit financiar dhe rritjes 
ekonomike, jemi bazuar në tregues më cilësorë të matjes së zhvillimit 
financiar që janë kredia dhënë sektorit privat ndaj totalit të PBB-së 
nominale dhe kredia për ekonominë ndaj totalit të PBB-së nominale.
Materiali në vazhdim është organizuar si më poshtë: pjesa e dytë 
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pasqyron një përmbledhje të literaturës teorike dhe empirike fokusuar 
kryesisht në lidhjen që ekziston midis zhvillimit financiar dhe rritjes 
ekonomike; në pjesën e tretë janë paraqitur disa nga treguesit që 
janë përdorur në literaturë për të testuar këtë lidhje; në pjesën e 
katërt kemi dhënë një përmbledhje të shkurtër të metodologjisë së 
përdorur, të dhënat, si dhe interpretimi i rezultateve; dërsa në pjesën 
e fundit të materialit janë paraqitur përfundimet, si dhe një pjesë e 
punës së ardhshme kërkimore mbi këtë temë. 

2. NJË VËSHTRIM MBI LITERATURËN TEORIKE 
DHE EMPIRIKE FOKUSUAR NË LIDHJEN 
FINANCË-RRITJE EKONOMIKE 

Lidhja midis zhvillimit financiar dhe rritjes ekonomike është një 
fenomen që është trajtuar gjerësisht në literaturë, që nga kohët më 
të hershme e deri tani. Literatura teorike që studion dhe analizon 
rëndësinë e sektorit financiar në rritjen ekonomike grupohet në dy 
grupe apo rryma kryesore (Hermes, 1994; Levine, 1997). 

Grupi i parë, mbështetet kryesisht në punën e Schumpeter (1911), 
i cili është ndër ekonomistët e parë që theksoi për rëndësinë e 
lidhjes midis zhvillimit financiar dhe rritjes ekonomike të vendit. 
Schumpeter (1911), nënvizoi rolin e sistemit financiar dhe shërbimet 
e ofruara prej tij si elemente kyçe që nxisin rritjen ekonomike, 
nëpërmjet kanalizimit të fondeve dhe kursimeve drejt investimeve 
më produktive (Levine, 1997). 

Grupi i dytë i literaturës, ndikuar nga Robinson (1952) mbështetet 
në idenë që financa dhe zhvillimi i saj janë faktorë relativisht të 
parëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendit. Në mënyrë 
specifike, Robinson (1952) argumenton se është pikërisht zhvillimi 
ekonomik i vendit që ndikon pozitivisht në rritjen e produkteve 
financiare, duke pohuar që zhvillimi financiar i vendit thjesht ndjek 
rritjen ekonomike të tij. 

Nga ana tjetër, Patrick (1966) identifikoi se lidhja e zhvillimit 
financiar dhe e rritjes ekonomike është e dyfishtë, duke analizuar 
dy drejtime të lidhjes. Drejtimi i parë i quajtur “demand following”, 
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evidenton se rritja e kërkesës për shërbimet financiare varet nga 
rritja ekonomike e vendit, tregtueshmëria dhe nga modernizimi i 
sektorëve të ekonomisë, pra është pikërisht zhvillimi i ekonomisë që 
ndikon në zhvillimin e mëtejshëm financiar. Në këtë këndvështrim, 
sa më e shpejtë rritja e të ardhurave reale në ekonomi, aq më e 
madhe do të jetë kërkesa nga ndërmarrjet për fonde shtesë dhe për 
ndërmjetësim financiar. Ndërsa drejtimi i dytë, i quajtur “supply-
leading”, sipas Patrick (1966), ka të bëjë me faktin që janë zhvillimet 
në tregun bankar dhe ato të letrave me vlerë që udhëheqin rritjen 
ekonomike. Kjo lidhje në vetvete përfshin transferimin e burimeve 
nga sektorë më pak produktivë drejt sektorëve më produktivë, për të 
nxitur dhe për të përkrahur rritjen e këtyre sektorëve. Patrick (1966), 
nëpërmjet drejtimit “supply-leading”, argumenton se sektori financiar, 
inovacionet dhe zhvillimet nëpërmjet ofrimit të produkteve dhe 
shërbimeve financiare, janë pikërisht faktorët që ndikojnë në 
zhvillimin dhe stimulimin e rritjes ekonomike. 

Goldsmith (1969) dhe McKinon (1973) janë ndër autorët e parë 
që provuan empirikisht marrëdhënien e ngushtë që ekziston midis 
zhvillimit financiar dhe ekonomik të vendit. Për më tepër, Goldsmith 
ka argumentuar se kjo lidhje pozitive më së shumti është ndikuar 
nga ndikimi pozitiv që zhvillimi financiar ka në eficiencën sesa në 
vëllimin e investimeve. Megjithatë, ai nuk arriti të tregojë nëse ka 
një lidhje shkakësore që shkon nga zhvillimi financiar drejt rritjes 
ekonomike (Acandi, 2012).

Zhvillimet teorike mbi modelet endogjene të rritjes ekonomike në 
vitin 1980 nga Romer (1986 dhe 1990), Lucas (1988), Barro (1991) 
risollën dhe i dhanë një impuls rilidhjes midis rritjes ekonomike 
dhe zhvillimit financiar, duke theksuar faktin se sjellja e kursimeve 
influencon direkt, jo vetëm nivelin ekuilibër të të ardhurave, por 
edhe atë të rritjes ekonomike (Greenwwood dhe Jovanovic, 1990); 
dhe Bencivenga dhe Smith, 1991; King dhe Levine, 1993 a,b,). 
Kështu, tregjet financiare kanë një efekt të fuqishëm në aktivitetin 
real ekonomik të vendit. Megjithatë, një nga dobësitë e modeleve 
endogjene të rritjes është se nga mënyra e ndërtimit ato nënkuptojnë 
që është zhvillimi financiar ai që nxit rritjen ekonomike të vendit 
(Levine, 1997). 
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Nga ana tjetër, autorë të ndryshëm si: Robinson (1952); Lucas 
(1988); Stigliz (1994); Stingh dhe Weisse (1998); vënë në pikëpyetje 
rëndësinë e sistemit financiar në nxitjen e rritjes ekonomike të vendit. 
Lucas (1988), pohon se ekonomistët e mbivlerësojnë rolin që sistemi 
financiar ka në ekonomi, ndërsa Chandavarkar (1992) vëren se asnjë 
nga pionierët e ekonomistëve të zhvillimit nuk e përmendin sistemin 
financiar si faktor me rëndësi për rritjen. Singh dhe Weisse (1998), 
nga ana tjetër, nënvizuan se rreziqet që vijnë nga kolapsi i sistemit 
financiar, si dhe efektet që këto rreziqe kanë mbi ekonominë reale 
dhe financiare janë të mëdha, prandaj duhet të merret në konsideratë 
lidhja zhvillim financiar-rritje ekonomike. Kriza e fundit financiare 
globale (2007-2008), nënvizoi edhe një herë rëndësinë e lidhjes midis 
zhvillimit financiar dhe rritjes ekonomike, si dhe efektet e ndërsjellta 
të tyre. 

Diskutimet teorike mbi rëndësinë e rolit të sistemit financiar në 
rritjen ekonomike tregojnë se nuk ka një konsensus të gjerë mbi rolin 
që sistemi financiar ka në prosperitetin ekonomik të vendit dhe në 
drejtimin e lidhjes midis këtyre dy treguesve (Levine, 1998). Edhe 
evidencat empirike bërë në këtë drejtim janë në linjë të diskutimeve 
teorike të përmendura më sipër. 

Përgjithësisht, literatura empirike mbi marrëdhëniet midis zhvillimit 
të sistemit financiar dhe rritjes ekonomike dhe shkakësisë midis tyre 
është parë si për grupe vendesh, ashtu edhe për vende në mënyrë 
individuale. Kjo literaturë ndahet kryesisht në dy grupime. 

Në njërën anë bëjnë pjesë studimet që bazohen në vlerësimet për 
grupe vendesh apo për vende në mënyrë individuale, duke përdorur 
kryesisht metodat panel të vlerësimit, si: OLS; TSLS; GMM; të 
cilat marrin në konsideratë problemet që vijnë nga endogjeniteti i 
tregueseve, numri i treguesve dhe nga karakteristikat e pavëzhguara të 
vendeve. Kryesisht, pjesa e studimeve që bazohet mbi vlerësimet për 
një grup vendesh apo për vende individuale gjejnë një lidhje pozitive 
midis treguesve të zhvillimit financiar dhe të rritjes ekonomike. 
Ndër materialet kryesore që analizojnë lidhjen midis zhvillimit 
financiar dhe rritjes ekonomike për grupe vendesh, përmendim ato 
të Goldsmith (1969), King dhe Levine (1993), Levine dhe Zervos 
(1998), Levine (1998,1999), Levine, Loyaza dhe Beck (2000), Beck 
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dhe Levine (2004). Pjesa më e madhe e tyre konfirmojnë kryesisht 
një lidhje pozitive dhe të rëndësishme midis sektorit financiar dhe 
rritjes ekonomike të vendit, por nuk e shikojnë në detaje drejtimin e 
shkakësisë midis këtyre treguesve.

Ndërsa në nivel mikro industrie, ndër materialet e para që kanë 
parë lidhjen midis industrive që kanë akses në tregun financiar dhe 
rritjen ekonomike është pikërisht materiali i Rajan dhe Zingales 
(1998). Autorët gjejnë që rritja e ndërmjetësimit rrit në mënyrë 
joproporcionale rritjen e industrive që konsiderohen “naturally heavy 
user” të financimit nga jashtë. Ndër studime të tjera, përmendim ato 
të Dermiguc-Kund dhe Mkasimovic (1998), Beck, Demirguc-Kunt, 
Levine dhe Maksimovic (2001), që gjejnë një lidhje pozitive midis 
zhvillimit të tregut bankar dhe atij të letrave me vlerë me rritjen e 
mëtejshme të firmave. 

Një grup tjetër materialesh studimore vlerësojnë lidhjen midis 
zhvillimit financiar dhe rritjes ekonomike bazuar në përqasjen e 
serive kohore, të cilat vlerësojnë evoluimin në kohë midis këtyre dy 
treguesve, duke analizuar njëkohësisht drejtimin e shkakësisë midis 
tyre. Vlerësimet e marra nga kjo përqasje tregojnë kryesisht për një 
lidhje pozitive midis zhvillimit financiar dhe rritjes ekonomike, si 
dhe drejtimi i shkakësisë mund të jetë me një ose me dy drejtime  
(Demetriades dhe Huessein, 1996; Rousseau dhe Watchel (1998); 
Arestis et al. 2001; Luintel et al. 2008). 

Në rastin e Shqipërisë, ka evidenca të pakta në lidhje me vlerësimin 
e marrëdhënies afatgjatë dhe të shkakësisë midis zhvillimit financiar 
dhe rritjes ekonomike. Disa nga materialet që kanë vlerësuar këtë 
aspekt, në rastin e Shqipërisë, janë ato të Dushku (2010) dhe Yzeiraj 
(2016), bazuar në përqasjen e serive kohore, dhe Rama (2016), 
bazuar në vlerësimet për një grup vendesh përfshirë edhe Shqipërinë. 
Rezultatet e dy materialeve të parabazuar në përqasjen e metodave 
kointegruese tregojnë që ekziston një marrëdhënie afatgjatë midis 
rritjes ekonomike dhe zhvillimit financiar në rastin e Shqipërisë, 
ndërsa në afatin e shkurtër rezultatet janë të përziera. Ndërsa Rama 
(2016), bazuar në një grup vendesh, vlerëson se ka një lidhje pozitive 
midis zhvillimit financiar dhe rritjes ekonomike, por pa i dhënë 
përgjigje pyetjes së burimit të shkakësisë.
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Duke qenë se lidhja midis zhvillimit financiar dhe rritjes ekonomike 
si burimi i shkakësisë, vazhdon të mbetet një çështje gjerësisht 
e debatueshme, atëherë është me interes të rivlerësohet kjo lidhje 
për rastin e Shqipërisë. Ne do të përdorim avantazhin e përqasjes 
së serive kohore që shikon jo vetëm marrëdhënien afatgjatë midis 
këtyre dy treguesve, por do të vlerësojmë edhe burimin e shkakësisë 
midis tyre. Nga ana tjetër, periudha që kemi zgjedhur për të bërë 
vlerësimet është një periudhë më e konsoliduar, kur edhe vetë sektori 
financiar ka dhënë një kontribut real për ekonominë. Gjithashtu, 
kemi përdorur edhe tregues më cilësorë dhe të saktë përsa i përket 
zhvillimit financiar të vendit.

3. MATJA E ZHVILLIMIT FINANCIAR

Një çështje me rëndësi në analizimin e lidhjes midis zhvillimit 
financiar dhe rritjes ekonomike është përcaktimi i një treguesi që 
mat zhvillimin financiar të vendit. Vështirësia në pasjen e një treguesi 
për zhvillimin financiar lidhet së pari me mënyrën e përkufizimit të 
tij. Kështu, sipas Dorruci et al. (2009), me zhvillim të brendshëm 
financiar të një vendi kuptojmë aftësinë e tij për të kanalizuar 
kursimet drejt investimeve eficiente dhe në mënyrë efektive në sajë 
të: (i) cilësisë së tij institucionale dhe rregullatore; (ii) madhësisë së 
tregut financiar, shumëllojshmërisë së instrumenteve financiare dhe 
lehtësisë së aksesit të këtyre produkteve nga ana e agjentëve privatë;si 
dhe (iii) performancës së tregjeve financiare matur, për shembull në 
terma të eficiencës dhe likuiditetit. 

Në mënyrë të ngjashme, Hartmann et al. (2007) e përcakton zhvillimin 
financiar të vendit si proces të inovacionit financiar, të përmirësimit 
institucional dhe organizativ të sistemit financiar: i cili redukton 
asimetrinë e informacionit; i plotëson dhe zhvillon më shumë tregjet 
financiare; rrit mundësinë e agjentëve privatë për t’u përfshirë dhe 
për t’u angazhuar në tregje financiare përmes kontratave financiare; 
redukton kostot e transaksioneve dhe rritjes së konkurrencës. 
Zhvillimi financiar i vendit përfshin gjithashtu përmirësimin e 
produkteve financiare, bankat, institucionet jobankare dhe tregjet e 
kapitalit. Duke qenë se zhvillimi financiar përkufizohet si një proces 
që përfshin bashkëveprimin e shumë aktiviteteve dhe institucioneve 
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për të përmirësuar cilësinë, sasinë dhe eficiencën e ndërmjetësimit 
financiar, atëherë matja e tij nga një tregues është e pamundur.

Në literaturë janë përdorur gjerësisht tregues të ndryshëm që matin 
aspekte të ndryshme të zhvillimit financiar, që lidhen me madhësinë 
e sistemit financiar, likuiditetin, thellësinë e ndërmjetësimit apo 
zhvillimin e tij. 

Fillimisht, si treguesit më të përdorshëm për të matur zhvillimin 
financiar të vendit janë përdorur agregatët monetarë si M1 apo 
M2 në përqindje ndaj PBB-së. Këta tregues, nisur edhe nga 
disponueshmëria e tyre në shumë vende, janë përdorur kryesisht 
për të matur shkallën e parasë në ekonomi. Ata kryesisht tentojnë 
të matin madhësinë reale të sektorit financiar në një ekonomi në 
rritje, në përmbushje të funksionit të parasë si mjet pagese dhe si 
mjet kursimi (King dhe Levine, 1993,a,b; Gregorio dhe Guidotti, 
1995; Aretis dhe Demetrieades, 1997 etj.). Më konkretisht, M1 
apo paraja e ngushtë reflekton më së miri funksionin e saj si mjet 
pagese, ndërsa paraja e gjerë atë të mjetit të kursimit. Megjithatë, 
përdorimi i treguesve agregatë dhe veçanërisht i parasë së ngushtë 
mund të jetë një tregues jo i mirë i vlerësimit të zhvillimi të sistemit 
financiar, pasi një normë e lartë e tij, nënkupton në fakt një sistem 
financiar të pazhvilluar dhe një normë e ulët e tij pasqyron një sistem 
financiar më të zhvilluar dhe të sofistikuar. Sipas King dhe Levine 
(1993), madhësia e saktë e sistemit financiar që lidhet me funksionin 
e sistemit financiar si ofrues i shërbimit të pagesave nuk tregon asgjë 
në lidhje me funksione të tjera të tij, si menaxhimi i rrezikut apo 
asimetria e informacionit, prandaj në literaturë gjendet përdorimi i 
treguesve të tjerë monetarë më pak likuide, si M3 apo M2. 

Një tregues tjetër alternativ i përdorur për të matur zhvillimin 
financiar është norma e depozitave ndaj totalit të të ardhurave 
[Demetriades dhe Hussein (1996), Luintel dhe Khan (1999)]. Duke 
qenë se në vendet në zhvillim, pjesa e parasë jashtë sistemit bankar 
është e konsiderueshme, rritja e parasë së gjerë mund të reflektojë 
më së shumti përdorimin e parasë sesa rritjen e depozitave. Kjo ka 
bërë që autorë të ndryshëm të përdorin totalin e depozitave ndaj të 
ardhurave ose PBB-në si tregues alternativ të zhvillimit financiar. 
Megjithatë, King dhe Levine (1993) nënvizojnë se ky tregues nuk 
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është një matës i mirë i zhvillimit financiar, pasi bankat nuk janë të 
vetmet institucione që kryejnë funksionin e ndërmjetësimit financiar. 
Për më tepër, ky tregues nuk tregon se kujt i jepen këto fonde dhe 
më së shumti është një tregues i madhësisë së sistemit financiar sesa 
i vetë zhvillimit financiar. 

Dy tregues të tjerë që gjejnë përdorim më të gjerë në literaturë, 
kryesisht për të matur shpërndarjen apo alokimin e kredisë, janë 
kredia për ekonominë ndaj totalit të PBB-së dhe kredia dhënë 
sektorit privat ndaj totalit të PBB-së. Përgjithësisht, këta tregues 
konsiderohen si matës më të mirë të zhvillimit të sistemit financiar 
përkundrejt të tjerëve. Konkretisht, edhe treguesi i kredisë totale 
ndaj PBB-së shfaq problematikë, pasi merr në konsideratë edhe 
kredinë dhënë sektorit publik, e cila nuk ndikon aq shumë në rritjen 
ekonomike dhe produktivitetin sa kredia e dhënë sektorit privat. 
Ashtu siç përmendet edhe nga King dhe Levine (1993), këta janë 
tregues standardë financiarë që përdoren për të maksimizuar të 
gjithë informacionin që marrin në lidhje me zhvillimin e sistemit 
financiar të vendit dhe vlerësohet që janë më të qëndrueshëm për të 
parë ndikimin e drejtpërdrejtë që ato kanë në zhvillimin ekonomik 
të vendit ( Loayza dhe Ranciere, 2006; Luintel et al., 2008). Ashtu siç 
përmendet edhe nga Hartmann et al. (2007), Dorruci et al. (2009), 
zhvillimi financiar i vendit është më i gjerë se informacioni që merret 
vetëm nga treguesit e madhësisë apo të ndërmjetësimit të vetë 
sistemit financiar.

Ndërsa për të vlerësuar zhvillimin ekonomik të një vendi, në literaturë 
vihet re një konsensus më i gjerë, ku kryesisht merret norma e rritjes 
e PBB-së reale për frymë, norma e rritjes së PBB-së reale, norma e 
rritjes së stokut të kapitalit apo raporti i investimeve të brendshme 
në raport me PBB-në (King dhe Leviene, Levine 1997; Loayza dhe 
Ranciere, 2006; Luintel et al., 2008).

Në këtë material, treguesit që janë përdorur kryesisht për të 
përafruar zhvillimin financiar të vendit, janë fokusuar kryesisht në 
tregun bankar, pasi mungon tregu i kapitaleve në Shqipëri. Që prej 
fillimit të tranzicionit dhe më pas reformimit të sistemit bankar, në 
sajë të krijimit të sistemit bankar me dy nivele, përcaktuar në ligjin 
për “Bankën e Shqipërisë” dhe ligjin “Për bankat e nivelit të dytë”, 
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sistemi financiar në Shqipëri dominohet kryesisht nga bankat, që 
janë burimi kryesor i fondeve në ekonomi. Kështu, në linjë me 
literaturën si tregues të zhvillimit financiar të vendit është marrë 
kredia për ekonominë dhe kredia dhënë sektorit privat në raport me 
PBB-në nominale, pasi vlerësohet se këta tregues kanë një ndikim 
më të drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik të vendit (Loayza dhe 
Ranciere, 2006; Luintel et al., 2008). 

Strategjia jonë e vlerësimit bazohet kryesisht në përqasjen e të 
dhënave të serive kohore. Burimi kryesor i të dhënave janë Banka 
e Shqipërisë për treguesit e zhvillimit financiar, INSTAT-i dhe 
Banka Botërore për të dhënat mbi treguesit makroekonomikë. Të 
dhënat janë tremujore dhe i përkasin periudhës 2002-2016. Gjatë 
kësaj periudhe relativisht të shkurtër, kanë ndodhur ndryshime të 
rëndësishme në sektorin bankar, duke e bërë atë një treg edhe më 
të konsoliduar dhe me një ndikim të rëndësishëm në ekonominë 
shqiptare, nëpërmjet ofrimit të produkteve financiare, kanalizimit 
të burimeve financiare, uljes së kostove të transaksioneve, rritjes së 
konkurrencës etj. 

Më konkretisht, sektori bankar në Shqipëri është segmenti më i 
rëndësishëm i sektorit financiar (Grafik 1), me një peshë mesatarisht 
rreth 92% të totalit të aktiveve të sistemit financiar, ndërsa pjesa 
e mbetur e tregut dominohet nga institucionet financiare jobanka, 
shoqëritë e kursim-kreditit, fondet e pensionit etj. Aktualisht në treg 
operojnë 16 banka, 3 me kapital privat shqiptar dhe pjesa e mbetur 
me kapital privat të huaj, kryesisht me origjinë evropiane. 

Gjatë periudhës 2002-2016, përgjithësisht vërehet një kontribut 
pozitiv i sektorit financiar në ekonominë reale, shoqëruar me rritje të 
numrit të punësimit dhe të degëve të bankave (Grafik 2). Mbas krizës 
së fundit financiare globale, numri i degëve dhe i të punësuarve 
në sektorin bankar ka qenë në linjë me politikat konservatore të 
ndjekura nga bankat, kushtëzuar nga zhvillimet makroekonomike 
në vend dhe dëshira e tyre për të marrë përsipër më shumë rrezik. 
Burimi kryesor i fondeve në ekonomi janë depozitat e individëve, që 
përbëjnë mesatarisht 86% të totalit të depozitave të sistemit (Grafik 
3). Pavarësisht luhatjeve dhe goditjeve të lehta që pësuan gjatë krizës 
së fundit financiare, depozitat mbeten një burim i qëndrueshëm i 
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fondeve, përcaktuar kryesisht nga besimi i publikut tek bankat dhe 
sistemi bankar. Aktivet e sistemit bankar janë thuajse trefishuar që 
nga viti 2002 deri në 2016-ën, ku kredia për ekonominë nga 6% e 
PBB-së në terma nominalë që shënonte në vitin 2002, në 2016-ën 
ka arritur në nivelin e 37% e PBB-së (Grafik 4). Më konkretisht, 
vihet re një shpejtësi e kreditimit gjatë periudhës 2002-2009, që arrin 
deri në 50% në vit, ndërsa mbas krizës financiare globale vihet re 
një rënie e menjëhershme e kreditimit për ekonominë, duke arritur 
në nivele madje edhe 0% (Grafik 5). Efektet e raundit të parë dhe 
kryesisht ato të raundit të dytë sollën një rritje të kredisë së keqe, që 
gjatë vitit 2013 shënoi nivelin maksimal në 24% të totalit të kredive. 
Megjithatë, gjatë viteve në vazhdim, si pasojë e masave të ndërmarra 
nga Banka e Shqipërisë, niveli i kredive të këqija në fund të vitit 
2016 shënoi nivelin 18 %, dhe ka vazhduar që të ulet edhe gjatë 
vitit 2017 (Grafik 6). Mesatarisht, rritja ekonomike në terma të PBB-
së reale ka qenë në nivelin 4 % (Grafik 7). Mbas krizës së fundit 
financiare, performanca ekonomike në vend ka qenë e kënaqshme, 
por gjithsesi poshtë niveleve para saj. Një ndër sfidat për Bankën e 
Shqipërisë, përveç stokut të kredive të këqija, ka qenë edhe kreditimi 
për ekonominë, që arriti në norma rritjeje zero, madje edhe negative, 
pavarësisht politikave lehtësuese të Bankës së Shqipërisë për stimulin 
e tij. 

4. ANALIZA EMPIRIKE 

Testimi i lidhjes midis zhvillimit financiar dhe rritjes ekonomike 
në këtë material është bazuar në përqasjen e serive kohore të 
propozuar nga Demetrieades dhe Hussein (1996), Luintel dhe 
Khan (1999), Arteis et al. (2001), Christopoulos dhe Tsionas (2004), 
e cila mbështetet në ekzistencën e një marrëdhënieje kointegruese 
afatgjatë midis këtyre treguesve, si dhe shikon lidhjen shkak-pasojë 
midis zhvillimit financiar dhe rritjes ekonomike. 

Metoda e propozuar nga Johansen (1988 dhe 1992), mbështetet në 
testimin e ekzistencës së marrëdhënies kointegruese në një vektor 
autoregresiv (vector autoregress model) me n tregues, që janë të integruar 
të rendit p, si më poshtë:
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ku: Yt është një vektor me k-variabla jostacionarë të rendit të I(1); 
xt është një vektor me d-variabla deterministikë si një konstate, një 
trend apo tregues cilësor; dhe t është vektor i mbetjeve të modelit 
që kanë shpërndarje normale me mesatare zero dhe me variancë 
konstante. Modeli VAR i mësipërm mund të transformohet dhe të 
rishkruhet në formën e një modeli të korrektimit të gabimit (VEC, 
vector error correction model) të paraqitur si më poshtë: 

       

Teorema përfaqësuese e Granger pohon që, nëse koeficientët e 
matricës  kanë një rank të reduktuar r<k, atëherë ekzistojnë k x r 
matrica  dhe , që kanë rank r, të tillë që ’ dhe që  është 
I(0) ose stacionare. Numri r përfaqëson numrin e marrëdhënieve 
kointegruese (the cointegration rank) dhe secila nga kolonat e 
matricës B është një vektor kointegrues, ndërsa elementet e matricës 

 paraqesin parametrat axhustues të modelit VEC (vector error correction 
model). 

Metoda e kointegrimit e propozuar nga Johansens ka për qëllim 
vlerësimin e matricës  nga një model VAR i pakufizuar dhe më 
pas teston nëse mund të hedhim poshtë kufizimet e sugjeruara nga 
rendi i reduktuar i matricës . Për të caktuar numrin e marrëdhënieve 
kointegruese apo të marrëdhënieve afatgjata midis treguesve, jemi bazuar 
në dy statistika të propozuara nga Johansens (1988): në statistikën trace, 

2  ; dhe në statistikën maximum eigenvalue 
. 

2 Ku hipoteza bazë e testit trace është ekzistenca e r marrëdhënieve kointegruese përkundrejt 
hipotezës alternative, k marrëdhënie kointegruese, ku k është numri i variablave endogjenë, për 
r =0, 1....k-1, dhe λi është i-th vlera më e lartë e eigenvalue të matricës Π.

(1)

(2)
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Nëpërmjet këtyre testeve, testojmë në mënyrë të njëpasnjëshme 
ekzistencën e r marrëdhënieve kointegruese përkundrejt hipotezës 
alternative që janë r+1 (statistika trace) ose më shumë se r (statistica 
max) marrëdhënie kointegruese. 

Përpara se të testohet nëse seritë janë të kointegruara apo jo, pra nëse 
ka një marrëdhënie afatgjatë midis tyre, testohen karakteristikat e 
secilit tregues, përcaktimi i numrit optimal të vonesave kohore, testimi 
i mbetjeve të modelit etj. Të gjitha këto teste janë të domosdoshme 
për të treguar që modeli VAR i vlerësuar është specifikuar në mënyrë 
korrekte dhe na lejon që të përcaktojmë numrin e marrëdhënieve 
kointegruese sipas përqasjes së Johanses, (1998).

Vlerësimi i karakteristikave të serisë, pra nëse ajo është stacionare3 
apo jo është bërë nëpërmjet dy testeve standarde në literaturë, testi 
Augmented Dicky-Fuller (ADF) dhe testi Dickey-Fuller GLS Test. 
Hipoteza bazë e të dy testeve është prania e rrënjës njësi, përkundrejt 
hipotezës alternative që seritë janë stacionare. Rezultatet e testeve 
(tabela 44, aneks 1) tregojnë për moshedhjen poshtë të hipotezës 
bazë, duke konfirmuar që diferenca e parë e tyre është stacionare 
(e qëndrueshme). Ndërkohë që numri i vonesave kohore për të 
vlerësuar një model VAR është bazuar në testet e marra nga Akaike 
(1974) dhe Schwarz (1978). Rezultatet e testit (Tabela 7, Aneksi 1) 
tregojnë për përdorimin e 5 vonesave kohore, që mbetjet e marra 
nga modeli i pakufizuar i VAR-it të jenë të pakorreluara. Rezultatet 
e testeve në lidhje me karakteristikat e mbetjeve tregojnë që ato 
nuk vuajnë nga korrelacioni serial dhe që kanë shpërndarje normale 
(tabelat 8, 9 Aneksi 1).

Tabela më poshtë paraqet vlerësimet e marra nga testi i kointegrimit 
midis treguesve të rritjes ekonomike dhe zhvillimit financiar për 
Shqipërinë, gjatë periudhës 2002-2016.

3 Një tregues quhet stacionar apo i qëndrueshëm nëse mesatarja dhe varianca e tij janë konstante 
përgjatë gjithë kohës dhe vlera e covariancës që llogaritet midis dy periudhave varet vetëm nga 
distanca ose vonesa kohore midis dy periudhave në kohë dhe jo në kohën aktuale në të cilën 
covarianca llogaritet (Gujarati,1995). 

4 Duke qenë se të dy testet konfirmojnë prezencën e rrënjës njësi për seritë në nivel, në tabelë janë 
dhënë rezultatet vetëm të testit ADF.
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Tabela 1. Rezultatet e testit të kointegrimit të Johansen (1991 dhe 1995)
Statistika trace 

Ho=r marrëdhënie kointegruese
Statistika maksimum 

Ho=r marrëdhënie kointegruese
r=0 r1 r=0 r1

PBB_C (Real PBB per capita)-- 
KET kredia për ekonominë)

20.26***
[0.0279]

9.164 
[0.1099]

15.89*
[0.075]

9.164
[0.1099]

PBB_C 
(Real PBB per capita )-- KSP
(kredia dhënë sektorit privat)

20.26***
[0,0258]

7.062
[0.1232]

15.247*
[0.063]

9.16
[0.123]

PBB(Real PBB)-KET 
(kredia për ekonominë)

21.28***
[0.0361]

7.14
[0.1192]

14.14*
[0.0923]

7.1403
[0.1192]

PBB(Real PBB)-KSP 
(kredia dhënë sektorit privat)

20.26***
[0.0084]

9.164
[0.0662]

15.892***
[0.0329]

9.1645
[0.0662]

Shënim: Në kllapa janë paraqitur probabilitetet e rëndësisë statistikore të treguesve, ku me *, **, 
*** janë shënuar treguesit që pranohen me nivel rëndësie, 10, 5 dhe 1%. PBB_C është log-u i 
PBB-së reale/capita, PBB-ja është log-u i PBB-së reale, KET është log-u i kredisë për ekonominë 
në raport me PBB-në nominale dhe KSP-ja është log-u i kredisë dhënë sektorit privat në raport me 
PBB-në nominale.

Rezultatet e paraqitura në tabelën e mësipërme tregojnë për gjetjen 
e një marrëdhënieje kointegruese afatgjatë midis treguesit të rritjes 
ekonomike dhe zhvillimit financiar, matur si me anë të raportit të 
kredisë dhënë ndaj sektorit privat, ashtu edhe me anë të kredisë 
për ekonominë ndaj totalit të PBB-së nominale. I njëjti rezultat, 
konfirmohet gjithashtu edhe kur në vend të log-ut të PBB-së reale 
për frymë përdorim log-un e PBB-së reale. 

Në Tabelën 2 është paraqitur marrëdhënia afatgjatë e vlerësuar midis 
zhvillimit financiar dhe rritjes ekonomike bazuar në metodën VEC. 
Në vlerësim janë përfshirë si tregues ekzogjenë dy tregues cilësorë, për 
të kapur ndryshimet strukturore të vitit 2009 dhe 2012, përkatësisht 
të krizës globale dhe asaj evropiane. Rezultatet tregojnë për një lidhje 
statistikisht të rëndësishme dhe pozitive midis treguesit të rritjes 
ekonomike dhe treguesit të zhvillimit financiar. Kështu, vlerësimet 
tregojnë që në afatin e gjatë një rritje me 1% e kredisë totale apo e 
kredisë dhënë sektorit privat shoqërohet me një rritje 0.28-0.3% të rritjes 
ekonomike, matur si me anë të log-ut të PBB-së reale për frymë, ashtu 
edhe të PBB-së. Njëkohësisht, termi apo koeficienti i axhustimit ka 
rezultuar statistikisht i rëndësishëm, me vlera që luhaten rreth -0.12, që 
tregon që çdo devijim i PBB_C apo i PBB-së nga ekuilibri i tij afatgjatë, 
do të axhustohet me rreth 12% rreth tremujorit të parë. Për më tepër, 
ne kemi parë sa i rëndësishëm është koeficienti i axhustimit. Hedhja 
poshtë e hipotezës bazë tregon për ekzistencën e një marrëdhënieje 
afatgjatë midis treguesit të zhvillimi financiar dhe rritjes ekonomike. 
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Tabela 2. Vektorët e kointegrimit 

Treguesit Lidhja afatgjatë, LR(kointegruese) 
midis treguesve

Koeficienti i 
axhustimit

Modeli (i) PBB_C (Real PBB per capita )-- 
KET(kredia për ekonominë)

LR=PBB_C-0.300*KET -12.0622
[0.0449]**

-0.128**
[0.032]

Modeli (ii): PBB_C (Real PBB per capita )-- 
KSP(kredia dhënë sektorit privat) LR=PBB_C-0.303*KSP-12.092

-0.1257**
[0.0306]

[0.0482] **

Modeli (iii):  PBB(Real PBB)-KET 
(kredia për ekonominë) LR=PBB-0.2816*KET-13.110

-0.1210**
[0.0316]
[0.047]**

Modeli (iv): PBB(Real PBB)-KSP 
(kredia dhënë sektorit privat) LR=PBB-0.2837*KSP-13.139

-0.118***
[0.0295]
[0.0517]*

Shënim: Në kllapa janë paraqitur probabilitetet e rëndësisë statistikore të treguesve, ku me *, **, 
*** janë shënuar treguesit që pranohen me nivel rëndësie, 10, 5 dhe 1 %. Rezultatet janë paraqitur 
ashtu siç raportohen nga programi Eviews. GDP_C është log-u i PBB reale/capita, PBB-ja është 
log-u i PBB-së reale, KET është log-u i kredisë për ekonominë në raport me PBB-në nominale dhe 
KSP-ja është log-u i kredisë dhënë sektorit privat në raport me PBB-në nominale.

Pasi është parë lidhja afatgjatë midis dy treguesve kryesorë, shkakësia 
midis tyre në afatin e shkurtër është vëzhguar nëpërmjet testit të 
Pairwise Granger Causality test, që teston nëse ndonjë nga treguesit 
endogjenë mund të trajtohet si tregues ekzogjen. Për secilin ekuacion 
në VAR, pas aplikimit të testit të shkakësisë Granger, merren dy 
statistika χ2 . E para, e quajtur χ2 për koeficientët me vonesë kohore 
që tregon për rëndësinë e përbashkët të secilës vonesë kohore të 
treguesve endogjenë në atë ekuacion. Ndërsa, statistika tjetër, e 
quajtur χ2, për të gjithë treguesit, paraqet rëndësinë e përbashkët të 
të gjithë treguesve të tjerë endogjenë me vonesë kohore, që ndikojnë 
treguesin endogjen. Duke qenë se në VAR kemi vetëm dy tregues, 
vlera e statistikave χ2 është e njëjtë për të dy këto teste. Vlerat e këtyre 
statistikave janë paraqitur përkatësisht në kolonën e 3-të dhe të 4-t të 
Tabelës 3. Ndërsa në kolonën e fundit është dhënë një përmbledhje 
e rezultateve mbi drejtimin e shkakësisë midis treguesve. 

Vlerësimet tregojnë që në afatin e shkurtër si dinamikat e rritjes 
ekonomike, ashtu edhe ato të zhvillimit financiar ndikojnë 
njëkohësisht njëri-tjetrin. Rezultatet konfirmojnë që jo vetëm 
zhvillimet makroekonomike ndikojnë pozitivisht zhvillimin financiar 
të vendit, por njëkohësisht edhe zhvillimet në sektorin bankar 
ndikojnë pozitivisht rritjen ekonomike, duke konfirmuar shkakësinë 
e dyfishtë midis tyre. Rezultatet rikonfirmojnë rezultatet e marra nga 
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Dushku, (2010) përsa i përket gjetjes së dyfishtë si në afatin e gjatë dhe 
në afatin e shkurtër midis treguesit të rritjes ekonomike dhe kredisë 
dhënë ekonomisë. Por në ndryshim me studimin e mëparshëm, në 
këtë material gjejmë lidhje afatgjata dhe të rëndësishme edhe midis 
kredisë dhënë sektorit privat, si dhe treguesit të rritjes ekonomike. 
Rezultatet e marra tregojnë që në afatin e shkurtër shkakësia midis 
treguesit të rritjes ekonomike dhe të zhvillimit financiar është e 
dyfishtë, duke konfirmuar që jo vetëm zhvillimet në performancën 
ekonomike të vendit ndikojnë pozitivisht zhvillimet në sektorin 
bankar, por edhe zhvillimet në sektorin bankar janë të rëndësishme 
për rritjen ekonomike të vendit. Ndryshimet kryesore në rezultate, 
në krahasim me studimin e Dushkut (2010), vijnë kryesisht nga 
periudha e vlerësimit, si dhe treguesit që janë marrë për të matur 
zhvillimin ekonomik të vendit. 

Tabela 3. Përmbledhje e testeve për drejtimin e shkakësisë midis treguesve

Pairwise Granger Causality test, Rezultati i 
shkakësisë

Modelet Hipoteza bazë
χ2 

për koeficientet 
me vonesë kohore

χ2 

për të gjithë 
treguesit 

Modeli (i) 
Ho: KET nuk e shkakton PBB_C 9.362*

[0.0526]
9.362*
[0.056] I 2- fishtë 

Ho: PBB_C nuk e shkakton KET 19.809***
[0.0005]

19.809***
[0.0005]

Modeli (ii)
Ho: KSP nuk e shkakton PBB_C 8.3461*

[0.0797]
8.3461*
[0.0797] I 2- fishtë

Ho: PBB_C nuk e shkakton KSP 21.667***
[0.0002]

21.667***
[0.0002]

Modeli (iii)
Ho: KET nuk e shkakton PBB 9.8505**

[0.0430]
9.8505**
[0.0430] I 2- fishtë

Ho: PBB nuk e shkakton KET 19.581***
[0.006]

19.581***
[0.006]

Modeli (iv)
Ho: KSP nuk e shkakton PBB_C 8.737*

[0.0680]
8.737*

[0.0680] I 2- fishtë

Ho: PBB_C nuk e shkakton KSP 21.637***
[0.0002]

21.637***
[0.0002]

Shënim: Në kllapa janë paraqitur probabilitetet e rëndësisë statistikore të treguesve, ku me *, **, 
*** janë shënuar treguesit që pranohen me nivel rëndësie, 10, 5 dhe 1 %.PBB_C është log-u i 
PBB-së reale/capita, PBB-ja është log-u i PBB-së reale, KET është log-u i kredisë për ekonominë 
në raport me PBB-në nominale dhe KSP-ja është log-u i kredisë dhënë sektorit privat në raport me 
PBB-në nominale.
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V. PËRFUNDIME 

Analizimi i lidhjes midis zhvillimit financiar dhe rritjes ekonomike 
ka qenë dhe mbetet një temë e trajtuar gjerësisht në literaturë, si 
në aspektin teorik, ashtu edhe në atë empirik. Zhvillimi i teorive të 
rritjes ekonomike i kushton edhe më shumë rëndësi vlerësimeve 
empirike dhe drejtimit të shkakësisë midis tyre. Një çështje që 
edhe sot ngjall ende diskutime mbi çështjen se “kush” e shkakton 
“kë”, dhe nëse kjo lidhje shkakësie është me dy drejtime apo me 
një. Rezultatet e ndryshme midis shkakësisë dhe lidhjes midis 
zhvillimit financiar dhe rritjes ekonomike e kanë burimin jo vetëm 
në mospasjen e një konsensusi të gjerë teorik mbi ndikimin që ka 
zhvillimi financiar në rritjen ekonomike, por edhe në mungesën e një 
treguesi gjithëpërfshirës për zhvillimin financiar të vendit.

Ky material paraqet evidenca të reja midis zhvillimit financiar dhe 
rritjes ekonomike në Shqipëri, gjatë periudhës 2002-2016, bazuar 
në përqasjen e serive kohore, që të jep mundësinë jo vetëm të 
testosh ekzistencën e një lidhjeje afatgjatë midis treguesve, por edhe 
drejtimin e shkakësisë midis tyre. Në këtë material, si përafrues më 
të mirë të zhvillimit financiar kemi marrë kredinë dhënë sektorit 
privat dhe kredinë totale të shprehura në raport me PBB-në. Ndërsa 
performanca makroekonomike e vendit është matur nëpërmjet 
normës reale të rritjes së PBB-së për frymë. Rezultatet tregojnë për 
ekzistencën e një marrëdhënieje afatgjatë midis zhvillimit financiar 
dhe rritjes ekonomike në Shqipëri. Për më tepër, testet e shkakësisë 
tregojnë se drejtimi i shkakësisë midis tyre është i dyfishtë në afatin 
e shkurtër. Të njëjtat rezultate konfirmohen kur në vend të PBB-së 
reale për frymë është përdorur norma reale e rritjes së PBB-së. 

Vlerësimet e marra tregojnë që zhvillimet në tregun financiar dhe në 
tregun real janë të lidhura ngushtë më njëra-tjetrën. Kjo nënkupton 
që politikat e ndërmarra për të ndikuar zhvillimin ekonomik të vendit 
ndikojnë njëkohësisht edhe zhvillimin financiar të vendit dhe anasjelltas. 

Literatura teorike dhe empirike ka treguar se, pavarësisht kahut të 
ndikimit të tregut bankar dhe ndërbankar, në zhvillimin ekonomik 
të vendit, vlerësimet kanë treguar që efektiviteti i tyre ndryshon 
nga vendi në vend dhe sipas strukturës ekonomike të vendit, dhe 
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në mënyrë të veçantë, sipas strukturës institucionale dhe ligjore 
të tij, (Peia dhe Roszbach, 2015). Rajan dhe Zingales (1998) kanë 
argumentuar që bankat janë më efektive në një vend ku infrastruktura 
ligjore dhe institucionale e vendeve është e dobët. Ndërsa, një sistem 
financiar i bazuar në tregjet e letrave me vlerë, kërkon një nivel 
jetese dhe rritjeje ekonomike më të lartë, bazuar në një sistem ligjor 
dhe strukturë institucionale të organeve më të fortë. Kështu, në të 
ardhmen, me interes do të ishte llogaritja e një indeksi të zhvillimit 
financiar për rastin e Shqipërisë, që merr në konsideratë jo vetëm 
thellësinë dhe madhësinë e sistemit bankar, por edhe elementet 
strukturore dhe të performancës të sistemit financiar në tërësi. 

Gjithashtu, duke qenë se pas krizës së fundit financiare u evidentua një 
rritje e shpejtë e kredive të këqija, që e kishte burimin edhe në kreditimin 
e shpejtë të bizneseve dhe konsumatorëve para kësaj periudhe, me 
interes do të ishte edhe evidentimi i një lidhje jolineare ose jo midis 
zhvillimit financiar dhe rritjes ekonomike, në rastin e Shqipërisë.
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ANEKS 1

Burimi: Banka e Shqipërisë, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.

Grafik 1. Pesha e segmenteve të sistemit financiar në % të PBB-së
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Grafik 2. Kontributi i sektorit financiar në ekonominë reale

Burimi: INSTAT.
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 3. Komponentët kryesorë të pasivit të bankave
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Grafik 4. Kredia për ekonominë dhe kredia dhënë sektorit privat në % ndaj 
PBB-së
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 5. Norma vjetore e rritjes së kredisë 
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Grafik 6. Raporti i kredive të këqija në raport me totalin e kredive
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Tabela 4. Rezultatet e testeve të rrënjës njësi

Treguesi

Testi ADF 
(Augmented Dickey-Fuller)

Në nivel Ho: seritë kanë 
rrënjë njësi

Testi ADF 
(Augmented Dickey-Fuller)
Ho: seritë kanë rrënjë njësi

Me konstate Me trend dhe 
konstante Me konstate Me trend dhe 

konstante
PBB-ja reale për frymë (PBB_C) [0.211] [0.965] [0.000]*** [0.000]***
PBB-ja reale (PBB) [0.763] [0.935] [0.064]* [0.000]***
Kredia për ekonominë (KET) [0.708] [0.989] [0.000]*** [0.000]***
Kredia dhënë sektorit privat (KSP) [0.502] [0.996] [0.000]*** [0.000]***

Shënim: Në kllapa janë paraqitur probabilitetet e rëndësisë statistikore të treguesve, ku me *, **, 
*** janë shënuar treguesit që pranohet me nivel rëndësie, 10, 5 dhe 1%.

Tabela 5. Të dhënat dhe burimi i tyre
Të dhënat Përshkrimi i të dhënave Burimi
PBB-ja reale për frymë (PBB_C) Logaritmi i PBB-së reale për frymë FMN, INSTAT

PBB-ja reale (PBB) Logaritmi i PBB-së reale INSTAT, Banka e 
Shqipërisë

Kredia për Ekonominë (KET) Logaritmi i kredisë për ekonominë ndaj 
PBB-së nominale.

Banka e Shqipërisë, 
INSTAT

Kredia dhënë sektorit privat (KSP) Logaritmi i kredisë dhënë sektorit privat 
ndaj PBB-së nominale

Banka e Shqipërisë, 
INTSTAT

 Burimi: INSTAT.

Grafik 7. Norma vjetore e rritjes së PBB-së reale 
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Tabela 6. Statistika përshkruese të të dhënave
Treguesi Mesatarja Devijimi Standard Maksimumi Minimumi

PBB-ja reale për frymë 11.47 0.22 11.77 10.89

PBB-reale 12.55 0.20 12.83 12.01
Kredia për ekonominë/PBB 
nominale 0.28 0.14 0.46 0.05
Kredia dhënë sektorit privat/
PBB-së nominale 0.27 0.13 0.44 0.05

Tabela 7. Numri i vonesave kohore tek modeli VAR
Testet mbi vonesat kohore të modelit VARa

Vonesa 
kohore LR (testi LR)

FPE (testi i 
parashikimit final të 

gabimeve)

AIC 
(testi Akaike)

SC (testi 
Schwarz)

HQ (testi 
Hannan-Quinn)

1 NA 5.69E-05 -4.09814 -3.95852 -4.04353
2 42.52509 3.04E-05 -4.72419 -4.44494 -4.61496
3 18.25901 2.48E-05 -4.92898 -4.51011 -4.76514
4 154.1868 1.47E-06 -7.76078 -7.20229 -7.54232
5  20.31357*  1.12e-06*  -8.033717*  -7.335602*  -7.760646*
6 2.759559 1.21E-06 -7.95788 -7.12014 -7.63019
7 2.597224 1.32E-06 -7.881 -6.90364 -7.4987
8 1.195617 1.48E-06 -7.77484 -6.65786 -7.33793

Tabela 8. Testi mbi korrelacionin serial midis mbetjeve të modeleve VAR
Testi Langrage: Modeli (i) Modeli (ii) Modeli (ii) Modeli (iv)

(h) Prob. (h) Prob. Vonesa 
kohore (h) Prob. (h) Prob.

Ho: mbetjet janë të 
pakerroluara deri në 
h vonesa kohore

1 0.276 1 0.2738 1 0.2861 1 0.2852
2 0.2272 2 0.2057 2 0.2343 2 0.2152
3 0.5657 3 0.6705 3 0.546 3 0.6575
4 0.6021 4 0.6114 4 0.603 4 0.6106

Shënim: h është numri i vonesave kohore, Prob është probabiliteteti i shpërndarjes χ2.

Tabela 9: Testi mbi normalitetin e mbetjeve të modeleve VAR
Testi Jarque-Bera :
Ho: mbetjet kanë shpërndarje normale

Skewness
(prob)

Kurtosis
(prob)

Jarque-Bera
(prob)

Modeli (i) 0.1178 0.3165 0.1599
Modeli (ii): 0.1224 0.3503 0.1779
Modeli (ii): 0.1118 0.3196 0.1547
Modeli (iv): 0.1176 0.3511 0.1729

Shënim: Në tabelë janë paraqitur vlerat e probabiliteteve të marra nga shpërndarja e χ2.
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1ABSTRAKT

Kanali i kredisë bankare ka fituar rëndësi në dekadat e fundit, sidomos pas 
krizës financiare globale të vitit 2008. Ngërçet e krijuara në funksionimin e 
mekanizmit të politikës monetare, kanë tërhequr vëmendjen e studiuesve për 
t’iu përgjigjur pyetjeve se pse bankat nuk reagojnë njëlloj si përpara krizës, 
ndaj kushteve tejet të lehtësuara monetare. Nëpërmjet aplikimit të metodës 
GMM në të dhënat individuale sipas bankave, ky material synon të vlerësojë 
rolin që kanë karakteristikat e sektorit bankar, në funksionimin e kanalit 
të kredisë të mekanizmit të transmisionit të politikës monetare. Rezultatet e 
analizës empirike konfirmojnë ekzistencën e kanalit të kredisë për bankat me 
likuiditet të lartë. Nga ana tjetër, madhësia e bankës nuk rezultoi statistikisht e 
rëndësishme, përveçse në ato raste kur banka gëzonte edhe likuiditet të lartë. Një 
risi e këtij materiali është përfshirja e rolit të tregut të banesave në funksionimin 
e kanalit të kredisë. Gjetjet e këtij artikulli janë në linjë me përfundimet e 
studimeve të tjera për përcaktuesit e kredisë dhe për funksionimin e kanalit të 
kredisë në mekanizmin e transmisionit monetar. 

1. HYRJE

Ndryshe nga kanalet neoklasike, kanali i kredisë bankare merr në 
shqyrtim ndikimin që kanë papërsosmëritë e tregjeve financiare 
në tejçimin e sinjaleve të politikës monetare në ekonomi. Gjatë 
dhjetëvjeçarëve të fundit, ai ka marrë vëmendje të veçantë në 
literaturën e politikës monetare, për të kuptuar më mirë mekanizmin 
e transmisionit të saj në ekonomi. Në rastin e Shqipërisë, edhe më 
1 Ilir Vika, Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë.
 Erjona Suljoti, Departamenti i Politikave Monetare, Banka e Shqipërisë.

NJË RISHIKIM MBI KANALIN E 
KREDISË BANKARE NË MEKANIZMIN E 

TRANSMISIONIT NË SHQIPËRI
Ilir Vika 

Erjona Suljoti1
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parë ka pasur punime kërkimore që trajtojnë kreditimin e bankave, 
por ky material synon të plotësojë setin e publikimeve aktuale, si dhe 
në dallim nga këto, synon të sjellë evidenca empirike për rolin e tregut 
të banesave në funksionimin e kanalit të kredisë bankare në Shqipëri. 
Gjithashtu, materiali synon të dalë në përfundime mbi rëndësinë 
e këtij kanali në analizat e sotme për politikën monetare, duke 
ndërlidhur faktorët makroekonomikë të vendit me karakteristikat e 
sektorit bankar në funksionimin e mekanizmit të politikës monetare. 

Nën supozimin se tregjet janë eficiente, transmetimi monetar, 
sipas këndvështrimit neoklasik, fokusohej kryesisht tek modelimi i 
përbërësve të kërkesës agregate. Megjithatë, ndërhyrjet e qeverisë dhe 
papërsosmëria e tregjeve private, për shkak të informacionit asimetrik 
apo segmentimit të tregut, çojnë herë pas here në mosfunksionimin 
eficient të tregjeve. Literatura mbi mekanizmin e transmisionit monetar 
nëpërmjet kanaleve “jo neoklasike”, shikon: ndikimin e ndërhyrjeve 
të qeverisë tek tregjet financiare; kanalin e huadhënies bankare; dhe 
kanalin e pasqyrave financiare të firmave dhe familjeve (Boivin, Kiley 
dhe Mishkin, 2010). Kanali i parë u kushton vëmendje politikave të 
qeverisë, që mund të prekin kreditimin e bankave, siç ishte rasti i 
garancisë qeveritare në Finlandë në vitet 1990. Kanali i dytë thekson 
rolin e bankave në transmetimin e politikës monetare. Më konkretisht, 
transmetimi i sinjaleve të politikës monetare kushtëzohet/ pengohet 
nga shtrembërimet e sektorit bankar si ndërmjetësi kryesor i fondeve 
dhe i normave në ekonomi. Nëse bankat kanë karakteristika dhe fuqi 
financiare të ndryshme, oferta e kredisë së secilës bankë mund të 
reagojë ndryshe ndaj goditjeve të politikës monetare. Kjo do të thotë 
se struktura e sistemit bankar mund të jetë një faktor i rëndësishëm, 
që përcakton nivelin e kreditimit të bankave individuale, si dhe më 
tej, tejçimin e politikës monetare në ekonomi. Karakteristikat e 
bankave, si madhësia, likuiditeti dhe kapitali, përdoren gjerësisht në 
literaturë si përafruese të asimetrisë së informacionit, të cilat mund 
të na ndihmojnë të kuptojmë se sa të forta janë efektet e shpërndara 
mes bankave. Ndryshe nga këto, kanali i tretë hedh vështrimin tek 
pasqyrat financiare të individëve dhe biznesit. 

Hulumtimi i literaturës vëren disa punime kërkimore, të cilat prekin 
kreditimin në Shqipëri. Një pjesë e tyre kanë synuar të kuptojnë 
sjelljen e kreditimit në nivel makro, apo të faktorëve përcaktues 
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të tij [si p.sh. Kalluci (2012); Suljoti dhe Note (2013); Shijaku dhe 
Kalluci (2014); Tanku, Dushku dhe Ceca (2015); Rama (2015); etj], 
ose janë ndërmarrë për qëllime të stabilitetit financiar [p.sh. Ceca dhe 
Shijaku (2011); Dushku dhe Kota (2014); etj.], por vetëm dy syresh 
përpiqen të trajtojnë më drejtpërsëdrejti kanalin e kredisë bankare – 
Luçi dhe Vika (2005) dhe Vika (2009) – si një hallkë në mekanizmin 
e transmisionit monetar. Të dy materialet bazohen në të dhënat 
individuale të bankave: i pari për periudhën 2001-2003, ndërsa i 
dyti për atë 2004-2006. Edhe pse korniza teorike e të dy materialeve 
mbetet e njëjtë, ka ndryshime të rëndësishme mes tyre, që konsistojnë 
fillimisht në përmirësimin e kampionit (me përfshirjen e një banke 
të madhe në analizë, si një pjesë e qenësishme e sektorit bankar2), 
si edhe në metodën e re GMM të vlerësimit të koeficientëve (sipas 
Arellano dhe Bond), e cila sipas literaturës është më e përshtatshme 
sesa metoda e përdorur më parë OLS, në trajtimin e problemeve të 
endogjenitetit, të lindura nga specifikimi i modelit. Për këtë arsye, kemi 
proceduar vetëm me replikimin e studimit të dytë, “Roli i bankave 
në transmetimin e politikës monetare në Shqipëri”, nga Vika (2009), 
me qëllim hetimin e qëndrueshmërisë së gjetjeve të atëhershme mbi 
mundësinë e shtrembërimeve në tregun bankar shqiptar, edhe në 
periudhën e sotme. Gjithashtu, ky model është përmirësuar, duke i 
shtuar edhe ndikimin që tregu i banesave ka në kanalin e kredisë të 
mekanizmit të transmisionit të politikës monetare. 

Hipotezat kryesore për elaborimin e kanalit të kredisë bankare që 
trajton ky punim janë: A funksionon kanali i kredisë bankare në 
Shqipëri? A varet ky kanal nga karakteristikat e bankave, si likuiditeti 
dhe madhësia e saj? A ndikon tregu i banesave në ecurinë e kanalit 
të kredisë bankare? 

Në vazhdim, do të vijojmë me literaturën mbi konceptin e kanalit 
të kredisë, ku krahas studimeve ndërkombëtare do të paraqesim 
edhe punët kërkimore empirike në rastin e Shqipërisë. Më pas, kemi 
përshkruar disa karakteristika të strukturës së sistemit financiar dhe 
tregut të banesave në Shqipëri. Ky përshkrim mund të na ndihmojë 
për të krijuar një ide fillestare, mbi ekzistencën ose jo të kanalit 
të huadhënies bankare të transmetimit të politikës monetare të 

2 Më parë kjo bankë ishte lënë jashtë, sepse ajo nuk lejohej nga autoritetet mbikëqyrëse që të 
kreditonte. 
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diskutuar më lart, si dhe rolin që çmimet e banesave kanë në këtë 
kanal. Më pas, do të vijohet me aspektet metodologjike të analizës 
dhe përshkrimin e të dhënave që janë përdorur në këtë studim. Në 
fund, materiali përmbyllet me një diskutim mbi rezultatet empirike të 
gjetjeve dhe mundësitë për përmirësime të mëtejshme. 

2. LITERATURA

Pikëpamje të ndryshme nga neoklasikët për mekanizmin e transmisionit 
të politikës monetare propagandojnë rolin që luan tregu financiar 
dhe karakteristikat e tij në funksionimin e këtij mekanizmi. Ndryshe 
nga mbështetësit e pikëpamjes neoklasike të kanaleve tradicionale të 
transmetimit, kjo rrymë investigon mbi rolin që ka struktura e sektorit 
bankar në transmetimin e stimulit monetar në ekonomi. Mbështetësit 
e kësaj rryme hulumtojnë kanalin e kreditimit të bankës, me qëllim 
që të kuptojnë rëndësinë e karakteristikave të bankave në këtë kanal. 
Literatura mbi mekanizmin e transmetimit monetar përmes kanaleve 
"joklasike" shikon ndikimin e ndërhyrjeve qeveritare në tregjet 
financiare, kanalin e bilancit të individëve dhe firmave (Boivin, Kiley 
dhe Mishkin, 2010), si dhe kanalin e huadhënies bankare. Kanali i 
parë i kushton vëmendje politikave të qeverisë që mund të ndikojnë 
në kreditimin e bankave, siç ishte rasti i garancive qeveritare në 
Finlandë, në vitet 1990. Kanali i dytë thekson rolin e pasurisë neto 
dhe të pasqyrave financiare të ekonomive familjare dhe bizneseve në 
kërkesën për kredi dhe në kanalin e kredisë. Kanali i tretë shqyrton 
rolin e bankave në transmetimin e politikës monetare. Më konkretisht, 
në këtë kanal vlerësohet nëse bankat kanë karakteristika dhe fuqi 
financiare të ndryshme dhe si këto, ndikojnë ofertën e kredisë. Kjo do 
të thotë se struktura e sistemit bankar mund të jetë e rëndësishme në 
ofertën e kredive për bankat individuale. Karakteristikat e bankave, të 
tilla si madhësia, likuiditeti, kolaterali dhe kapitali, përdoren gjerësisht 
në literaturë si përafrues për asimetrinë e informacionit, të cilat mund 
të ndihmojnë për të kuptuar sa të forta janë ndryshimet midis bankave. 
Pas krizës financiare globale të vitit 2008, tregu i banesave ka fituar më 
shumë rëndësi, si një faktor me ndikim të rëndësishëm në mekanizmin 
e transmetimit të politikës monetare (p.sh. Cunat et al, 2014; Flannery 
dhe Lin, 2015; Chakraborty et al. 2014; Bjornland dhe Jacobsen, 2010). 
Kjo për faktin se ky treg ndikon si në kërkesën e kredisë nga individët, 
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ashtu edhe ofertën e bankave, ku pasuritë e paluajtshme përfaqësojnë 
objektin kryesor si kolateral për kreditë që bankat akordojnë. 

Kërkimet për një mekanizëm të transmetimit monetar më të gjerë 
se kanali i normës së interesit kanë shtyrë shumë ekonomistë 
të identifikojnë nëse papërsosmëritë e tregjeve të kreditit dhe 
“mosmarrëveshje” të tjera në tregjet financiare midis huadhënësve 
dhe huamarrësve mund të ndihmojnë të shpjegojnë potencën 
e politikës monetare. Ky mendim alternativ – i njohur si kanali i 
kredisë bankare – thekson se ndërmjetësuesit financiarë kanë një rol 
aktiv në transmetimin e politikës monetare, për shkak të problemeve 
të informacionit asimetrik në kreditimin e ekonomisë. Sipas këtij 
mendimi, pakësimi i rezervave bankare nga ana e bankës qendrore ka 
mundësi të pakësojë fondet e bankave për të dhënë kredi më shumë 
sesa përfytyrohet nga mendimi tradicional mbi paranë.

Modeli i Bernanke dhe Blinder (1988) e zgjeron kornizën 
konvencionale të IS-LM-së, duke marrë në konsideratë kredinë 
bankare si një aktiv të veçantë, në analizën e ndikimit të politikës 
monetare. Ata argumentojnë se në qoftë se disa huamarrës janë 
të varur nga bankat dhe kanë mundësi të kufizuara për t’iu afruar 
tregjeve të kapitalit për financime të jashtme, obligacionet dhe kreditë 
janë zëvendësuese joperfekte, kështu që ndryshimet në kompozimin 
e aktiveve bankare do të ndikojnë gjithashtu investimet. Për shkak të 
informacionit asimetrik midis palëve kontraktuese dhe kostos së lartë 
të monitorimit, bankat do të shkurtojnë kreditimin e disa kompanive 
(të vogla) gjatë shtrëngimit të politikës monetare. Si rrjedhim, sa më 
të kufizuara të jenë kompanitë për të hyrë në tregjet e kredisë për të 
gjetur fonde të reja, aq më të ndjeshme do të jenë ato. Çdo ndryshim 
në vullnetin e bankave për të dhënë hua do të ushtrojë presion 
direkt mbi disa huamarrës, duke krijuar kanalin e kredisë bankare në 
transmetimin monetar. Në këtë mënyrë, politika monetare mund të 
ndikojë jo vetëm nivelin e përgjithshëm të interesave si në mendimin 
tradicional të parasë, por edhe koston që shoqërohet me problemet 
e mosmarrëveshjeve midis kredidhënësve dhe huamarrësve. 

Një numër studimesh gjatë, dekadës së fundit, janë përpjekur të 
testojnë ekzistencën e kanalit të kredisë bankare, duke rezultuar 
me gjetje të ndryshme empirike. Ndërkohë që shumë autorë janë 
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plotësisht të sigurt që kanali i kredisë ekziston, ata janë pak të sigurt 
mbi rëndësinë sasiore të tij. Bernanke dhe Blinder (1990), studiojnë 
reagimet impulsive të kredive, të parasë dhe të matjeve të ndryshme 
të aktivitetit ekonomik në Shtetet e Bashkuara, ndaj normës së 
fondeve të Fed-it. Rezultatet e tyre tregojnë se kur Fed-i rrit normën 
e interesit, sasia e parasë bie thuajse menjëherë. Huatë bankare bien 
gjithashtu, por me një kohëvonesë të rëndësishme – ndryshimet e 
tyre duken afërsisht gjashtë deri nëntë muaj më vonë. Gjithashtu, 
edhe prodhimi ulet dhe duket se lëviz në të njëjtën kohëvonesë me 
kreditë.

Në një tjetër studim mbi efektet e kanalit të kredisë bankare midis 
bankave në Shtetet e Bashkuara, gjatë periudhës 1976-93, Kashyap 
dhe Stein (1997), gjejnë se efektet e politikës monetare janë disi 
më të dukshme tek bankat me bilance më pak likuide. Këto gjetje 
rrisin deri-diku besueshmërinë e mendimit të kredisë bankare të 
transmetimit monetar. Gjithashtu, atotregojnë për nevojën që 
kanë bankat qendrore për të balancuar qëllimet e tyre të stabilitetit 
të çmimeve dhe stabilitetit financiar. Përqendrimi vetëm mbi 
stabilitetin e çmimeve mund të ketë efekte të pafavorshme mbi 
stabilitetin financiar, përmes efekteve të kanalit të kredisë. Prandaj, 
në eksplorimin e mekanizmit të transmetimit monetar, kanali i 
kredisë bankare duhet të jetë parësor për bankat qendrore, të cilat 
kanë si qëllim kryesor stabilitetin e çmimeve. 

Përveç testimit të bankave në Shtetet e Bashkuara, Kashyap dhe Stein 
(1997), kanë studiuar implikimet e kanalit të kredisë për mekanizmin e 
transmetimit për disa shtete që u anëtarësuan fillimisht në Bashkimin 
Monetar Evropian (BME). Duke pasur parasysh natyrën me probleme 
të të dhënave të tyre, autorët nuk mund të bënin pohime të forta mbi 
funksionimin e kanalit të kredisë në vende të ndryshme. Megjithatë, 
duke u bazuar në gjykime subjektive të faktorëve që përcaktojnë 
rëndësinë e kanalit të kredisë, ata mendojnë se bankat në Itali dhe 
Portugali mund të luajnë një rol të rëndësishëm në transmetimin 
e politikës monetare, ndërkohë që evidencat për Mbretërinë e 
Bashkuar (ende jo në BME), Belgjikën dhe Holandën sugjerojnë një 
kanal krediti relativisht të dobët. Pasqyra e përgjithshme për vendet 
e tjera ishte më pak e qartë.
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Megjithatë, në studimin e bilanceve të bankave në Eurozonë, 
Ehrmann et al. (2001), tregojnë se kreditë bankare zvogëlohen në 
mënyrë të rëndësishme pas kontraktimeve monetare, si në zonën 
agregate të euros ashtu edhe në nivel vendesh. Duke përdorur të 
dhëna mikro, ata gjejnë se madhësia e aktiveve likuide është një faktor 
i rëndësishëm që karakterizon reagimet e bankave ndaj ndryshimeve 
të politikës monetare: në përgjithësi, bankat më pak likuide duket 
se reagojnë më tepër se bankat me likuiditet më të lartë. Ndryshe 
nga gjetjet në Shtetet e Bashkuara, efektet e madhësisë dhe shkalla 
e kapitalizimit e një banke, duket se janë më pak të rëndësishme 
për mënyrën se si bankat në Evropë përshtatin kreditë e tyre ndaj 
ndryshimeve të normës së interesit. Kjo mund të shpjegohet pjesërisht 
nga një shkallë më e ulët e mosmarrëveshjeve në Eurozonë, ku roli 
i qeverisë, rrjetet bankare dhe shumë pak falimentime të bankave së 
bashku, kontribuojnë në pakësimin e problemeve të informacionit 
asimetrik.

Kriza e fundit financiare globale solli në dritë rëndësinë e tregut të 
banesave dhe efektin e flluskës së çmimeve të banesave në ekonomi. 
Papërsosmëritë e tregut të pasurive të paluajtshme të kombinuara me 
papërsosmëritë e tregut financiar, siç përmenden në materialin e tyre, 
Collyns dhe Senhadji (2002), ishin rrënja e krizës aziatike në fund 
të viteve '90 dhe duket të jenë përsëri rrënja e krizës më të fundit 
financiare globale të vitit 2008. Ka pasur dy mekanizma kryesorë që 
përforcuan efektin e tyre gjatë krizave: mekanizmi i përshpejtimit 
financiar, siç shpjegohet nga Bernake et al. (2000), ku rritja e çmimit të 
banesave rrit pasurinë neto të familjeve dhe të biznesit, rrit gjithashtu 
aftësinë e tyre për të ofruar kolateral dhe për të financuar nevojat e 
tyre përmes një vlere më të lartë të banesës. Për më tepër, rritja e 
aftësisë së huamarrjes së familjes rrit aftësinë e tyre për të blerë dhe 
për të rritur më tej çmimin e banesave. Ky kanal gjithashtu ofron një 
mënyrë për të transmetuar goditjen e pasurive të paluajtshme nga 
ekonomia në sektorin financiar dhe anasjelltas. Mekanizmi i dytë më 
i madh i përdorur gjatë krizës ishte kanali i kreditimit të bankave. 
Bankat, si aktori kryesor i këtij mekanizmi, duke përfituar nga 
çmimet më të larta të banesave, u jepnin më shumë kredi bizneseve 
dhe familjeve dhe ndërkohë e mbanin nën kontroll rrezikun e kredisë 
për aq sa vlera e kolateralit rritej. Gjatë boom-it të tregut të banesave, 
bankat synonin të zgjeronin portofolin e tyre të kreditimit në kreditë 
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e lidhura me pasuri të paluajtshme ose nëpërmjet zhvendosjes së 
kredisë nga segmentet e tjera, ose duke rritur totalin e bilancit të tyre 
dhe duke zgjeruar të gjitha segmentet e portofolit të tyre. 

Bjornland dhe Jacobsen (2010), përmes një përqasje VAR, kanë 
analizuar rolin e çmimeve të banesave në mekanizmin e transmisionit 
monetar për dy vende skandinave dhe Mbretërinë e Bashkuar. 
Ata kanë gjetur se rëndësia e çmimeve të banesave është rritur në 
mekanizmin e transmetimit monetar pas krizës financiare globale. 
Për më tepër, ata konfirmuan se ndikimi i çmimeve të banesave në 
mekanizmin e transmetimit varet nga struktura e tregjeve financiare 
dhe politika monetare e vendosur në secilin nga vendet. Si e tillë, 
ata konstatojnë se në vendet me normë të luhatshme të kredisë 
hipotekare, normat afatgjata dhe afatshkurtra të interesit tentojnë të 
reagojnë më shumë ndaj goditjeve monetare, në krahasim me vendet 
me normë fikse. Ata gjithashtu konkludojnë se çmimet e banesave 
përmbajnë informacion të rëndësishëm për zhvillimin e politikës 
monetare dhe anasjelltas.

Glancy (2016) investigon rëndësinë e rënies së çmimit të banesave në 
kanalin e huadhënies bankare, me një fokus të veçantë në papunësinë 
për tregun e SHBA-së. Ai konstatoi se, për shkak të humbjeve në 
tregun e pasurive të paluajtshme si rezultat i rënies së çmimeve dhe 
përkeqësimit të cilësisë së kredidhënies, oferta e kredisë u tkurr më 
shumë në shtetet ku rënia e çmimeve të banesave ishte më e theksuar. 
Për shkak të rënies së çmimeve të banesave, numri i kredive që u 
kthyen në joperformuese u rrit dhe si pasojë, kapitali i bankave u 
ndikua ndjeshëm. Rënia e kapitalit reflekton gjithashtu efektin e 
drejtpërdrejtë të çmimeve në rënie të pasurive të patundshme në 
pronësi të bankave, në llogaritë e tyre të fitimit dhe humbjes. Sa 
më i lartë është përdorimi i levës financiare në një bankë, aq më 
e ndjeshme është ajo ndaj rënies së çmimeve të banesave, dhe për 
pasojë, aq më shumë do të tkurret oferta e kredisë. Në bankat e tjera, 
me përdorim të ulët të levës financiare, rënia e portofolit të kredisë u 
ndikua më shumë nga faktorët e kërkesës.

Studimet mbi ndërlidhjen midis kanalit të huadhënies bankare 
dhe çmimeve të banesave në vendet në zhvillim janë shumë më të 
kufizuara nga ato të zhvilluara. Sidomos në vendet e EQJL-së ka 
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shumë pak studime që analizojnë ndikimin e çmimeve të banesave në 
kanalin e huadhënies bankare. Laidroo (2014) është një nga autorët 
të cilët kanë analizuar faktorët përcaktues të zhvillimit të kredisë në 
vendet e EQJL-së, duke analizuar të dhënat e bankave individuale. 
Autori kërkon të eksplorojë nxitësit e rritjes së kredisë në vendet e 
EQJL-së, duke përdorur metodologji të ndryshme (OLS dhe GMM) 
në modele, të cilat përfshijnë treguesit makroekonomikë dhe të 
dhënat bankare. Treguesit kryesorë makroekonomikë të përdorur 
ishin PBB-ja, papunësia, inflacioni i çmimeve të aksioneve dhe 
çmimet e banesave. Autori zbuloi se lidhja me kreditimin e PBB-
së ishte më e fortë gjatë ciklit rritës të ekonomisë, ndërsa në ciklin 
rënës, kjo marrëdhënie synonte të dobësohej. Autori nuk mundi të 
gjente ndikim të rëndësishëm statistikor të çmimeve të banesave në 
kanalin e huadhënies bankare. Si argumente kryesore për mungesën e 
evidencave empirike në këtë drejtim ishin seritë e shkurtra të të dhënave 
në dispozicion, si dhe përpilimi i pastandardizuar i kësaj të dhëne. 
Gjithashtu, autori gjeti se karakteristikat bankare shfaqin marrëdhënie 
pozitive të likuiditetit, kapitalit dhe depozitave me rritjen e kreditimit. 
Ndërkohë, ai gjeti marrëdhënie statistikore të rëndësishme negative të 
kreditimit me rrezikun e kredisë dhe normën bazë.

Në rastin e Shqipërisë, studimet mbi transmetimin e politikës 
monetare kanë qenë të rralla dhe zakonisht janë fokusuar në 
impaktin e veprimeve të politikës monetare mbi lëvizjet e prodhimit 
dhe të normës së inflacionit. Nëpërmjet një modeli VAR, Muço et 
al. (2004), gjejnë një lidhje të brishtë ndërmjet ofertës së parasë dhe 
nivelit të çmimeve gjatë viteve ‘90. Megjithatë, kjo lidhje duket se 
është përmirësuar disi pas kalimit nga instrumentet direkte në ato 
indirekte të politikës monetare, në fund të vitit 2000. 

Një tjetër studim nga Shijaku (2007) ekzaminon lidhjet afatgjata 
dhe afatshkurtra të variablave makroekonomikë në Shqipëri, duke 
u mbështetur në vlerësimet empirike sipas metodës VECM. Gjetjet 
paraprake identifikojnë një lidhje afatgjatë midis kërkesës agregate 
dhe nivelit të çmimeve. Gjithashtu, këto të fundit shfaqin një 
lidhje pozitive me paranë, kursin e këmbimit dhe çmimet e huaja. 
Ndryshe nga pritjet teorike, norma e interesit tregonte një lidhje 
afatgjatë pozitive me nivelin e çmimeve dhe një shenjë jokorrekte 
me prodhimin e brendshëm bruto. 
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Një tjetër studim i viteve të fundit është ai Suljoti dhe Note (2013), 
i cili shikon përcaktuesit e kredisë bankare në një këndvështrim 
rajonal për vendet e EQJL-së. Autoret, nëpërmjet një regresi të 
katrorëve më të vegjël në panel me efekte fikse të vendeve, tregojnë 
se: rritja ekonomike; cilësia e kredisë; shkalla e ndërmjetësimit 
financiar; së bashku me burimet e financimit të huaj dhe vendase; 
janë përcaktuesit themelorë të rritjes së kredisë. Ngërçi në kreditim 
pas krizës është diktuar kryesisht nga mungesa e dëshirës për të 
marrë përsipër rrezik, si dhe ulja e financimit nga jashtë të bankave, 
ku kjo e fundit, deri diku, është kompensuar nga rritja e depozitave 
vendase. 

Ka shumë pak studime për tregun e banesave në Shqipëri. Mungesa 
e studimeve ekonomike në tregun e shtëpive ka ardhur si rezultat i 
një tregu relativisht të ri të strehimit dhe mungesës së të dhënave 
të detajuara për statistikat e tij. Një pjesë e madhe e literaturës 
në Shqipëri fokusohet në ndërtimin e një indeksi të çmimeve të 
banesave. Ky fenomen është studiuar nga Kristo dhe Bollano (2011) 
dhe Kripa et al. (2013). Autor të tjerë si: Bollano dhe Ziu (2009); 
Suljoti dhe Hashorva (2012); Ibrahimaj dhe Mattarocci (2014); dhe 
Suljoti (2015); kanë hetuar ndërlidhjen midis kredisë bankare dhe 
çmimeve të banesave në Shqipëri dhe ndikimit që luhatjet e çmimeve 
të kredive dhe të banesave kanë në ekonomi . Analiza e tyre empirike 
sugjeron që stabiliteti ekonomik ka mbështetur aktivitetin e kredisë 
dhe tregun e banesave, ndërkohë që rritja e kreditimit të sektorit 
privat ka nxitur çmimet e banesave.

Literatura e deritanishme sjell faktorët përcaktues të kreditimit në 
vend të parë në një këndvështrim sa rajonal, aq edhe të kufizuar vetëm 
në Shqipërinë. Në këto materiale, si gjetje kryesore, do të nënvizonim 
se rritja e kredisë në vend është e përcaktuar nga rritja ekonomike, 
faktorët e tregut të punës dhe të të ardhurave të disponueshme; 
inflacioni dhe situata financiare e agjentëve ekonomikë. Gjithashtu, 
ka evidenca empirike për ndërlidhjen statistikisht të rëndësishme të 
kredisë me çmimet e banesave në vend. 
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3. ZHVILLIMET EKONOMIKE DHE 
KARAKTERISTIKAT E SEKTORIT BANKAR

Sikurse edhe shumë vende të tjera të rajonit të Evropës Qendrore dhe 
Juglindore, Shqipëria ka përjetuar rritje të lartë dhe të qëndrueshme 
ekonomike në dekadat e fundit. Në vitet 2000-2008, rritja ekonomike 
prej mesatarisht rreth 6% në vit, u mbështet nga zgjerimi i shpejtë i 
konsumit privat dhe nga rritja e produktivitetit, të cilët u përkrahën 
nga një rol aktiv i sektorit bankar. Sektori i ndërtimit ishte një 
nga kontribuuesit kryesor të kësaj rritjeje, me mesatarisht 1.8 pikë 
përqindje në vit, dhe veçanërisht ndërtimet në tregun e banesave ishin 
burimi dominues i rritjes së këtij sektori. Në këtë periudhë, sektori 
bankar mbështeti jo vetëm biznesin e ndërtimit, por edhe familjet 
nëpërmjet kredidhënies hipotekare. Edhe pse kredia hipotekare u rrit 
ndjeshëm, kërkesa më e lartë për banesa në treg ka diktuar rritjen në 
çmimet e banesave. Gjatë kësaj periudhe, çmimet e banesave u rritën 
me më shumë se 15% në vit. 

Kriza financiare e vitit 2008 goditi rritjen ekonomike dhe veçanërisht 
kërkesën e brendshme, nëpërmjet konsumit dhe investimeve. Të dy 
këta tregues u goditën edhe më shumë nga kriza në Evropë, rënia e 
remitancave dhe përkeqësimi i besimit. Zgjerimi i ekonomisë, për 
periudhën 2009-2014, shënoi ngadalësim në mesatarisht 2.3%. Sektori i 
ndërtimit ishte sektori kryesor që vuajti nga ky ngadalësim. Kontributi i 
tij në rritjen reale të ekonomisë u kthye në negativ, me 0.6 pikë përqindje, 
dhe kërkesa për banesa pësoi një rënie të konsiderueshme, duke lënë 
një pjesë të madhe të banesave të pashfrytëzuara. Ndërkohë, çmimet e 
banesave ndaluan së rrituri, duke shënuar edhe herë pas here tkurrje. Për 
më tepër, numri i transaksioneve në tregun e pasurive të paluajtshme 
u zvogëlua dukshëm, duke konfirmuar rënien e kërkesës për banesa. 
Kjo rënie vlerësohet (Suljoti, 2016) se ka reflektuar ngadalësimin e të 
ardhurave të disponueshme, pasigurinë e lartë, përkeqësimin e besimit, 
pritjet për korrigjimin e çmimeve në të ardhmen, kërkesën më të 
ulët nga emigrantët, për shkak të përkeqësimit ekonomik në vendet 
fqinje etj. Sidoqoftë, në perspektivën rajonale, korrigjimi i çmimeve 
të banesave në Shqipëri ishte shumë më i ngadaltë apo më i ulët se 
në vendet e tjera. Një reagim i tillë përfaqësonte sjelljen e firmave të 
ndërtimit dhe përdorimin e lartë të transaksioneve të këmbimit mall me 
mall në tregun e banesave. 
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Gjatë dy dekadave të fundit, Shqipëria është karakterizuar nga një 
nivel i ulët i inflacionit të çmimeve të konsumit. Veçanërisht pas vitit 
2008, norma e inflacionit është pozicionuar në nivele të moderuara, 
duke reflektuar dobësinë e kërkesës agregate, mjedisin e jashtëm 
dezinflacionist dhe performancën nën potencial të ekonomisë. 
Inflacioni mesatar në vitet 2014 - 2015 shënoi 1.7%, pra poshtë 
objektivit prej 3% të Bankës së Shqipërisë. Po kështu, ecuria e kursit 
ka qenë përgjithësisht e qëndrueshme. Pasi pësoi një nënçmim të 
ndjeshëm në vitet 2009 (rreth 15%), kursi i këmbimit të lekut ndaj 
monedhave kryesore është stabilizuar në një nivel të ri. Në një 
ambient të plogësht makroekonomik, politika monetare e Bankës së 
Shqipërisë ka qenë gjerësisht në kahun lehtësues. Banka e Shqipërisë, 
që prej vjeshtës së vitit 2011, ka ulur në mënyrë të vazhdueshme 
normën bazë të interesit. Në fund të vitit 2015, norma bazë e interesit 
u ul përsëri, duke e çuar atë në nivelin më të ulët historik, prej 1.75%.

Sistemi financiar në Shqipëri ka përjetuar ndryshime të rëndësishme 
në 10 vitet e fundit. Ndërmjetësimi financiar është thelluar dhe 
në treg janë prezantuar shumë instrumente të reja. Sistemi bankar 
përfaqëson segmentin më të zhvilluar të sistemit financiar, me rreth 
90% të totalit të aktiveve. Në treg operojnë 16 banka, ku 14 prej 
tyre janë me kapital të huaj. Pjesëmarrja e bankave ndërkombëtare 
ka ndihmuar në rritjen e konkurrencës dhe të eficencës në sistem. 
Të gjitha bankat në sistem janë banka tregtare. Raporti i aktiveve 
të bankave ndaj PBB-së është rritur me 30 pikë përqindje në 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 2.1 Kredia e sektorit bankar dhe tregu i banesave
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10 vitet e fundit, duke arritur në 93% në vitin 2015. Gjatë kësaj 
periudhe, bankat kanë rritur ndjeshëm ndërmjetësimin financiar për 
ekonominë. Raporti i kredisë ndaj depozitave shënonte 14.4% në 
fund të vitit 2002, dhe në vitet e fundit është stabilizuar pranë nivelit 
55%. Pavarësisht numrit të bollshëm të bankave në sistem, ai është i 
mbizotëruar nga grupi i bankave të mëdha – i përbërë nga tre banka 
që zënë mbi 50% të aktiveve të sistemit. Edhe pse ky tregues ka qenë 
në rënie, ai vazhdon të dëshmojë për mbizotërimin e bankave të 
mëdha në veprimtarinë e sektorit (Raporti i Mbikëqyrjes së Bankës 
së Shqipërisë, 2014). 

Kreditimi i sektorit privat është një nga aktivitetet kryesore të 
bankave, që ka njohur rritje të shpejtë pas vitit 2004. Kështu, me 
një rritje vjetore të portofolit prej mesatarisht 50% për periudhën 
2004 - 2008, raporti i kredisë ndaj PBB-së u rrit shpejt, nga 7.5% në 
2003 në 35.4% në 2008. Përshpejtimi i ritmeve të rritjes së kredisë 
për sektorin privat, u mbështet si nga kërkesa e lartë për financim, 
ashtu edhe nga oferta e shtuar e bankave për të dhënë kredi, e nxitur 
nga hyrja e bankave të mëdha evropiane në vend. Zgjerimi i shpejtë 
i aktivitetit ekonomik, nevojat e mëdha për investim dhe financim të  
tyre, të përkrahur nga zhvillimet pozitive në sektorin bankar, ishin 
përcaktues kryesorë të rritjes së shpejtë të kreditimit në vend. Një 
tjetër faktor i rëndësishëm në këtë rritje, ka qenë edhe përdorimi i 
pakët i levës financiare nga bizneset në ato vite. Sidomos gjatë kësaj 
periudhe, sektorët që lidhen me tregun e pasurive të paluajtshme 
ishin sektorët kryesorë përfitues të këtij financimi. Ky portofol 
tregon një nivel shumë të lartë të rritjes vjetore dhe nga 7% e PBB-së 
që përfaqësoi në fund të vitit 2006, u përshpejtua në pothuajse 14% 
të PBB-së në vitin 2008. Ky portofol përfshin si kreditë për biznesin 
për blerje pasuri të paluajtshme ashtu edhe kreditë hipotekare.

Raporti i kredisë për sektorin privat ndaj PBB-së shënoi nivelin 
më të lartë historik në vitin 2011, me 40%. Që prej mesit të vitit 
2012, ky raport ka qenë në rënie dhe është stabilizuar rreth nivelit 
35% në dy vitet e fundit, 2014-2015. Për periudhën pas krizës, 
kreditimi është rritur mesatarisht me 5% në vit, duke u tkurrur në 
vitet e fundit. Përkeqësimi i aktivitetit kreditues në vitet e fundit, i 
dedikohet si rënies së kërkesës për financim nga sektori privat, ashtu 
edhe kushteve të shtrënguara të kreditimit nga bankat. Ngadalësimi 
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i aktivitetit ekonomik solli mosshfrytëzimin e plotë të kapaciteteve 
prodhuese e, për pasojë, edhe nevojën më të pakët për investime e 
kërkesë për financim. Paralelisht, rritja e pasigurisë për zhvillimet në 
të ardhmen, rënia e besimit tek bizneset e individët, dhe në përgjithësi 
dobësimi i të ardhurave, ndikoi në uljen e kërkesës për kredi nëpër 
banka. Gjithashtu, oferta për kredi u tkurr shumë dhe bankat u bënë 
përzgjedhëse, duke shfaqur një sjellje kundërshtuese ndaj rrezikut. 

Rreziku i kredisë u rrit dukshëm pas vitit 2008. Në fund të vitit 2008, 
niveli i kredive me probleme ishte rreth 4%, dhe ky tregues u përfshi 
në një trend rritës deri në shtator të vitit 2014, ku shënoi edhe nivelin 
më të lartë prej 25%. Rritja e shpejtë e kredive me probleme i shtyu 
bankat të ndërmerrnin politika konservatore kreditimi. Këto politika 
u shtrënguan më shumë me tërheqjen e bankave perëndimore nga 
vendet e Evropës Qendrore e Juglindore dhe me ndërprerjen e 
financimit të degëve në rajon. Kredia për pasuri të paluajtshme ishte 
segmenti kryesor që u godit nga ky ngadalësim, duke reflektuar si 
kërkesën më të ulët të individëve për kredi për blerje banese, ashtu 
edhe nga firmat e ndërtimit, të cilat hynë në një cikël tkurrës të 
aktivitetit të tyre. Rënia vjetore e këtij portofoli shënoi mesatarisht 
5% për këtë periudhë. Në fund të vitit 2015, kreditimi i bankave për 
tregun e pasurive të paluajtshme ishte rreth 13.9% të PBB-së, duke 
u ngushtuar me 1.5 pikë përqindjeje krahasuar me 15.4% në vitin 
2012.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 2.2 Treguesit e kapitalit dhe të likuiditetit të sektorit bankar
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Pavarësisht përkeqësimit të cilësisë së portofolit, sistemi bankar gjatë 
kësaj periudhe është karakterizuar nga nivele të mira të kapitalit dhe 
likuiditetit. Në terma mesatarë për sistemin, raporti i mjaftueshmërisë 
së kapitalit, pas vitit 2008, qëndron në mesatarisht 16.3%, mbi nivelin 
minimal rregullator të kërkuar prej 12%. Treguesit e likuiditetit 
tregojnë për një rënie graduale të tij, me zhvillimin dhe thellimin e 
rolit ndërmjetësues të bankave. Para vitit 2008, ky tregues luhatej 
mesatarisht rreth nivelit 65%, ndërsa për periudhën 2008-2015, 
ai luhatej mesatarisht rreth 30%. Pavarësisht luhatjeve, ky tregues 
ka qenë gjithmonë mbi nivelet minimale rregullatore të kërkuara. 
Megjithatë, raporti i likuiditetit dhe i mjaftueshmërisë së kapitalit të 
bankave ndryshon ndjeshëm nga njëra bankë tek tjetra.

Portofoli i kredisë në banka është mbizotëruar nga kredia dhënë 
bizneseve, që zë rreth 70% të tij. Ky raport ishte më i lartë përpara 
vitit 2004. Gjatë periudhës 2004-2008, bankat filluan të përfshinin 
në fokusin e tyre edhe kreditë për individët. Ajo arriti peshën më 
të lartë në portofolin e kredisë, 37% të tij, gjatë vitit 2007. Pas vitit 
2008, bankat u tërhoqën nga financimi i individëve, duke iu rikthyer 
këtij segmenti vetëm kohët e fundit. Në fund të vitit 2015, kredia për 
biznese përfaqësonte 65% të portofolit; ajo për individë 28%; dhe 
kreditimi i ndërmarrjeve shtetërore përfaqësonte 7% të portofolit të 
përgjithshëm. Po kështu, portofoli i kredisë ka qenë i mbizotëruar 
nga kreditimi në valutë, kryesisht në euro. Raporti i kredisë në valutë 
ndaj totalit, shënoi nivelin maksimal prej 80% në vitin 2004, dhe pas 
vitit 2008, ka qenë në një trajektore rënëse. Në fund të muajit nëntor 
2015, kredia në valutë përfaqësonte 57% të portofolit të kredisë. Në 
veçanti, në periudhën pas krizës së vitit 2008, bankat dhe bizneset 
janë orientuar më shumë ndaj kreditimit në lekë, duke përkrahur 
uljen e euroizimit të lartë të portofolit të kredisë. Ky trend është më 
i theksuar në kredinë hipotekare, e cila ende vazhdon të dominohet 
nga kreditimi në monedhën euro.

Kostoja e kreditimit në lekë ka ndjekur përgjithësisht ecurinë e 
normës bazë të politikës monetare. Gjatë vitit 2015, interesi mesatar 
i kredisë në lekë shënoi minimumin historik prej 7.2%, krahasuar me 
14% që ishte në vitin 2008. Pavarësisht se kanali i transmetimit të 
normës së interesit të mekanizmit të transmisionit ka funksionuar, 
interesi i kredisë ka qenë edhe funksion i rëndësishëm i politikave 
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të kreditimit të bankave dhe karakteristikave të secilës bankë, duke 
kushtëzuar reagimin në kohë ose në një masë më të ulët të çmimit 
përfundimtar të kredisë. Në rënie kanë qenë edhe normat e interesit 
të kredisë në euro, por rënia e tyre në 10 vitet e fundit ka qenë më e 
moderuar. Diferenca e normave të interesit të kredisë në lekë me ato 
në euro është ngushtuar dukshëm, duke përkrahur edhe zhvendosjen 
e portofolit drejt kreditimit në lekë. Megjithë uljen e kostos së kredisë, 
aktiviteti kreditues mbetet i dobët dhe bankat kanë përdorur kushtet 
e tjera të kreditimit për tkurrjen e ofertës. Shkurtimi i maturitetit të 
kredisë, rritja e kërkesave për kolateral, rritja e kërkesave për mbulim 
me të ardhura të këstit, kanë qenë ndër elementet kryesore që ato 
kanë përdorur për shtrëngimin e ofertës. 

Një nga politikat kryesore që bankat përdorën pas krizës për 
të shtrënguar standardet e kreditimit ishte kërkesa më e lartë për 
kolateral, si dhe përzgjedhja e pasurisë së paluajtshme që ato pranonin 
si kolateral. Kjo politikë më konservatore e bankave ndaj tregut të 
pasurive të paluajtshme u justifikua nga rreziku i lartë i kredisë dhe 
nga rënia e çmimeve të banesave. Kreditë e kolateralizuara dominojnë 
portofolin e kredisë bankare në Shqipëri, e cila përfaqëson afërsisht 
70% të totalit. Veçanërisht kredia e kolateralizuar nga një pasuri 
e paluajtshme dominon kolateralin e vendosur në portofolin e 
huadhënies dhe përfaqëson më shumë se 50% të totalit të kredive. 
Megjithatë, në varësi të profilit të bankës, ky raport ka ndryshuar 
ndjeshëm nga një bankë në tjetrën gjatë periudhës 13-vjeçare, brenda 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 2.3 Normat e interesit në sektorin bankar
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intervalit prej 20-85%, në përputhje me strategjinë e bankës për t’u 
ekspozuar në tregun e pasurive të paluajtshme. Në periudhën e 
rritjes së shpejtë të kredisë, raporti i kredive me pasuri të paluajtshme 
përfaqësonte 62% të totalit të kredisë. Pas krizës të vitit 2008, ky 
raport ra në 54% në vitin 2015.

Tabloja e mësipërme dëshmon se aktiviteti kreditues në vend 
ka kaluar në një cikël të plotë rritjeje dhe tkurrjeje, duke mbetur 
aktualisht në nivele të moderuara. Këto zhvillime konfirmojnë se 
ecuria e portofolit të kredisë është rezultante e kërkesës për kredi dhe 
ofertës për kredi nga bankat. Në 15 vitet e fundit, kërkesa për kredi 
është përcaktuar nga: ecuria e aktivitetit ekonomik dhe të të ardhurave 
të disponueshme; besimi konsumator dhe ai i biznesit; pasiguria e 
perceptuar për të ardhmen; si dhe nga burime dhe forma alternative 
të financimit. Ndërkohë që oferta e kredisë kushtëzohet nga politikat 
e bankave mëma për zgjerim apo tkurrje të aktivitetit në vend - në 
linjë me perceptimin e tyre për rrezikun e vendit, nga dëshira e 
bankave për të marrë përsipër rrezik, si dhe mundësia për gjenerimin 
e fondeve, në përmbushje të nevojave për zgjerim të bilancit apo 
të kritereve rregullative. Gjithashtu, një komponent i rëndësishëm 
në këtë rezultante të kërkesë-ofertës për fonde është edhe niveli i 
përdorimit të levës financiare nga agjentët ekonomikë. Sipas Note 
dhe Suljoti (2013), niveli i ulët i përdorimit të levës financiare, sikurse 
tregon raporti i kredisë ndaj PBB-së, krahasimisht edhe me vendet 
e rajonit me nivel të ngjashëm ekonomik me Shqipërinë, ka ende 
shumë hapësirë për thellim dhe rritje të ndërmjetësimit financiar 
në vend. Për më tepër, duke marrë parasysh aspiratat e Shqipërisë 
për të qenë anëtare e Bashkimit Evropian, në procesin integrues 
të ekonomisë së saj, rritja e përdorimit të levës financiare është e 
nevojshme dhe e domosdoshme, duke krijuar premisa për rritjen e 
kërkesës dhe të ofertës për kredi në periudhën afatgjatë. 

4. ANALIZA EMPIRIKE

4.1 TË DHËNAT

Të dhënat e përfshira në studim përfshijnë periudhën 2004-2014. Të 
dhënat janë individuale për secilën bankë të sistemit. Për vlerësimin 
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e kanalit të kredisë u morën parasysh 12 nga 16 banka që operojnë 
aktualisht3. Kredia bankare përfshin huadhënien ndaj individëve dhe 
sektorit privat jobankar, përjashtuar kreditë me probleme. Si tregues 
për karakteristikat e bankave, u përdorën treguesi i madhësisë 
së bankës dhe ai i likuiditetit. Krahas këtyre treguesve, në model 
janë përfshirë edhe PBB-ja reale dhe indeksi i çmimit të banesave. 
Burimi i të dhënave për sektorin bankar, normën bazë të interesit 
dhe çmimet e banesave, është Banka e Shqipërisë, kurse për PBB-në 
është INSTAT-i. Metoda ekonometrike e vlerësimit është GMM-
ja, e cila mbulon periudhën 2004-2014, me frekuencë tremujore, 
dhe përdor seri kohore të pazhveshura nga sezonaliteti. Gjithashtu, 
paneli i të dhënave nuk është i balancuar.

4.2 ASPEKTE METODOLOGJIKE

Literatura mbi kanalin e kredisë bankare ndërtohet përgjithësisht 
mbi modelet ekonometrike të sugjeruara nga Bernanke dhe Blinder 
(1988), dhe Kashyap dhe Stein (1994). Të dy qasjet synojnë të 
vlerësojnë se si tiparet e bankave mund të ndikojnë në kanalin e 
kreditit të transmetimit të politikës monetare, si pasojë e reagimeve 
të ndryshme të bankave ndaj vendimeve të politikës monetare. 
Specifikimi i modelit tonë ndjek Ehrmann etj (2001), por të 
modifikuar disi, për shkak të natyrës së ekonomisë shqiptare gjatë 
periudhës në shqyrtim dhe numrit të kufizuar të vëzhgimeve. 
Vëllimi i kreditimit kit të secilës bankë i, në kohën t, shpjegohet 
nga zhvillimet e kredisë në të kaluarën, nga treguesi i politikës 
monetare i përafruar me normën e interesit të repove njëjavore 
rt, nga karakteristikat e bankave Zit (madhësia dhe likuiditeti), dhe 
nga dy variabla ekonomikë, indeksi i çmimit të banesave HPIt dhe 
prodhimi GDPt, të cilët përpiqen të kapin efektet kohore të kërkesës 
në ekonomi, pavarësisht ndryshimeve të politikës monetare: 

      

3 Në këtë analizë janë lënë jashtë 4 banka, që kanë një peshë të vogël të portofolit të kredisë ndaj 
totalit të aktivitetit kreditues (më të vogël se 1%). 

(1)
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ku: ∆ tregon përfshirjen e variablit në diferencë të parë; ln qëndron 
për logaritmin natyror; dhe uit është termi i gabimit. Koeficienti c 
përpara instrumentit të politikës monetare, tregon ndikimin mesatar 
të tij mbi rritjen e kredisë bankare. Ndërsa koeficienti d përpara 
termit të bashkëveprimit, evidenton se sa të rëndësishme janë 
karakteristikat e secilës bankë, lidhur me reagimin e tyre ndaj politikës 
monetare. Nëse d rezulton pozitiv dhe i rëndësishëm statistikisht, 
mund të themi se bankat më të mëdha e më likuide janë më pak të 
ndjeshme ndaj goditjeve të politikës monetare; në të kundërt, do të 
thuhej se bankat nuk krijojnë ngërçe në mekanizmin e transmetimit 
të vendimeve të bankës qendrore. Së fundmi, rritja ekonomike 
dhe ecuria e çmimit të banesave pritet të nxisin kreditimin bankar 
në ekonomi, prandaj koeficientët f dhe g duhet të shfaqin shenjë 
pozitive.

Ashtu si në literaturë, madhësia (Mit) e një banke është matur me 
logaritmin e aktiveve totale (Ait) të bankës i në kohën t; ky variabël 
është qendërzuar në lidhje me mesataren e çdo periudhe. Likuiditeti 
(Lqit) është llogaritur duke pjestuar aktivet likuide ndaj totalit të 
aktiveve. Në këtë analizë, mjetet likuide (Lit) përbëhen nga rezervat, 
marrëveshjet e riblerjes, aktivet ndaj jorezidentëve, obligacionet e 
qeverisë dhe bonot e thesarit.

      

  

Specifikimi i ekuacionit (1) është i tillë që variablat të përfshihen si 
ndryshime ose normë e rritjes së treguesve. Kjo mënyrë e specifikimit 
të modelit është e vlefshme në rastet e pranisë së problemit të rrënjës 
njësi në llogaritjen e parametrave. Në këtë rast, parametrat e matur 
tregojnë lidhjen afatshkurtër midis kredisë bankare dhe variablave 
shpjegues dhe jo atë afatgjatë.

Gjithashtu, për vlerësimin e modelit është aplikuar Metoda e 
Përgjithësuar e Momenteve (GMM) e sugjeruar nga Arellano dhe 
Bond (1991). Kjo metodë përdoret për të shmangur anshmërinë 

(2)
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dhe paqëndrueshmërinë në matjen e parametrave, që shkaktohen 
nga përfshirja në ekuacionin e vlerave të mëparshme të variablit të 
varur për të shpjeguar sjelljen e tij të tanishme dhe gjithashtu, nga 
endogjeniteti i mundshëm i disa variablave, siç mund të jetë rasti i 
karakteristikave bankare. 

Nënseksioni në vijim paraqet rezultatet empirike të analizës sonë për 
periudhën nga tremujori i parë 2004 deri në tremujorin e katërt 2014. 
Rezultatet bazohen në të dhënat panel individuale të 12 bankave 
tregtare me peshë mbi 1% të totalit të kredisë, të cilat së bashku 
përbëjnë mbi 98% të tregut të kredisë në sektorin bankar shqiptar. 
Për të krijuar një ide paraprake mbi reagimin e kredisë bankare 
ndaj politikës monetare dhe kushteve makroekonomike, në fillim 
kemi vlerësuar një “model bazë”, i cili lë mënjanë karakteristikat 
bankare dhe termin e bashkëveprimit. Për rrjedhojë, modelit të plotë 
(ekuacionin 1) do t’i referohemi si “modeli i zgjeruar”.

4.3 REZULTATET

Rezultatet e fituara nga modeli bazë dhe ai i zgjeruar janë përmbledhur 
në Tabelën 1. Fillimisht, secili model është matur duke përfshirë disa 
hapa vonesë të variablave shpjegues dhe më pas ato janë reduktuar 
derisa rezultati kënaq një kombinim të rëndësisë statistikore, 
minimizimin e gabimeve dhe vlerën probabilitare të performancës 
së modelit. Koeficientët e raportuar në Tabelën 1 pasqyrojnë 
lidhje lineare afatgjata midis kredisë bankare dhe treguesve të tjerë 
shpjegues. 

Rezultatet sugjerojnë përfundime të ngjashme me vlerësimin nga 
Vika (2009). Duket se politika monetare është e aftë të ndikojë 
ofertën e kreditimit të bankave. Lidhja midis tyre ruan përgjithësisht 
madhësinë dhe shenjën negative të gjetur më parë, ku shtrëngimi i 
politikës monetare me 1 pikë përqindje mund të ngadalësojë rritjen 
e kreditimit të bankave me rreth 0.1-0.4%. Këto vlerësime janë të 
përafërta me gjetjet nga Jimborean (2006) për ndikimin e politikës 
monetare në Bullgari dhe Lituani (përkatësisht 0.2 dhe 0.1%), 
ndërkohë që për vendet e tjera të Evropës Qendrore-Lindore, 
koeficientët rezultonin statistikisht të parëndësishëm.
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Kombinimi i politikës monetare me dy karakteristikat e bankave, 
madhësinë dhe likuiditetin, na sugjeron përfundime të ndryshme. 
Sipas interpretimit të zakonshëm në literaturë, një koeficient pozitiv 
i bashkëveprimit të tyre me repon, na sugjeron se bankat kanë rol 
aktiv në transmetimin e politikës monetare (Ehrmann et al., 2001). 
Rezultatet e paraqitura në Tabelën 1 tregojnë se madhësia e bankave 
nuk luan rol të rëndësishëm në huadhënien e bankave (meqë 
koeficienti përpara Repo*Madhësi është pranë zeros ose ka shenjë 
negative), pra bankat më të vogla nuk dallohen për një reduktim të 
kreditimit të ekonomisë më shumë se më të mëdhatë, gjatë një politike 
monetare shtrënguese. Nga ana tjetër, duket se gjendja e aktiveve 
likuide të bankave ndikon reagimin e tyre ndaj politikës monetare. 
Koeficienti i bashkëveprimit të likuiditetit me normën e repos është 
vazhdimisht pozitiv dhe shpesh i rëndësishëm statistikisht, duke 
sugjeruar për ekzistencën e kanalit të kredisë, ku bankat me likuiditet 
më të lartë janë më pak të ndjeshme sesa të tjerat, ndaj vendimeve të 
politikës monetare të BSH-së. 

Tabela 1. Rezultatet nga Metoda GMM (koeficientët afatgjatë)#), periudha e vlerësimit 
2004 T1-2014 T4

Variabli i varur: Kreditimi bankar

Ek. bazë (1) Madhësia (2) Likuiditeti 
(3)

Madh. & 
Liku.(4)

Madh.*Likuid. 
(5)

PBB reale 0.14 0.00 0.09 0.03 0.12 0.00 0.07 0.01 0.04 0.26
Çmimi i banesave 0.21 0.07 0.31 0.79 0.36 0.79 -0.29 0.16 -0.32 0.49
Repo -0.08 0.00 -0.27 0.01 -0.40 0.11 -0.30 0.20 -0.24 0.49
Madhësia 0.00 0.07 -0.15 0.32 -0.20 0.74
Repo*Madhësia 0.01 0.27 -0.18 0.06 -0.20 0.03
Likuiditeti 0.03 0.16 0.26 0.10 0.45 0.01
Repo*Likuiditeti 0.88 0.65 2.66 0.04 2.55 0.14
Repo*Madh.*Lik. 0.16 0.00
S.E. of regression 0.10 0.11 0.13 0.19 0.17
J-test, p-value 0.17 0.70 0.53 0.31 0.20
Nr. i bankave, obs. 473 473 473 473 473

#)Koeficientët afatgjatë janë llogaritur si shuma e koeficientëve të vonesave kohore, pjestuar me një minus shumën 
e koeficientëve të vonesave kohore të variablit të varur. Shënim: Numrat me italics tregojnë vlerat probabilitare 
(p-values).

Rezultatet e mësipërme tregojnë për ndjeshmërinë e kredisë totale4. 
Vlerësimet për reagimin e kreditimit në monedhën vendase, të 
regresuar ndaj të njëjtave variabla (të paparaqitura këtu), tregon se 
përfundimet janë të ngjashme me analizën e mësipërme. Megjithatë, 
4 Kredia totale përfshin si kredinë në lekë, ashtu edhe atë në valutë.
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madhësia e koeficientit përpara repo-s në ekuacionet me kredinë 
totale është më e vogël, që nënkupton vështirësitë e hasura nga 
politika monetare për të ndikuar kredinë totale, për shkak të pjesës 
së madhe që zënë huatë bankare në monedhë të huaj. Gjithashtu, 
nëse gjykojmë nga rëndësia statistikore e koeficientëve përpara 
karakteristikave bankare, mund të themi se roli i bankave në këtë rast 
është më i evidentuar. Situata e tyre likuide, duket se i ndihmon ato të 
rezistojnë ndaj goditjeve të repos. Ndërkaq, madhësia e bankave nuk 
rezulton të jetë e rëndësishme edhe për kredinë totale, përveç rasteve 
kur ato gëzojnë njëkohësisht likuiditet relativisht të lartë. 

Për sa i përket faktorëve të tjerë shpjegues në model, kërkesa për 
kredi, e përafruar me ecurinë e aktivitetit real të ekonomisë, rezulton të 
ndikojë pozitivisht mbi gatishmërinë/dëshirën e bankave për të ofruar 
hua. Megjithatë, kjo marrëdhënie paraqitet joelastike, si për kredinë 
në lekë, ashtu edhe për totalin (koeficienti afatgjatë përpara PBB-së 
reale është rreth 0.1). Kjo na sugjeron se kreditimi i bankave ka pasur 
ndikim të rëndësishëm edhe nga faktorët e ofertës, apo struktura e 
sektorit bankar, përveç atyre të kërkesës. Ky fakt konfirmohet edhe në 
modelet alternative, ku përfshihen karakteristikat e bankave. Nga ana 
tjetër, ecuria e çmimit të banesave vlerësohet ta ndikojë pozitivisht dhe 
negativisht ofertën për kredi, duke e bërë disi të vështirë interpretimin 
e rolit të këtij faktori mbi ofertën e kredisë bankare. Rritja e çmimit 
të banesave shoqërohet si me rritjen e kërkesës për kredi bankare nga 
individët, ashtu edhe me zgjerim të vlerës së kolateralit dhe mundësisë 
së bankave për të rritur ofertën e kredisë bankare. Paralelisht, rënia e 
vlerës së aktiveve fikse, si ndërtesat, mund të konsiderohet si tregues i 
pasigurisë mbi aftësinë paguese të kompanive dhe individëve dhe për 
pasojë të ndikojë negativisht në ofertën për kredi bankare. Megjithatë, 
shenja e paqëndrueshme e koeficientëve përpara vlerës së banesave, 
sinjalizon për nevojën e thellimit të përfshirjes së këtij faktori në 
kanalin e kredisë bankare.

Këto rezultate sugjerojnë se, faktorët përcaktues të kreditimit 
në vend kanë ndryshuar, dhe për këtë do të ishte e nevojshme që 
modeli i shpjegimit të kredisë bankare të përmirësohet, duke marrë 
në konsideratë një model më të plotë mbi faktorët përcaktues të saj, 
duke kontrolluar njëkohësisht për karakteristikat bankare të testuara 
këtu dhe të tjera të rëndësishme të paprovuara më parë. 
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5. PËRFUNDIME

Në Shqipëri, sikurse edhe në shumë vende të tjera, aktiviteti 
kreditues ka shfaqur ndryshime të rëndësishme në 10 vitet e fundit. 
Duke u bazuar në një tablo makroekonomike të ndryshme nga 
periudha përpara vitit 2008, studimi i kanalit të kreditimit bankar 
merr një rëndësi të veçantë. Ky studim shërben jo vetëm për të 
identifikuar ekzistencën e kanalit të kredisë për rastin e Shqipërisë, 
por edhe për të kuptuar problemet që pengojnë mirëfunksionimin e 
tij. Ndryshimet në mjedisin makroekonomik dhe goditjet nga jashtë, 
kanë kushtëzuar sjelljen e ndryshme të bankave pas vitit 2008. Këto 
ndryshime, së bashku me karakteristikat specifike të vetë sektorit 
bankar, ndihmojnë në elaborimin gjithëpërfshirës të kanalit bankar 
të kreditimit. Një pikë e rëndësishme e këtij studimi është gjetja e 
treguesve/ faktorëve të rinj që ndikojnë mbi këtë kanal, të cilët mund 
të ndihmojnë të kuptuarit më të mirë të mënyrës së funksionimit të 
transmetimit monetar në vend, gjatë viteve të fundit.

Duket se shtrembërimet e tregut bankar, të shfaqura në sjellje 
asimetrike të kredidhënies së bankave, mund të evidentohen në 
Shqipëri vetëm në rastin e bankave që gëzojnë likuiditet të lartë. 
Madhësia e bankave në vetvete nuk duket se ushtron ndikim, 
përveçse kur këto banka janë të mirëpozicionuara në raportin e 
aktiveve likuide. Megjithatë, madhësia e bankave e përdorur këtu, 
mund të mos jetë një përafrues i përshtatshëm për vlerësimin e 
shpërndarjes së efekteve të politikës monetare tek bankat, për sa 
kohë ato (përfshirë bankat e vogla) përfitojnë nga flukset e fondeve 
të dërguara nga bankat mëma. Sipas Ehrmann et al. (2001), “...bankat 
e vogla duhet të kenë burimet e nevojshme për të ruajtur portofolin 
e tyre të kredisë, edhe në periudhat e politikave shtrënguese. Kjo 
mund të arrihet ose përmes nivelit më të lartë të likuiditetit si p.sh. në 
Itali ose Francë, përmes provigjioneve të likuiditetit brenda rrjeteve 
të bankës si p.sh. në Gjermani, dhe/ose falë kapitalizimit më të mirë, 
si në Francë, Itali dhe Spanjë.” Për shkak të mungesës në studimet 
e mëparshme të disa prej këtyre karakteristikave të rëndësishme të 
bankave në Shqipëri, vlerësojmë se është i rëndësishëm thellimi i 
studimit në këtë drejtim, për t’i dhënë përgjigje funksionimit të 
kanalit të kredisë në transmetimin e politikës monetare. 
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Nga ana tjetër, kriza globale financiare e vitit 2008, theksoi edhe 
njëherë rëndësinë e ndërlidhjes së kredisë bankare me tregun e 
banesave. Papërsosmëritë e tregut të pasurive të paluajtshme të 
kombinuara me papërsosmëritë e tregut financiar ishin bërthama që 
përcaktuan tejzgjatjen e krizës më të madhe botërore që nga depresioni 
madh. Deri para disa vitesh, kolaterali vlerësohej si një instrument 
mbrojtës për rrezikun e kredisë dhe një burim i rëndësishëm për 
stabilitetin e bankave dhe rritjen e ofertës për kredi nga bankat, por 
zhvillimet më të fundit dëshmojnë se ai është një burim i rëndësishëm 
vulnerabiliteti, po aq sa janë vetë normat e interesit, likuiditeti dhe 
vet rreziku i huamarrësit (Basel 2011). Në këtë këndvështrim është i 
rëndësishëm vlerësimi më i thelluar empirik i rolit që luajnë çmimet e 
banesave për rrezikun e sektorit bankar dhe më tej në funksionimin e 
mekanizmit të transmetimit të politikës monetare. Ky material hedh 
hapin e parë në këtë drejtim, prandaj është e nevojshme që në të 
ardhmen ky studim të thellohet më tej, duke marrë parasysh jo vetëm 
rolin e çmimit të banesave në kanalin e kredisë bankare, por edhe 
ekspozimin individual të bankave në këtë treg dhe implikimet që kjo 
mund të ketë në ofertën e bankave në kredi. 

Në mënyrë të ngjashme, edhe për vendet e rajonit (përfshirë 
Shqipërinë), Suljoti dhe Note (2013) arrijnë në përfundimin se 
faktorët që kanë fituar rëndësi dhe kanë përcaktuar zhvillimet në 
kreditim në periudhën pas krizës, janë: rreziku i kredisë; linjat e 
kreditimit nga mëma; kapitalizimi i bankave; dhe pasiguria. Këta 
tregues nuk janë përfshirë në mënyrë të drejtpërdrejtë në analizën 
tonë, prandaj ndërmarrja e një studimi të mëtejshëm duhet të 
konsiderojë përfshirjen e tyre në një mënyrë apo në tjetrën, në 
specifikimin e modelit për funksionimin e kanalit të kredisë bankare.
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1ABSTRAKT

Zhvillimet e rritjes së shpejtë të kredisë gjatë viteve 2004-2008 në Shqipëri, 
por edhe ngadalësimi i menjëhershëm që pësoi ajo pas vitit 2008, janë çështje 
të rëndësishme që meritojnë një analizë më të thellë, jo vetëm nga pikëpamja e 
stabilitetit makroekonomik, por edhe atij të sistemit financiar. Ky material synon 
të studiojë sjelljen e kreditimit të ekonomisë shqiptare dhe të vlerësojë luhatjet që 
ajo ka pësuar gjatë dekadës së fundit. Për këtë arsye, janë përdorur si metoda 
statistikore ashtu edhe ekonometrike, për identifikimin e nivelit “ekuilibër” në 
rastin e Shqipërisë. 

I. HYRJE

Shqipëria, ashtu si vende të tjera që ndryshuan regjimet e tyre nga ekonomi 
të centralizuara në ekonomi tregu, u përball me një sërë ndryshimesh 
dhe sfidash ekonomike, politike dhe sociale pas viteve ’90. Ndër të tjera, 
një nga tiparet dalluese të vendeve në tranzicion është ndërmjetësimi i 
ulët financiar dhe përdorimi i pakët i shërbimeve bankare. Gjithashtu, 
sistemi financiar në pjesën më të madhe të tij përbëhet nga bankat, 
ndërsa institucionet e tjera financiare luajnë një rol të papërfillshëm.

“Sistemet bankare të Evropës Qendrore e Lindore dhe të Ballkanit 
kaluan nëpër tre faza: (i) pranimi se një pjesë e madhe e huave të dhëna 
nga bankat shtetërore kryesisht për ndërmarrjet shtetërore, duhet të 
fshiheshin nga bilancet e tyre, dhe kalimi i këtyre humbjeve te qeveria; 
(ii) shitja e bankave, kryesisht te investitorët e huaj; dhe (iii) fillimi 

1 Irini Kalluci, Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë.
 Studimi është publikuar si material studimi i Bankës së Shqipërisë 08(58)2012. 

SJELLJA E KREDITIMIT NË SHQIPËRI: NJË 
SHENJË KONVERGJENCE APO DEVIJIM 

NGA TENDENCA E VET AFATGJATË?
Irini Kalluci1
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i ofrimit të veprimtarive bankare më standarde, përfshirë rritjen e 
kreditimit për ndërmarrje të vërteta private” [(Cottarelli et.al (2005)]. 
Në vitet e para të tranzicionit, bankat që operonin në atë kohë në 
Shqipëri, mbanin nivele të larta cash-i dhe filluan ta shihnin investimin 
afatshkurtër në letra me vlerë të qeverisë, si formën më të mirë dhe më 
të sigurt të investimit. Mosdhënia e kredive ishte pasojë e pasigurive në 
zbatimin e kontratave, mungesës së informacionit rreth huamarrësve 
potencialë, por edhe e një situate të vështirë makroekonomike që 
mbizotëronte në ato vite. Megjithatë, në gjysmën e parë të viteve 
2000, situata filloi të përmirësohet dhe gradualisht këta aktorë të tregut 
bankar, i këmbyen investimet e tyre pa risk (që konfirmonin qëndrimin 
e tyre risk-kundërshtues), me një kreditim masiv. Me investimet e 
reja të bankave të huaja dhe privatizimin e bankave shtetërore, niveli 
i konkurrencës u rrit dhe bankat filluan “të luftonin” për të rritur 
pjesën e tregut në kredi dhe depozita. Për pasojë, konkurrenca në 
tregun e kredisë u shfaq kryesisht në zhvendosjen e investimeve nga 
letrat me vlerë të qeverisë drejt huave për klientët e tyre, pra duke 
rritur kështu me ritme shumë të shpejta portofolin e kredive. E gjithë 
kjo “lakmi” për të fituar pjesë tregu, u shoqërua me nënvlerësim të 
riskut të kreditimit, duke lehtësuar standardet e huadhënies dhe duke 
mbivlerësuar kapacitetet paguese të klientëve të tyre.

Më pas, edhe sistemi bankar shqiptar u vendos nën presionet e 
krizës globale dhe ritmi i kreditimit ndryshoi, duke i bërë bankat më 
konservatore në miratimin e kredive dhe huamarrësit më të pasigurt 
për aftësitë e tyre paguese. 

Ky studim synon të analizojë sjelljen e kreditimit, kryesisht që nga 
viti 2004, dhe përpiqet të identifikojë dy sjellje të ndryshme, para 
dhe pas krizës. Ai rendit disa arsye të mundshme që qëndrojnë pas 
këtyre sjelljeve dhe më pas ofron një analizë për periudhën e rritjes 
së shpejtë të kredisë në vitet 2004-2008, si dhe për ngadalësimin e 
kreditimit në vitet që pasuan krizën financiare globale. Pas këtyre 
analizave, punimi arrin të identifikojë një nivel ekuilibër të raportit 
kredi/PBB që do të përbënte edhe një potencial të mundshëm ku 
duhet të jetë kreditimi i ekonomisë shqiptare.

Për vendet në zhvillim, vlerësimi i një niveli ekuilibër është i vështirë, 
pasi rritja e kreditimit dhe shmangia nga ekuilibri i tij afatgjatë mund 
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të jetë pjesë e procesit konvergjues. Për më tepër, sjellja e kreditimit 
ka ndryshuar që pas fillimit të krizës financiare globale, dhe frenimi 
në rritjen e tij mund të jetë shkaktuar si nga ngadalësimi në rritjen 
ekonomike (pasojë e krizës), por edhe nga arritja e potencialit të 
mundshëm (pikës ekuilibër të kreditimit). Ky studim, synon t’u japë 
përgjigje pikërisht këtyre pyetjeve. Nëpërmjet identifikimit të një 
benchmark-u natyral që ofrohet nga një panel vendesh, do të vlerësohet 
niveli ekuilibër afatgjatë i kreditimit për Shqipërinë. Por vlen të 
përmendet se, megjithëse kjo metodë shërben për identifikimin e një 
niveli normal kreditimi, nuk tregon sa shpejt një vend mund të lëvizë 
drejt atij niveli. 

Seksioni II i studimit sjell disa fakte të stilizuara, si dhe arsyet dhe 
rreziqet që kanë shoqëruar aktivitetin kreditues gjatë dekadës së 
fundit në Shqipëri. Më pas, seksioni III paraqet një vështrim të 
literaturës që ekziston mbi ekuilibrin e kreditimit dhe metodat e 
ndryshme që përdoren për matjen e devijimeve të mundshme nga 
tendenca afatgjatë. Seksioni i katërt aplikon këto metoda për rastin 
e Shqipërisë, për të identifikuar devijimet e mundshme nga ekuilibri. 
Seksioni i fundit jep përfundimet. 

2. NJË PAMJE E PËRGJITHSHME E MJEDISIT 
EKONOMIK E FINANCIAR SHQIPTAR

2.1 FAKTE TË STILIZUARA PËR KREDITIMIN NË SHQIPËRI

Roli ndërmjetësues i sektorit bankar shqiptar u bë më i dukshëm pas 
vitit 2004. Disa nga karakteristikat që shoqëruan zhvillimin ekonomik 
e financiar, sidomos në vitet 2004-2008, ishin: normat relativisht të 
larta dhe të qëndrueshme të rritjes ekonomike, inflacioni në nivele 
të ulëta dhe kryesisht brenda kufijve të përcaktuar nga autoriteti 
monetar, nivel i lartë i kapitalizimit të bankave, huadhënie kryesisht 
në monedha të huaja, zgjerim i kreditimit të huamarrësve individë 
(sidomos për kredi hipotekare meqenëse kërkesa për këtë lloj kredie 
u rrit dukshëm) por pa arritur nivelet e huadhënies për bizneset, 
norma relativisht të larta të interesit të kredive, nivel i ulët i huave 
me probleme, norma të kënaqshme të kthimit nga kapitali e aktivet 
e sistemit bankar, etj. 
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Sipas Crowley (2008), kredia e sektorit privat mund të përcaktohet 
si prodhim i tre elementeve, siç tregohet në skemën e mëposhtme: 

Kredia e 
sektorit 
privat

(Kredia)

=
Rritja 

ekonomike 
(PBB)

x

Thellësia
e sistemit
financiar 

(Depozita/PBB)

x
Gatishmëria e bankave 

për të dhënë kredi 
(Kredi/Depozita)

 
Kreditimi nga bankat konsiderohet si burimi kryesor i financimit 
të jashtëm të ndërmarrjeve, për vendet në tranzicion (Albulescu, 
2009). Kjo gjë vërtetohet edhe për Shqipërinë (BEEPS 2008), ku 
huamarrja nga bankat është burimi i dytë më i madh pas fondeve të 
brendshme/fitimeve të mbajtura. Pavarësisht normave të shpejta të 
rritjes që u arritën pas vitit 2004, kreditimi i ekonomisë shqiptare i 
parë në raport me PBB-në, mbetej i ulët, meqenëse kishte nisur nga 
nivele shumë të ulëta të trashëguara nga e kaluara. 

Siç tregon edhe Grafiku 1, rritja e shpejtë e kredisë2 gjatë gjysmës së 
dytë të dekadës së fundit, është mbështetur edhe nga rritja ekonomike 
e vendit, duke lëvizur së bashku në të njëjtin drejtim. Dushku 
(2010) evidenton një lidhje të dyfishtë midis zhvillimit financiar 
dhe rritjes ekonomike në afatin e gjatë për Shqipërinë. Në njëfarë 
mënyre, përshpejtimi i ritmit të kreditimit ka ardhur edhe si pasojë 
e konvergjencës me kushtet makroekonomike, si dhe nevojës më të 
madhe të ekonomisë për t’u kredituar. Siç përmendet në një Raport 
Vendor të Stafit të FMN-së (2006), “...raporti i kreditimit në Shqipëri 
2 Norma mesatare vjetore e rritjes për periudhën 2005-2008, ishte rreth 55%.

Grafik 1. Paraqitje e ecurisë së kredive e depozitave në sistemin bankar 
shqiptar

Burimi: Banka e Shqipërisë, INSTAT.
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është më i ulët se në vendet me nivele të ngjashme të ardhurash ... 
një zgjerim relativisht i shpejtë i kreditimit do të ishte i përshtatshëm 
në këto rrethana, pasi treguesit prudencialë ishin krejtësisht të 
favorshëm...”. Por edhe pse rreziqet që shoqëruan këtë rritje të 
shpejtë ishin ende në nivele të ulëta, “...në fund të vitit 2006, Banka e 
Shqipërisë prezantoi disa ndryshime rregullative me synim frenimin 
e ritmit të rritjes së kredisë, nëpërmjet vendosjes së kërkesave më të 
larta për kapital, për bankat më agresive. Këto masa u plotësuan më 
tej gjatë vitit 2008, duke synuar në mënyrë më të drejtpërdrejtë rastet 
kur huamarrësit nuk kishin të ardhura në valutë” (Fullani, 2011).

Ndërsa raporti i thellësisë së sistemit financiar është rritur më 
ngadalë (raporti depozita/PBB në Grafikun 1), bankat kanë qenë 
më të gatshme të zhvendosin investimet e tyre drejt huadhënies. 
Në përgjithësi, norma e rritjes së kredisë ka qenë më e lartë sesa 
ajo e depozitave, duke qenë se kreditimi nisi nga nivele të ulëta 
fillestare. Shpejtësia e rritjes së raportit kredi/depozita, flet për një 
investim më fitimprurës të fondeve të grumbulluara nga depozituesit 
shqiptarë dhe për një rritje shumë më të shpejtë të portofolit të 
kredisë sesa të depozitave. Me këtë dëshmohet se sistemi bankar 
ka filluar të konsolidojë rolin e vet ndërmjetësues. Ndërsa pas vitit 
2008, u konstatua një ndryshim në tendencën rritëse të raportit 
kredi/depozita. Siç përmendet në Raportin Vjetor të Mbikëqyrjes 
së Bankës së Shqipërisë (2008), “...problemet e shfaqura në sistemin 
bankar shqiptar kanë ardhur për shkak të tërheqjeve të depozitave 
nga klientët, si pasojë e një mungese besimi të shfaqur. Kjo mungesë 
besimi është ndikuar prej informacioneve që vinin nga tregjet 
ndërkombëtare, si dhe nga zhurmat informale që kanë qarkulluar 
në vend”. Bankat u ndeshën me probleme likuiditeti në sajë të 
tërheqjeve të depozitave, që zgjatën që nga tremujori i fundit i vitit 
2008 deri në tremujorin e dytë të vitit 2009. Sidoqoftë, nga fundi i vitit 
2009, depozitat arritën sërish nivelet e vitit 2008. Ndërkohë, ritmi i 
kreditimit u ul ndjeshëm, në sajë të ngadalësimit të rritjes ekonomike 
që ndikoi kërkesën për kredi, por edhe falë tkurrjes së ofertës, të 
shkaktuar nga reduktimi i burimeve të financimit të bankave.

Për të kuptuar më mirë lidhjet që ekzistojnë midis treguesve të PBB-
së dhe kredive e depozitave të sistemit bankar, Tabela 2 paraqet 
korrelacionet midis tyre. Në këtë mënyrë, rezulton se këta tregues 
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janë shumë të korreluar dhe mesa duket, ndikojnë dukshëm në vlerat 
e njëri-tjetrit. 

Sa (2006) shpjegon më së miri lidhjen e ritmit të kreditimit me 
mirëqenien e një vendi. Kur situata ekonomike është optimiste, edhe 
pritshmëritë për të ardhmen janë më të mira, duke pritur më shumë 
të ardhura dhe fitime, çka çon edhe në një mbivlerësim të aktiveve 
(çmimeve të pasurive të paluajtshme). Kjo gjë rrit vlerën neto të 
firmave, ul primet e financimeve të jashtme dhe rrit aftësinë e tyre 
për të marrë hua dhe për të shpenzuar. Por si një situatë që nuk 
mund të zgjasë gjithmonë (pasi çdo dukuri ka ciklet e veta), edhe ky 
proces ndryshon kahun e lëvizjes dhe në momentin kur pritshmëritë 
nuk janë më aq të mira, edhe efekti që do të kenë në elementet e 
përmendura më sipër, do të jetë i kundërt.

Grafik 2/a dhe 2/b. Kredi/PBB dhe PBB për frymë në vitet 2005 dhe 
2009 (28 shtete)

Burimi: Banka Botërore dhe WEO (Prill 2011), llogaritje të autores.
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Në ilustrimet e dhëna në grafikët 2/a dhe 2/b, Shqipëria qëndron nën 
vijën e përshtatur të regresionit që paraqet lidhjen midis raportit kredi/
PBB dhe PBB-së për frymë, për gjithë vendet e Eurozonës dhe vendet 
në zhvillim të Evropës Qendrore e Lindore, si në vitin 2005 ashtu 
edhe në 2009. Megjithëse qëndron në pjesën më skajore të vijës, shihet 
një zhvendosje e konsiderueshme e pozicionit absolut të Shqipërisë 
midis dy grafikëve, pra nga viti 2005, në vitin 2009. Një lidhje e 
konsiderueshme pozitive ekziston midis dy faktorëve, çka përligj edhe 
modelin ekonometrik që më pas do të aplikojmë për Shqipërinë, për të 
gjeneruar një orbitë nëpër të cilën duhet të lëvizë kreditimi i ekonomisë 
shqiptare e për të qenë brenda niveleve normale. 
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Siç shihet, vetë procesi i arritjes (catching up) në nivelin e të ardhurave 
(të matur nga PBB-ja për frymë) u shoqërua edhe me rritje të 
kreditimit, madje në nivele edhe më të larta se vetë PBB-ja. Kjo 
shpjegon ritmet e larta të rritjes së kredisë pas viteve 2000, periudhë 
kur sistemi bankar u karakterizua nga ndryshime thelbësore dhe një 
rritje e dukshme e ndërmjetësimit financiar. Megjithatë, me kalimin 
e kohës, sa më shumë vendet në zhvillim iu afrohen vendeve të 
zhvilluara, aq më i ngadaltë bëhet edhe vetë procesi i konvergjencës. 

Në Grafikun 3 paraqitet norma reale vjetore e rritjes së kredisë dhe 
raporti kredi/PBB në periudhën TIV-2001 - TIV-2011. Pikat brenda 
rrethit në pjesën djathtas-poshtë të grafikut, paraqesin periudhën kur 
norma vjetore e rritjes së kredisë arriti kulmin e saj (TII-2005 - TI-
2006), por kur kreditimi në raport me PBB-në ende qëndronte në 
nivele relativisht të ulëta. Ndërsa pikat që ndodhen në rrethin majtas-
lart të grafikut, i përkasin periudhës TII-2009-TIV-2011, kur ritmi i 
rritjes së kredisë u ngadalësua ndjeshëm, ndërsa raporti kredi/PBB ka 
arritur nivelet më të larta që i përkasin gjithë kësaj periudhe.

Duke parë këtë lidhje rënëse midis dy treguesve, duhet thënë se 
në rastet kur raporti kredi/PBB është i ulët, një rritje e shpejtë e 
kreditimit për të arritur nivelet e duhura, duket më se normale.

Grafik 3. Raporti kredi/PBB dhe norma reale vjetore e rritjes së kredisë 
për Shqipërinë

Burimi: Banka e Shqipërisë, llogaritje të autores.
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2.2 ARSYET DHE RREZIQET QË SHOQËRUAN RRITJEN E 
KREDITIMIT NË SHQIPËRI

Ky seksion i punimit synon të sjellë në vëmendje, të identifikojë 
dhe njëkohësisht të analizojë faktorët që sollën rritjen e shpejtë të 
kreditimit kryesisht në vitet 2004-2008 në Shqipëri, të cilët duhen 
parë si faktorë edhe të kërkesës, edhe të ofertës. 

Thellimi i ndërmjetësimit financiar. Zhvillimet e sistemit financiar në 
përgjithësi dhe të atij bankar në veçanti (ku përmenden privatizimi i 
bankës më të madhe në vend, hyrja e bankave të huaja apo edhe krijimi 
i bankave të reja, të cilat filluan të “luftojnë” për pjesë tregu) do të 
shkaktonin rritjen e ndërmjetësimit financiar dhe zbutjen e kushteve 
të kreditimit. Bankat e zgjeruan gamën e produkteve të kredisë që 
ofronin, duke iu dhënë klientëve mundësinë e zgjedhjes midis llojeve 
të ndryshme të huasë, me kushte dhe kërkesa të ndryshme. 

Procesi konvergjues. Zgjerimi i kreditimit, duke nisur nga nivele pothuajse 
të papërfillshme, ishte një proces normal dhe i pritshëm, në kushtet 
kur Shqipëria kaloi nga një vend me ekonomi të centralizuar drejt 
asaj të tregut. Kjo rritje ishte e pritshme edhe në kuadrin e synimeve 
për t’u integruar dhe konvergjuar me vendet e zhvilluara.

Efekti pasuror. Rritja e shpejtë e çmimeve të pasurive të paluajtshme 
u rriti klientëve të bankave besimin se një investim në pasuri të 
paluajtshme (megjithëse i financuar me kredi), ishte një investim 
i mirë dhe fitimprurës. Kjo gjë çoi në rritjen e kërkesës për kredi 
hipotekore dhe të volumit të saj, në portofolin e kredive të bankave. 
Sipas Raportit Vjetor të Mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë (2007), 
“…blerja e një shtëpie nga shumë individë, në kushtet e mungesës së 
një tregu kapitalesh, shikohet si një mundësi e mirë investimi”.

Kursi i këmbimit. Qëndrueshmëria e kursit të këmbimit, iu krijoi 
huamarrësve iluzionin e sigurisë dhe iu dha mundësinë të merrnin 
kredi në valuta të huaja (sidomos në euro), duke mos u rrezikuar 
në atë periudhë, nga ndryshimet në kursin e këmbimit. Huamarrësit 
ishin të prirur të merrnin kredi në valuta të huaja (sidomos në euro), 
kryesisht për arsyen se normat e interesit të kësaj lloj kredie ishin më 
të ulëta. Gjithashtu, për huamarrësit individualë, qëllimi i marrjes 
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së kredisë në valutë ishte kryesisht për blerje banesash (çmimet e 
banesave shprehen në valuta të huaja) dhe për bizneset, për tregti 
me vende të tjera (transaksionet e të cilave realizoheshin në valuta 
të huaja). Efektet negative të kësaj huamarrjeje (në rastet kur 
huamarrësit ishin të pambrojtur nga rreziku i kursit të këmbimit) u 
konkretizuan pas vitit 2008, kur aftësia paguese e tyre u ul si pasojë e 
forcimit të monedhës në të cilën kanë marrë huanë. 

Punësimi dhe të ardhurat. Rritja e punësimit dhe pritshmëritë për të 
ardhura më të larta, bënë që huamarrësit (sidomos ata individë), të 
marrin më shumë hua, me shpresën se do t’i shlyenin në të ardhmen, 
kur situata e tyre financiare të ishte edhe më e mirë.

Agregati M3. Rritja e parasë së gjerë (rritja e agregatit M3) me 
mesatarisht rreth 12% në terma vjetorë në vitet 2003-2008, ndikoi 
pozitivisht në aftësitë e bankave për të kredituar klientët e tyre. 

Normat e interesit. Megjithë koston e shtrenjtë të huamarrjes, kërkesa 
për kredi ka qenë e lartë, duke mos u ndikuar negativisht nga normat 
e interesit. Për më tepër, diferenca e ndjeshme midis normave të 
interesit të huave në lekë dhe valutë, rriti nivelin e kredive të dhëna 
në këtë të fundit. 

Rritja e depozitave. Ritmi i lartë i rritjes së depozitave, pra e burimeve të 
financimit të bankave, solli edhe rritjen e mundësive për t’i investuar 
këto fonde në alternativa më fitimprurëse investimi – si për shembull 
kredia (shiko Grafikun 1 për ecurinë e raportit kredi/depozita). 

Rritja e spread-eve. Diferencat më të mëdha midis normave të kredive 
dhe depozitave, shërbyen si nxitje për bankat që të jepnin më shumë 
kredi, në kohën kur kërkesa për të ishte e lartë dhe ndjeshmëria ndaj 
normave të larta të interesit ishte e ulët.

Efekti crowding in/out. Një tjetër faktor që ka ndikuar pozitivisht në 
rritjen e kreditimit të sektorit privat ishte edhe konsolidimi fiskal. 
Rënia në raportin e borxhit të qeverisë ndaj PBB-së, u shoqërua 
me uljen e peshës së investimit në letra me vlerë të qeverisë nga 
ana e bankave, duke i zhvendosur fondet në drejtim të huadhënies 
ndaj sektorit privat (biznese dhe individë). Pesha e investimeve në 
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bono thesari në fundin e vitit 2004, përbënte rreth 45% të totalit 
të aktiveve të sektorit bankar shqiptar, por pjesa e kredive në atë 
total ishte vetëm 16%. Pas asaj periudhe, peshat e këtyre investimeve 
këmbyen pozicionet dhe në fund të vitit 2008, pesha e kredive ndaj 
portofolit total të aktiveve arriti në 47%, ndërsa investimet në bono 
thesari u ulën pothuajse në 13%. 

Çfarë ndodhi pas shpërthimit të krizës financiare globale, pra pas 
vitit 2008, në kreditimin e ekonomisë shqiptare? Duhet thënë se një 
sërë tendencash të vërejtura deri atëherë, filluan të ndryshojnë dhe 
sistemi bankar ngadalësoi ndjeshëm aktivitetin e tij kreditues. Disa 
nga faktorët që mund të kenë shkaktuar këtë sjellje, janë si më poshtë:

- Shqiptarët kishin përjetuar eksperienca negative të skemave 
piramidale të vitit 1997 dhe të panikut bankar të vitit 2002, ku 
besimi i tyre në sistemin financiar u lëkund. Përsëri, kur panë se 
kriza globale e viteve 2007-2008 goditi institucionet financiare 
në mbarë botën, depozituesit shqiptarë filluan tërheqjet e 
depozitave në fundin e vitit 2008, çka reduktoi burimet e 
financimit në dispozicion të bankave për të dhënë kredi;

- Kriza gjithashtu ndikoi sektorin real dhe ngadalësoi normat e 
rritjes ekonomike, duke sjellë një rënie të aftësisë paguese të 
klientëve huamarrës, çka i bëri bankat më skeptike për dhënien 
e kredive të reja gjatë asaj periudhe;

- Rritja e rrezikut të kredisë, e cila u materializua edhe në rritjen 
e përqindjes së kredive me probleme në portofolin e huave, 
mund të jetë shkaktuar nga dy fenomeneve kryesore. Së pari, 
luhatja e kursit të këmbimit, pasi rreth 50%3 e kredive në valutë 
ishin të pambrojtura nga rreziku i kursit të këmbimit. Si pasojë, 
huamarrësit u gjendën të pambrojtur ndaj ndryshimeve të 
menjëhershme të kursit të këmbimit, duke bërë që aftësia e tyre 
paguese të binte. Së dyti, shfaqja e problemeve në portofolin 
e kredive erdhi edhe si pasojë e pjekurisë së tij dhe ky ishte 
një fenomen i pritshëm, i cili ndoshta thjesht përkoi me krizën 
globale, por nuk kishte lidhje të drejtpërdrejtë me të; 

3 Në vitet 2009-2010, sipas Raportit Vjetor të Mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë, 2010.
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- Kreditimi i ekonomisë shqiptare mund t’i jetë afruar potencialit 
të tij, e si pasojë, një ngadalësim i dukshëm i normës së rritjes 
do të ishte mëse i pranueshëm. 

3. LITERATURA 

Zakonisht, një ritëm i lartë kreditimi reflekton një zhvillim më të 
madh ekonomik dhe është pjesë e rritjes së shkallës së ndërmjetësimit 
financiar. Por në shumë raste, kreditimi i lartë ka shkaktuar edhe kriza 
bankare e financiare. Si një fenomen i vërejtur në pothuajse të gjitha 
ekonomitë (pavarësisht se mund të ndodhë në periudha të ndryshme 
kohore), rritja e shpejtë e kreditimit ka përkrahësit dhe kundërshtarët 
e vet. Nga njëra anë, argumentohet se një rritje e shpejtë e kreditimit, 
në kushtet kur niset nga nivele tepër të ulëta të kredisë, është një hap 
pozitiv për vendet që kalojnë periudhën tranzitore drejt ekonomisë 
së tregut, pasi tregon për zhvillim të sistemit financiar dhe për një 
konvergjencë të natyrshme drejt vendeve të zhvilluara. Ndërsa nga 
ana tjetër, janë kritikët e rritjes së kredisë, të cilët ngrenë dyshimin 
se një rritje e shpejtë (që mund të përfundojë edhe në një bum 
kreditimi), sjell pasoja të rënda ekonomike dhe mund të çojë edhe 
deri në kriza bankare apo më gjerë.

Një normë e lartë rritjeje e kredisë padyshim që ka kostot e veta dhe 
shoqërohet (nëse jo në mënyrë të njëkohshme, pas disa periudhash) 
me pasoja dhe rreziqe të mundshme. 

Lidhja me kriza bankare dhe të kursit të këmbimit. Sipas një studimi të 
FMN-së (2004), të dhënat e dekadave të fundit tregojnë se 75% 
e bumeve të kreditimit të ndodhura në vendet në zhvillim, janë 
shoqëruar me kriza bankare dhe rreth 85% e tyre me kriza të kursit 
të këmbimit. 

Përkeqësim i deficitit të llogarisë korrente. Në kushtet e kreditimit të lartë 
dhe pamundësisë së bankave për të plotësuar nevojat e tyre për fonde 
nëpërmjet kursimeve vendase, ato drejtohen drejt bankave mëma për 
financime të jashtme, duke përkeqësuar deficitin e llogarisë korrente 
në bilancin e pagesave (Kiss, 2006). Edhe Sa (2006) argumenton 
rreth kësaj çështjeje se, nëse zgjerimi i kredisë bankare përdoret 
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për financimin e importeve të mallrave kapitale (të cilat nga ana e 
vet do të rrisin produktivitetin dhe eksportet), ky nuk përbën një 
problem. Por nëse kredia në fjalë do të shkojë për financimin e 
mallrave të konsumit, kjo mund të shkaktojë inflacion dhe të cënojë 
qëndrueshmërinë e llogarisë korrente, që nga ana e vet mund të sjellë 
rënie të rezervave ndërkombëtare dhe rritje të huamarrjes së jashtme.

Përkeqësim i cilësisë së portofolit të kredive. Një tjetër pasojë e rritjes së 
shpejtë të kreditimit është edhe përkeqësimi i cilësisë të kredive 
pas përfundimit të bumit. Kjo vjen për shkak se gjatë periudhës së 
zgjerimit të portofolit, iu jepet kredi edhe segmenteve të huamarrësve 
(biznese apo individë) që në periudha normale konsiderohen si të 
riskuar. Sipas një studimi të FMN-së (2006), fillimisht gjatë rritjes së 
shpejtë të kreditimit, pesha e kredive me probleme ndaj totalit bie, 
e shkaktuar kjo edhe nga fakti se një portofol i ri kërkon kohë që të 
shfaqë probleme. Por ndërsa portofoli maturohet, raporti i kredive 
me probleme fillon të rritet, madje mbi nivelet e mëparshme. Ky 
është ai që në literaturë njihet si “efekti i plakjes”, sipas të cilit kreditë 
e pashlyera arrijnë kulmin 3-4 vjet pas dhënies së kredive (Borio et 
al., 2001). 

Flluskat në çmimet e aksioneve dhe pasurive të paluajtshme. Sipas Sa (2006), 
një bum kreditimi zakonisht shoqërohet edhe me rritje të çmimit 
të pasurive të paluajtshme. Nëse këto flluska shpërthejnë, atëherë 
ato shoqërohen me një shkatërrim të aktivitetit. Vetë kriza aziatike e 
viteve ’90, e dëshmoi këtë ndikim. 

Dobësi e sistemit bankar. Zgjerimi i kreditimit në kushtet kur shoqërohet 
edhe nga rritje e konsiderueshme ekonomike, mund t’i bëjë bankat të 
marrin më tepër risk përsipër dhe nëse këto rreziqe nuk janë të mirë-
diversifikuara, mund të çojnë deri në falimentim të tyre (Sa, 2006).

Literatura teorike pranon se rritja e kredisë mund të ndahet në tre 
komponentë përbërës: tendenca, që zakonisht përcaktohet nga 
ndryshoret makroekonomike; përbërësi ciklik, që lidhet zakonisht 
me ciklet ekonomike; dhe një rritje e tepruar (një bum i mundshëm), 
që zakonisht identifikohet si diferencë midis rritjes aktuale të kredisë 
dhe nivelit të përcaktuar nga dy komponentët e tjerë (Kiss, 2006).
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Si mund të identifikohet nëse kemi një rritje kreditimi përtej 
parametrave normalë që sugjerojnë fondamentet makroekonomike? 
Pra, cili është niveli ekuilibër apo potenciali i mundshëm i kreditimit që 
një ekonomi mund të përballojë, pa u shndërruar pastaj në një proces 
që rrezikon stabilitetin financiar dhe makroekonomik të vendit? Për 
këtë, literatura ekonomike ka dhënë tre përgjigje (Kiss, 2006): 

Së pari, pavarësisht nga bazat ekonomike, mund të caktohet një 
vlerë kufi e fiksuar (si një lloj kufiri shpejtësie), përtej të cilit rritja 
e kreditimit do të konsiderohej si e rrezikshme. Por caktimi i një 
kufiri rritjeje të tillë është arbitrar, jo fleksibël dhe nuk merr parasysh 
zhvillimin makroekonomik të një vendi. 

Së dyti, niveli potencial i kreditimit mund të përcaktohet në formën 
e një tendence, nisur nga të dhënat historike, duke supozuar një seri 
të gjatë kohore. Logjika që qëndron mbrapa këtij modeli është se në 
periudhën afatgjatë, ndryshoret shpjeguese përfshihen plotësisht në 
tepricën e kredisë. Po nëse seritë e të dhënave, nuk janë aq të gjata sa 
të mundësojnë llogaritjen e këtij ekuilibri të mundshëm, si mund të 
jemi të sigurt për llogaritjet tona?

Përgjigjja e tretë, merr në konsideratë fondamentet ekonomike dhe 
ndryshoret shpjeguese, bazuar në metoda ekonometrike dhe duket 
se është metoda më e përdorshme në ditët tona, për të përcaktuar 
nivelin ekuilibër të kreditimit. 

Një rritje e shpejtë e kreditimit shpesh ngre shqetësime si nga 
perspektiva e stabilitetit financiar, ashtu edhe atij makroekonomik. 
Prandaj edhe literatura empirike mbi bumet e kreditimit, përpiqet 
të gjejë një përkufizim për atë çfarë duhet të quhet një normë 
“e tepruar” e rritjes së kredisë. Teorikisht, rritja e kredisë mund të 
quhet “e tepruar” nëse: (a) rrezikon stabilitetin financiar, nëpërmjet 
financimit të disa projekteve që mund të mos plotësojnë kushtet dhe 
që mund të shndërrohen në kredi të këqija; ose (b) cënon stabilitetin 
makroekonomik nëpërmjet përkeqësimit të pozicionit të jashtëm duke 
çuar në paqëndrueshmëri të borxhit të jashtëm (Boissay et al., 2005).

Në përgjithësi, rritja e kredisë konsiderohet si “e tepruar”, nëse ajo 
është më e lartë sesa nivelet që justifikojnë zhvillimi dhe treguesit 
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makroekonomikë të një vendi. Megjithatë, duhet theksuar që 
identifikimi i këtij “tejkalimi” bëhet i vështirë dhe madhësia e tij mund 
të ndryshojë në varësi të metodës së përzgjedhur për të llogaritur 
nivelin e ekuilibrit, përtej të cilit rritja e kredisë është e tepërt.

“Këto nivele ekuilibër janë në vetvete shënjestra të lëvizshme, pasi 
ato ndryshojnë në të njëjtin drejtim me fondamentet që qëndrojnë 
pas tyre. Në këtë mënyrë, rritja e kredisë është më tepër një proces 
i thellimit financiar, që udhëhiqet nga procesi i transformimit dhe 
konvergjencës” (Christl, 2007).

3.1 METODA TË LLOGARITJES PËR DEVIJIMET NGA 
VLERAT MESATARE

Autorë të ndryshëm kanë përdorur metoda të ndryshme sasiore për 
të dalluar midis një situate kur kredia po rritet me ritme të shpejta 
dhe një situate kur ekonomia po përjeton një bum kreditimi. Ndërsa 
e para është pjesë e pandarë e thellimit financiar (sidomos për vendet 
në zhvillim), e dyta është një rritje jashtë parametrave normalë dhe e 
paqëndrueshme në periudha më të gjata kohe.

Në këtë mënyrë, autorët që janë marrë me këtë çështje janë 
përpjekur të identifikojnë nivelin ekuilibër të raportit kredi/PBB, 
duke përdorur kryesisht dy lloj metodash: metoda statistikore dhe 
metoda ekonometrike.

3.1.1. Metodat statistikore

Metoda Hodrick Prescott (HP) Filter është një metodë filtrimi, ku vetë 
seria kohore ndahet në komponentët e vet afatshkurtër e afatgjatë. 
Kjo teknikë e zbutjes së të dhënave, përdoret zakonisht për të larguar 
luhatjet afatshkurtra që lidhen me ciklet e biznesit dhe duke nxjerrë 
në pah tendencat afatgjata. Kjo metodë është përdorur shpesh në 
literaturën e bumeve të kreditimit dhe do të përdoret gjithashtu edhe 
në rastin e Shqipërisë, për të identifikuar nëse kreditimi ka përjetuar 
një bum apo dështim (bust) gjatë dekadës së fundit. 
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Kaminsky dhe Reinhart (1996) përcaktojnë kufirin prej 9.3% të PBB-
së për ndryshimet vjetore në raportin kredi/PBB, pra atë kufi që 
maksimizon raportin sinjal/zhurmë në parashikimin e krizave 
bankare në një grup vendesh të industrializuara dhe me ekonomi 
tregu.

Gourinchas et al. (2001) në një studim të bërë për 91 vende në vitet 
1960-1996, sugjerojnë përdorimin e dy treguesve për identifikimin e 
një bumi të mundshëm kreditimi: devijimin absolut dhe atë relativ 
nga trendi afatgjatë i matur nga filtri HP. Devijimi absolut llogaritet 
si diferencë midis raportit aktual kredi/PBB dhe vlerës së raportit 
të gjeneruar nga filtri HP (një diferencë kjo, e shprehur në pikë 
përqindje ndaj PBB-së). Devijimi relativ (që shprehet në përqindje) 
është raporti i vetë devijimit absolut me raportin aktual kredi/PBB. 

Për secilin prej këtyre devijimeve, autorët kanë kalibruar kufij, bazuar 
në zbulimin e 100 rasteve të bumit të kredisë për 91 vendet, gjatë 
periudhës që kanë marrë në analizë, ku nëse vlera e devijimit nga 
trendi kalon këtë kufi të përcaktuar, kjo do të jetë një shenjë bumi 
për kreditimin e atij vendi. Në këtë rast, pragu është i njëjtë për 
çdo vend, pa bërë dallime midis stadeve të ndryshme të zhvillimit 
ekonomik të vendeve. Pragu për devijimin absolut është caktuar në 
nivelin 4.8% të PBB-së, ndërsa për atë relativ, 24.9%. Sa më shumë 
ta tejkalojnë pragun e caktuar secili prej devijimeve për një vend të 
caktuar, aq më shumë ka të ngjarë që ai vend të jetë duke përjetuar 
një situatë bumi. 

FMN (2004) paraqet një tjetër mënyrë të përcaktimit nëse një vend po 
përjeton apo jo një situatë bumi apo dështimi të kreditimit, nëpërmjet 
llogaritjes së një intervali. Për ta vlerësuar këtë, studimi në fjalë merr 
parasysh normën reale të rritjes së kredisë. Por shpesh ky variabël 
është kritikuar për disa arsye. Së pari, vendet në zhvillim zakonisht 
shfaqin norma të larta rritje të kreditimit në fillim të tranzicionit, për 
shkak të nisjes nga një tepricë tepër e ulët kredie dhe të vetë procesit 
konvergjues që duhet të kalojnë. Së dyti, normat e rritjes së kredisë 
janë shumë të lidhura edhe me ciklet e biznesit. Nëse një normë e 
ulët rritjeje paraprihet nga një normë negative rritjeje, ajo do të duket 
si një bum për periudhën (Coudert dhe Pouvelle, 2010). 
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Për të shmangur këto kufizime që sjell përdorimi i këtij treguesi, 
sugjerohet që në analiza të përdoret raporti kredi/PBB, i cili është 
një variabël i normalizuar me përmasat e ekonomisë. Megjithatë, 
në analizën që do të paraqitet në seksionet në vazhdim për rastin e 
Shqipërisë, është përdorur si njëri tregues, ashtu edhe tjetri, për të 
kuptuar më mirë ecurinë e secilit tregues. 

FMN (2004) e përcakton intervalin ku duhet të jenë vlerat e treguesve 
(rritje reale e kreditimit apo kredi/PBB) si 1.75 devijime standarde 
të luhatjeve të treguesit nga trendi afatgjatë, mbi apo nën këtë trend. 
Meqenëse ky është një prag i caktuar në mënyrë individuale për çdo 
vend, konsiderohet si një tregues më i mirë për identifikimin e bumeve 
të kreditimit, pasi merr parasysh karakteristikat e veçanta të çdo vendi 
dhe nuk jep një prag fiks të përgjithshëm, të aplikueshëm për çdo shtet.

3.1.2 Metodat ekonometrike

Në vijim do të paraqiten në mënyrë të përmbledhur disa nga gjetjet 
e autorëve që kanë përdorur metoda ekonometrike për identifikimin 
e nivelit ekuilibër të kreditimit. 

Schadler et al. (2005) me modelin e korrigjimit të gabimit, duke marrë 
si benchmark vendet e Eurozonës (në mënyrë të agreguar), kanë 
arritur të identifikojnë me metodën out of sample nivelin potencial të 
kreditimit për vendet e reja anëtare të Eurozonës, duke përdorur 
si ndryshore shpjeguese të raportit kredi/PBB, treguesit e PBB-së 
për frymë, në terma të paritetit të fuqisë blerëse dhe normat reale 
afatgjata të interesit. 

Cottarelli et al. (2005) kanë përfshirë në studim një grup prej 24 vendesh 
të zhvilluara dhe në zhvillim, ku me metodat e kointegrimit dhe 
panel, janë identifikuar tregues të tillë si raporti i borxhit publik/PBB, 
PBB për frymë, liberalizimi financiar, kufiri i inflacionit, standardet 
kontabël, kufizimet në sektorin bankar apo edhe origjina ligjore, si 
faktorët që përcaktojnë potencialin e mundshëm të raportit kredi/
PBB. Më pas, ata i aplikuan out of sample koeficientët e vlerësuar, tek 
vlerat e fondamenteve të vitit 2002, për vendet e Evropës Qendrore 
e Lindore dhe të Ballkanit. 
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Boissay et al. (2005), duke përdorur metodat e korrigjimit të gabimit për 
një panel prej 19 vendesh të zhvilluara dhe në zhvillim, identifikojnë 
nivelet ekuilibër të raportit kredi/PBB dhe të normës së rritjes së 
kredisë. Për këtë, ata përdorin si ndryshore shpjeguese normat reale 
të interesit, normën e rritjes së PBB-së, si dhe vetë hendekun midis 
vlerave të vëzhguara dhe atyre të vlerësuara të raportit kredi/PBB.

Kiss et al. (2006), me metodën e korrigjimit të gabimit (ECM), 
identifikuan ndryshore makroekonomike të tilla si: PBB për frymë në 
terma të paritetit të fuqisë blerëse (PPP), norma reale e interesit dhe 
inflacioni, si tregues që ndikojnë në afatin e gjatë sjelljen e kreditimit 
të vendeve të Eurozonës. 

Égert et al. (2006) kanë kryer një studim të ngjashëm për disa vende 
të OECD-së dhe vende në zhvillim të Azisë e Amerikës Latine, 
duke përcaktuar ekuilibrin afatgjatë të raportit kredi/PBB nisur nga 
ndryshore të tilla si: PBB për frymë në terma të paritetit të fuqisë 
blerëse, kredia e sektorit publik/PBB, normat afatshkurtra e afatgjata 
të interesit, çmimet e shtëpive, inflacioni, liberalizimi financiar, 
ekzistenca e regjistrit të kredive, etj.; me metodën e katrorëve më të 
vegjël me efekte fikse. 

Coricelli et al. (2006) kanë identifikuar nivele ekuilibër të normës reale 
të rritjes së kredisë për 10 vende të Evropës Qendrore e Lindore, me 
metodën panel, duke përdorur si ndryshore shpjeguese normën e 
rritjes së kredisë dhe normat e interesit (me vonesë kohore).

Coudert dhe Pouvelle (2010) kanë përdorur si kampion 52 vende (të 
zhvilluara e në zhvillim) dhe me anë të metodës së Kointegrimit 
Panel, ata gjenerojnë nivelin ekuilibër për këto vende, për raportin 
kredi/PBB. Si ndryshore shpjeguese të këtij raporti janë marrë: 
PBB-ja për frymë në terma të paritetit të fuqisë blerëse, flukset neto 
të kapitalit/PBB, kapitalizimi/PBB, regjimi i kursit të këmbimit, 
origjina ligjore, etj.
 
Shpesh, për identifikimin e nivelit ekuilibër të kreditimit për vendet në 
tranzicion përdoret metoda out of sample dhe jo ajo in sample. Arsyeja e 
përdorimit të kësaj metode është se këto vende, përgjithësisht e nisin 
nga nivele tepër të ulëta apo tepër të larta kreditimin e ekonomisë, të 
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trashëguara nga sistemi i centralizuar. Nëse për të vlerësuar nivelin 
ekuilibër të kreditimit të një vendi në tranzicion, do të përdoret një 
panel vendesh që i përket këtij grupimi, vlerësimet e koeficientëve 
dhe të termave konstante mund të jenë të anshëm. Për të shmangur 
këtë anshmëri që tenton të mbi- apo nënvlerësojë parametrat e 
gjeneruar nga ekuacionet, sugjerohet të përdoret një panel vendesh 
që nuk shfaqin tipare të tilla në raportin kredi/PBB, ose një panel out 
of sample i cili nuk përfshin vendin në fjalë në vlerësime. 

4. APLIKIMI I METODAVE TË NDRYSHME PËR 
SHQIPËRINË 

Për të kuptuar sjelljen që ka shfaqur procesi i kreditimit në Shqipëri 
dhe për të parë nëse ka përjetuar ndonjë bum apo dështim, sidomos 
gjatë dekadës së fundit, do të përdoren metoda alternative statistikore 
dhe ekonometrike. 

4.1 METODAT STATISTIKORE

Metodat statistikore përgjithësisht studiojnë devijimin nga trendi 
afatgjatë, por ndryshojnë nga njëra-tjetra për shkak të treguesit që 
përdorin për kredinë, për mënyrën e llogaritjes së devijimeve si dhe 
për pragun (kufirin) e caktuar.

• Metoda Hodrick Prescott (HP) Filter

Në rastin e Shqipërisë, u përdorën të dhëna tremujore të raportit 
Kredi/PBB për periudhën TIV-1998 - TIV-2011, dhe me metodën e 
filtrit Hodrick Prescott (ku λ=1600, meqenëse janë përdorur të dhëna 
tremujore), u gjenerua një seri vlerash të cilat konsiderohen si vlera 
normale që duhet të ketë seria, nisur nga vetë tendenca e saj afatgjatë. 
Të dhënat për kredinë janë marrë nga faqja e Bankës së Shqipërisë 
dhe tregojnë tepricën e kredisë, pa interesat e përllogaritur. Ndërsa 
PBB-ja e vjetorizuar e një tremujori të caktuar, është llogaritur si 
shumë rrëshqitëse e vlerave të PBB-së tremujore të katër tremujorëve 
të fundit. 
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Filtri HP tregon se kreditimi i ekonomisë shqiptare ka qenë nën 
trendin e tij afatgjatë që nga fundi i vitit 2000, dhe diferenca ka qenë 
më e madhe në vitet kur filloi rritja e shpejtë e kredisë (2004-2005), 
pra në njëfarë mënyre, ky përshpejtim ka qenë i justifikuar nga vetë 
vlerat e ulëta që ishin arritur deri në atë kohë. Më pas (në vitin 2007), 
me rritjen e shpejtë të huadhënies, shihet se niveli aktual e tejkalon 
trendin e vet afatgjatë dhe qëndron mbi këtë nivel deri në mesin e 
vitit 2010. Që pas këtij momenti, është parë një kreditim me ritme 
shumë më të ulëta, gjë kjo që reflektohet edhe në atë çka shihet në 
grafikun në vijim. Sipas metodës së filtrit HP, raporti Kredi/PBB 
luhatet nga 4.5% në 1998, deri në rreth 45% në vitin 2011. 

Megjithatë, për të gjykuar nëse rritja e kreditimit është e tepruar 
apo jo, nuk mund të nisemi vetëm nga fakti se raporti kredi/PBB 
qëndron mbi apo nën trendin e vet afatgjatë (të llogaritur me filtrin 
HP). Për këtë arsye, autorë të ndryshëm kanë identifikuar një prag 
përtej të cilit kreditimi bëhet kërcënues për stabilitetin e një vendi. 

• Devijimi nga trendi afatgjatë 

Duke aplikuar metodën e sugjeruar nga Kaminsky dhe Reinhart 
(1996), ku përcaktohet si prag vlera 9.3% e PBB-së për ndryshimet 
vjetore në raportin kredi/PBB, në Tabelën 1 të përfshirë në shtojcë, 
janë paraqitur rezultatet e marra. Sipas kësaj metodologjie, nuk 
rezulton asnjë moment kohor (në vitet 1999-2011) kur kreditimi të 
ketë përjetuar një bum. 

Grafik 4. Raporti aktual dhe potencial Kredi/PBB, sipas filtrit HP, 
1998-2011

Burimi: Banka e Shqipërisë, llogaritje të autores.
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• Devijimi absolut dhe relativ nga trendi afatgjatë

Pasi u gjenerua trendi afatgjatë i raportit kredi/PBB për rastin 
e Shqipërisë (duke përdorur metodën e filtrit HP), u llogaritën 
devijimet absolute dhe relative tremujore nga ky trend, bazuar në 
metodologjinë e Gourinchas et al. (2001), të shpjeguar në seksionin e 
mëparshëm. Duke marrë parasysh pragun e caktuar nga këta autorë 
për devijimin absolut dhe relativ (përkatësisht 4.8% dhe 24.9%), përtej 
të cilit mendohet që ekonomia po përjeton një situatë bumi, u pa se 
në periudhën 1998-2011, pavarësisht ritmit të lartë të kreditimit në 
ekonominë shqiptare, nuk kanë rezultuar momente që të kërcënojnë 
stabilitetin makroekonomik e financiar të vendit. Rezultatet paraqiten 
në Tabelën 1 në shtojcë, dhe siç mund të shihet, nisur nga kriteri 
i devijimit absolut, Shqipëria nuk ka përjetuar asnjëherë një bum 
kreditimi, ndërsa sipas kriterit relativ, situatë e mundshme bumi 
mund të konsiderohet periudha TIV- 1998 - TIII-2000, kur edhe vetë 
raporti kredi/PBB ka rezultuar mbi trendin e tij afatgjatë (filtri HP). 

• Identifikimi i një intervali brenda të cilit duhet të luhatet kreditimi

Siç u diskutua edhe në seksionin e mëparshëm, studimi i FMN-së 
(2004) identifikon një rrugicë përtej së cilës raporti kredi/PBB dhe 
norma reale e rritjes së kredisë, do të konsiderohej si një bum (nëse 
kalon kufirin e sipërm) dhe një dështim (nëse del jashtë kufirit të 
poshtëm), ku këta dy kufij llogariten si vlera që rrinë larg vijës së trendit 
afatgjatë në masën prej 1.75 herë devijimin standard nga ky trend. 

Grafik 5. Raporti Kredi/PBB, trendi afatgjatë sipas filtrit HP dhe rrugica ku duhet të 
luhatet kreditimi i ekonomisë shqiptare (1998-2011)

Burimi: Banka e Shqipërisë, llogaritje të autores.
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Nëse do nisemi nga treguesi kredi/PBB (Grafiku 5), shihet se ai 
është gjendur mbi rrugicën e përcaktuar, për tre tremujorë radhazi 
(TIII-2008 - TI-2009) nga e gjithë periudha e marrë në konsideratë, 
por devijimi nga kufiri nuk është shumë domethënës. Më pas, situata 
është stabilizuar menjëherë dhe ky raport ka hyrë përsëri brenda 
bandave të kërkuara. Ndërkohë, kredia në raport me PBB-në nuk ka 
rënë asnjëherë nën pragun e përcaktuar si kufi i poshtëm, megjithë 
ngadalësimin e rritjes së kreditimit. 

Nga ana tjetër, norma reale vjetore e rritjes së kredisë, rezulton 
nën pragun e poshtëm të llogaritur sipas FMN-së (2004) për katër 
tremujorë radhazi, duke nisur që nga tremujori i fundit i vitit 2000. 
Kjo periudhë është karakterizuar nga një normë reale rritjeje në 
vlera shumë të larta negative. E për të provuar kritikat që bëhen për 
përdorimin e normës së rritjes për identifikimin e bumeve, menjëherë 
pas kësaj periudhe me rënie të ndjeshme të kreditimit, erdhi një tjetër 
moment kur ai filloi të rritej madje më shumë sesa nivelet e lejuara 
(përkatësisht në T IV 2001 deri në T II 2002, norma reale e rritjes së 
kredisë ka dalë jashtë pragut të sipërm të lejuar (Grafiku 6)). 

Grafik 6. Norma reale vjetore e rritjes së kredisë, trendi afatgjatë sipas HP filtër dhe 
rrugica ku duhet të luhatet rritja e kreditimit të ekonomisë shqiptare (1999-2011)

Burimi: Banka e Shqipërisë, llogaritje të autores.
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4.2 MODELI EKONOMETRIK 

Në këtë studim nuk do të vlerësohet një model me ndryshore të reja 
dhe specifike për Shqipërinë, por do të përdoret ekuacioni i paraqitur 
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në punimin e Coudert dhe Pouvelle (2010). Më pas, duke marrë 
koeficientët e vlerësuar prej këtyre autorëve nëpërmjet modelit të 
tyre, do t’i aplikojmë ata koeficientë te të dhënat shqiptare, me qëllim 
identifikimin e “vlerave normale” të kreditimit në Shqipëri. Ajo 
çka synon të bëjë ky model, është vlerësimi i vlerave të përputhura 
(fitted), të cilat konsiderohen si vlera “normale” për nivelin 
ekuilibër të treguesit kredi/PBB, duke marrë parasysh fondamentet 
makroekonomike të një vendi. Nëse vlerat e vëzhguara të raportit 
kredi/PBB qëndrojnë nën vlerat e përputhura, atëherë vendi ka ende 
mundësi për të zgjeruar kreditimin, duke treguar kështu nje efekt 
catching-up; pra një rritje e shpejtë e kredisë është mëse e justifikuar.

Pse u zgjodhën të aplikohen koeficientët e modelit të Coudert dhe 
Pouvelle (2010) për rastin e Shqipërisë? Së pari, ky është një studim 
i kohëve të fundit që merr parasysh seri më të gjata kohore. Studime 
të ngjashme që kanë identifikuar nivelin ekuilibër të kreditimit, kanë 
përfshirë në analizë më pak periudha, që mbarojnë disa vite më parë. Së 
dyti, ky studim përfshin midis panelit të vendeve edhe Shqipërinë, por 
meqenëse vlerësimet e koeficientëve me metodën in sample mund të jenë 
të anshëm, autorët bëjnë vlerësim edhe duke i hequr vendet e Evropës 
Qendrore e Lindore (pra edhe Shqipërinë), e duke krijuar kështu një 
kampion të reduktuar (që na shërben për një vlerësim out of sample). 

Coudert dhe Pouvelle (2010) kanë përfshirë në studim një panel prej 
52 shtetesh të zhvilluara e në zhvillim, midis tyre edhe Shqipërinë. 
Periudha e studiuar përfshin TI-1980 – TII-2007, pra pikërisht 
periudha që analizojnë përfundon në momentin e fillimit të krizës 
financiare. Jo pa qëllim autorët e kanë ndalur aty periudhën e studiuar, 
pasi e konsiderojnë këtë si një ngjarje jonormale që mund të anojë 
përfundimet. Duke përdorur një numër të madh vendesh, autorët 
pretendojnë të vlerësojnë një standard botëror, me supozimin se 
të gjitha vendet e botës ndajnë pak a shumë të njëjtin itinerar të 
ekuilibrit afatgjatë. Modeli i Coudert dhe Pouvelle (2010), i paraqitur 
në ekuacionin (1) më poshtë, derivohet nga ekuacione të ofertës dhe 
kërkesës për kredi. Prandaj edhe ndryshoret shpjeguese të raportit 
kredi/PBB do të jenë ato që janë përdorur më shpesh nga literatura. 
Fillimisht, këta autorë përdorin metodën Pooled OLS pa dhe me 
efekte fikse, duke gjeneruar koeficientët e lidhjeve të ndryshores së 
varur (kredi/PBB) me gjithë elementet e përfshira në ekuacion. 
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Përkatësisht, ekuacioni i përdorur nga Coudert dhe Pouvelle (2010) 
është si më poshtë:

 log(ci,t)= α0,i+α1*log(Ўi,t)+α2*ri,t+α3*ni,t+α4*capi,t+α5
 *EERi,t+α6*LSi+α7*TRANSIi+εi,t   (1)

ku, 

ci,t – është ndryshorja e varur, kredi/PBB për vendin i në kohën t

Ўi,t – PBB për frymë në terma të Paritetit të Fuqisë Blerëse

ri,t – norma reale e interesit

ni,t – flukset neto të kapitalit në raport me PBB-në

capi,t – kapitalizimi bursier/PBB

EERi,t – një ndryshore dummy për regjimin e kursit të këmbimit 

LSi - një ndryshore dummy për origjinën e sistemit ligjor

TRANSIi - një ndryshore dummy për vendet në tranzicion

Pasi vlerësojnë këtë ekuacion (me dhe pa efekte fikse) dhe marrin 
shenjat e pritura për koeficientët, autorët kërkojnë të identifikojnë 
lidhjen afatgjatë të ndryshoreve, duke qenë se kërkojnë të llogaritin 
një nivel ekuilibri për kreditimin. Meqenëse dyshojnë që vlerësimet 
mund të jenë spurious, ata testojnë seritë për stacionaritetin dhe për 
kointegrimin e tyre. Ndryshoret që rezultojnë jostacionare4 në nivel, 
janë ndryshorja e varur (kredi/PBB), PBB për frymë dhe kapitalizimi 
bursier/PBB. Pikërisht këto dy të fundit do të përdoren si ndryshore 
shpjeguese të lidhjes afatgjatë me ndryshoren e varur. Pasi janë testuar 
edhe për kointegrimin (me testin Pedroni), seritë kanë rezultuar 
të kointegruara me serinë e kredi/PBB. Por meqenëse vektori i 
kointegrimit midis ndryshores kredi/PBB dhe kapitalizim bursier/
PBB është i paqëndrueshëm, autorët nuk e kanë përfshirë këtë të 

4  Autorët kanë përdorur testet Levin, Lin and Chu (2002); Breitung (2000); Im, Pesaran and 
Shin (2003); ADF dhe Philips Perron. 
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fundit në modelin përfundimtar. Kështu, ekuacioni (1) transformohet 
nga Coudert dhe Pouvelle (2010) në një formë më të shkurtuar që 
përfshin si ndryshore të pavarur vetëm treguesin e PBB-së për frymë 
në terma të PPP (shikoni ekuacionet (2) dhe (3), të paraqitur në vijim).

Coudert dhe Pouvelle (2010) kanë vlerësuar dy ekuacione: një për 
gjithë kampionin prej 52 vendesh (kampioni i plotë) dhe një tjetër 
për një kampion të reduktuar, i cili përjashton vendet e Evropës 
Qendrore e Lindore (ku bën pjesë edhe Shqipëria), për të shmangur 
anshmëritë në rënie të parametrave. Në kampionin e reduktuar, 
autorët kanë përdorur si etalon ato vende që raportin kredi/PBB e 
kanë pasur të qëndrueshëm për një kohë të gjatë. Zakonisht zgjedhje 
të tilla bëhen për dy arsye (Boissay et al., 2005). Së pari, seritë e gjata të 
të dhënave të këtyre vendeve lehtësojnë një vlerësim të qëndrueshëm 
të elasticiteteve për secilin shtet. Së dyti, elasticitetet e këtyre vendeve 
me raporte të qëndrueshme të treguesit në fjalë, janë më të ulëta sesa 
ç’mund të ishin për vendet që janë në procesin e arritjes (catching-
up), duke dhënë mundësinë e identifikimit të një kufiri të sipërm për 
matjen e rritjes “së tepruar” të kredisë.

Në rastet kur për të identifikuar elasticitetet e një grupi vendesh, 
përdoren po të dhënat e tyre (pra metoda in sample), atëherë ka shumë 
mundësi që të gjenerohen vlera më të larta, duke përcaktuar kështu 
një kufi të poshtëm për matjen e rritjes “së tepruar” të kredisë. 

4.2.1 Rezultatet 

Pasi morëm koeficientët e vlerësuar të ekuacioneve të Coudert dhe 
Pouvelle (2010), dy ekuacionet që do të aplikojmë për të dhënat 
shqiptare për llogaritjen e ekuilibrit të kreditimit, rezultojnë si më 
poshtë:

log(ci,t)= -0.164+0.44*log(Ўi,t) (për kampionin e plotë)        (2)
   (t-statistics=48.9)
 dhe 

log(ci,t)= 1.90+0.24*log(Ўi,t) (për kampionin e reduktuar)   (3)
  (t-statistics=35.5)
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Dy grafikët e mëposhtëm, paraqesin nivelin aktual dhe potencial të 
kreditimit të ekonomisë shqiptare, si dhe diferencat midis tyre, të 
llogaritura si në kuadrin e një kampioni të plotë, ashtu edhe të një 
kampioni të reduktuar.

Disa nga gjetjet që derivohen nga ky aplikim, paraqiten më poshtë.

- Siç u diskutua edhe më parë, koeficienti para ndryshores 
shpjeguese (PBB për frymë) ka shenjën e pritur pozitive dhe 
për rastin e kampionit të reduktuar (pra që përjashton vendet 
e EQL), është më i ulët sesa për kampionin e plotë. Nga sa 
njihet edhe nga literatura, vendet në zhvillim duhet të kenë 

Grafik 7. Raporti aktual dhe potencial kredi/PBB, si dhe diferenca midis tyre (për 
kampionin e plotë të vendeve)

Burimi: Llogaritje të autores.
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Grafik 8. Raporti aktual dhe potencial kredi/PBB, si dhe diferenca midis tyre (për 
kampionin e reduktuar të vendeve)

Burimi: Llogaritje të autores.
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norma më të larta rritjeje të kreditimit, për të arritur vendet e 
zhvilluara. 

- Megjithatë, vlerat më të ulëta të koeficientit para ndryshores 
shpjeguese (për kampionin e reduktuar), kompensohen nga një 
vlerë më e lartë e konstantes që vërehet në këtë ekuacion. Kjo 
konfirmon se vendet e zhvilluara e nisin kreditimin nga nivele 
më të larta, sesa vendet që po kalojnë periudhë tranzicioni.

- Duke marrë si benchmark të mundshëm, vendet e zhvilluara 
(pra kampionin e reduktuar), shihet se Shqipëria, megjithëse 
pas vitit 2004 e ka ngushtuar shumë diferencën e raportit 
aktual-potencial kredi/PBB, qëndron ende shumë poshtë atij 
niveli që do të imponohej nga vendet e zhvilluara. Në këtë 
aspekt, mund të themi se, duke gjykuar nga fondamentet e 
saj makroekonomike, Shqipëria ka ende vend për të zgjeruar 
kreditimin në raport me PBB dhe për të konvergjuar drejt 
niveleve të këtij raporti në vendet që mendohet se e kanë arritur 
ekuilibrin e kreditimit (shiko Grafikun 8).

- Nëse do të llogaritet niveli potencial i kreditimit të ekonomisë 
shqiptare, ku si benchmark do të shërbejë kampioni i plotë i 
52 vendeve të marra në analizë (të zhvilluara e në zhvillim), 
vlerat e tij janë më të ulëta (Grafiku 7). Siç u diskutua edhe 
më lart, përfshirja në kampion edhe e vendeve në zhvillim, e 
ul vlerësimin për këtë nivel. Si pasojë, Shqipëria i është afruar 
gjithmonë e më shumë potencialit të kreditimit, duke bërë që në 
2-3 vitet e fundit të jetë shumë pranë këtij ekuilibri. Diferenca 
midis vlerave aktuale dhe të vlerësuara nga ekuacioni (2), është 
ngushtuar gjithmonë e më shumë, madje ka arritur pothuajse në 
minimum në fund të vitit 2011. Kjo jep jep sinjale se Shqipëria 
tashmë po i afrohet fazës së ekuilibrit të kreditimit, duke marrë 
përherë në konsideratë zhvillimin makroekonomik të saj. 

- Nisur nga të gjitha sa u diskutuan më sipër, mund të themi 
se Shqipëria ka qenë në një fazë të përshtatjes gjatë gjithë 
dhjetëvjeçarit të fundit, prandaj edhe ritmet e kreditimit ishin 
shumë të shpejta në fillimet e tij. Rezultate të ngjashme që 
tregojnë se Shqipëria ishte në fazën e përshtatjes në lidhje me 
kreditimin, janë përftuar edhe nga autorë të tjerë (Cottarelli et 
al. 2005, Mühlberger 2007, etj.). 

- Më pas, ngadalësimi i vërejtur pas vitit 2008, përkoi me 
krizën financiare globale por duket se nuk ishte pasojë 
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direkte e saj. Kreditimi e uli ritmin e rritjes së tij, si pasojë e 
afrimit me potencialin e mundshëm të diktuar nga zhvillimi 
makroekonomik i vendit.

5. PËRFUNDIME 

Ky studim solli në vëmendje një çështje tepër të diskutuar në 
literaturën e dekadës së fundit (sidomos për vendet në zhvillim) - 
kreditimin. Duke marrë shkas nga ndryshueshmëria në sjelljen e 
kredisë në Shqipëri, u pa e nevojshme të analizohej më në detaje për 
të kuptuar arsyet e tendencave të saj dhe për të gjykuar nëse ishte një 
sjellje normale, e bazuar në fondamente makroekonomike, apo një 
devijim nga ekuilibri afatgjatë.

Gjetjet kryesore nga pikëpamja statistikore sugjeruan se Shqipëria 
përgjithësisht nuk ka përjetuar situata të bumit të kreditimit, 
pavarësisht ritmeve të larta me të cilat u rrit kredia, sidomos pas vitit 
2004. Mesa duket, e gjithë kjo “uri” e huamarrësve për të siguruar 
fonde dhe e bankave për të investuar në instrumente fitimprurëse, 
ishte pasojë e mungesës së mundësive të mëparshme të tyre për të 
investuar dhe për të gjeneruar fitime të konsiderueshme. 

Si model ekonometrik u përdor ai i paraqitur në studimin e Coudert 
dhe Pouvelle (2010), duke marrë koeficientët e gjeneruar prej tyre 
e duke i aplikuar për Shqipërinë si, in-sample ashtu dhe out of sample. 
Megjithatë, në vazhdim të punimit të këtyre autorëve, ky studim e 
shtrin serinë e vlerësuar të nivelit ekuilibër të kredisë në Shqipëri, 
në një hark kohor shumë më të gjatë e madje edhe përtej periudhës 
së marrë në konsideratë nga ata, me supozimin e lidhjeve afatgjata 
të identifikuara. Në këtë mënyrë, u llogarit raporti potencial kredi/
PBB, i cili rezultoi se përcaktohej në afatin e gjatë nga ndryshorja e 
PBB-së për frymë të çdo vendi. Si rezultat, bazuar në fondamentet e 
veta makroekonomike, Shqipëria i është afruar shumë pranë nivelit 
ekuilibër të kreditimit, nëse do të gjykohet nga një benchmark botëror 
(që përfshin shumë vende të zhvilluara e në zhvillim), por ajo ka 
ende vend për ta zgjeruar kreditimin, nëse krahasohet dhe dëshiron 
të konvergjojë me vendet e zhvilluara.
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Tabelë 2. Korrelacioni dhe probabiliteti midis kredive, depozitave dhe PBB-së
Korrelacioni DEPOZITA KREDI PBB_VJETORIZUAR
DEPOZITA 1.0000

KREDI 0.9743 1.0000

PBB_VJETORIZUAR 0.9697 0.9435 1.0000
Burimi: Banka e Shqipërisë, llogaritje të autores.
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1ABSTRAKTI

Ky studim analizon në mënyrë empirike efektin që konfidenca ekonomike ka 
në huadhënien bankare, në rastin e një ekonomie të vogël të hapur, si Shqipëria. 
Modeli vlerësohet duke u bazuar në përqasjen e modelit të vektorit të korrigjimit 
të gabimit për periudhën 2002-2016. Rezultatet tregojnë se përmirësimi 
i perceptimit lidhur me kushtet ekonomike dhe zhvillimin ekonomik është i 
rëndësishëm për rritjen e kreditimit bankar. Në mënyrë të ngjashme, likuiditeti 
i bankës është gjithashtu i rëndësishëm, ndërkohë që ka një marrëdhënie të 
kundërt ndërmjet kreditimit dhe kostove të saj. Së fundi, ne gjejmë se ekziston 
një marrëdhënie afatgjatë dhe një vektor i korrektimit të gabimeve, që sjell 
kreditimin bankar përsëri në ekuilibër, në rast të një goditjeje ekonomike.

Kodi JEL: C32, C51, E44, E51, F31, G11, G21, O57.

Fjalët kyçe: kreditimi bankar, treguesi i ndjesisë ekonomike, VKG.

1. HYRJE

Bankat qendrore, në përgjithësi, i japim një rëndësi të konsiderueshme 
rolit që huadhënia bankare ka në përçmin e politikës monetare. Në 
veçanti, një propozim qendror mbi rolin që luan banka qendrore 
në mekanizmin e transmisionit është se politika monetare ndikon 
drejtpërdrejtë në huadhënien bankare, e cila, ndër të tjera, vepron si 
forcë përçuese për të ankoruar pritjet inflacioniste në përputhje me 
nivelin e objektivit të bankës qendrore. Nga ana tjetër, siç diskutohet 
në disa studime (Mendoza dhe Terrones (2008); Obstfeld dhe Rogoff  

1 Gerti Shijaku, Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë

A ËSHTË NDJESIA EKONOMIKE E 
RËNDËSISHME PËR HUADHËNIEN 

BANKARE?
Gerti Shijaku1
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(2010)], një rritje e shpejtë e ofertës së brendshme të kredisë mund të 
luajë një rol të rëndësishëm në parashikimin e krizave financiare ose 
ekonomike të mëvonshme, ndërsa një rënie e shpejtë e huadhënies 
së brendshme mund të rezultojë në një recesion në aktivitetin 
ekonomik dhe pasiguri në sektorin financiar. Sipas Mishkin (2010), 
recesioni i fundit global i vitit 2007 pasqyroi gjithashtu një lloj flluske 
të çmimit të aktiveve, i cili mund të konsiderohet si një "flluskë e 
nxitur nga kredia".

Prandaj kreditimi bankar është aspekti më i rëndësishëm i aktivitetit 
ekonomik, i cili ndikohet nga një sërë treguesish makroekonomikë 
[Peek dhe Rosengren (1995)] dhe ato që lidhen me karakteristikat e 
sektorit bankar [Boot dhe Thakor, (2000)]. Në të njëjtën kohë, ka 
disa studime2 që ofrojnë një rishikim mjaft të plotë mbi përcaktuesit 
kryesorë të huadhënies bankare në rastin e Shqipërisë, por nga këto 
raste, ekziston ende një pyetje, e cila duhet të marrë një përgjigje 
në mënyrë empirike, pasi nuk ka dëshmi se si ndjesia ekonomike 
mbi kushtet makroekonomike nxit në rritjen e huadhënies bankare. 
Kështu, çështja kryesore që adresohet në këto studime fokusohet 
tek pyetja se cili është ndikimi i rritjes së ndjesisë ekonomike në 
huadhënien bankare. Studimi bazohet në metodën e Mekanizmit 
të Vektorit të Korrigjimit të Gabimeve (MVKG), duke përdorur të 
dhënat tremujore për periudhën 2002 T01 - 2016 T3. Njëkohësisht, 
ne thellojmë më tej analizën tonë empirike, nëpërmjet kontrollit 
të fortësisë së rezultateve. Përparësitë e këtij studimi shtrihen 
në dy drejtime. Së pari, me sa kemi dijeni, ky është studimi i parë 
që analizon në mënyrë empirike efektin e ndjesisë ekonomike në 
huadhënien bankare. Së dyti, punimi bazohet në një grup më të 
madh të dhënash, të cilat mbulojnë gjithashtu një periudhë të gjatë 
kohore, duke përfshirë edhe atë pas krizës financiare globale. 

Rezultatet empirike tregojnë se përmirësimi i perceptimit mbi kushtet 
ekonomike rrit huadhënien bankare në mënyrë të rëndësishme. 
Ky rezultat konfirmohet edhe nga testet e kontrollit të fortësisë. 
Në mënyrë të ngjashme, ne gjejmë se huadhënia bankare është e 
lidhur pozitivisht me përmirësimin e rritjes ekonomike dhe rritjen 
e stokut të likuiditetit për financimin e kredisë bankare. Po kështu, 

2 Shih ndër të tjera punimet nga Vika (2009), Kalluci (2012), Suljoti dhe Note (2013), Shijaku 
dhe Kalluci (2013), Vika dhe Suljoti (2015), Shijaku (2016).
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ne konstatojmë se kostoja e huadhënies është e lidhur në mënyrë të 
kundërt me huadhënien bankare. Nga ana tjetër, vihet re se nënçmimi 
i monedhës vendase dhe rritja e rrezikut të kredisë sjellin një rënie 
në huadhënien bankare. Së fundi, ne gjejmë se huadhënia bankare 
është e kointegruar në afat të gjatë me treguesit e tjerë shpjegues, 
por shpejtësia e kthimit drejt nivelit ekuilibër, në rast të një goditjeje 
ekonomike, është relativisht i ulët.

Pjesa tjetër e këtij materiali është organizuar si më poshtë. Seksioni 
2 paraqet një përmbledhje të literaturës. Seksioni 3 prezanton 
metodologjinë dhe të dhënat. Seksioni 4 përmbledh rezultatet. 
Materiali përfundon në seksionin 5.

2. RISHIKIMI I LITERATURËS

Ekzistojnë shumë studime në literaturë që synojnë të identifikojnë 
përcaktuesit e huadhënies bankare. Disa prej këtyre studimeve 
paraqesin në të njëjtin ekuacion faktorë të ndryshëm që lidhen me 
ofertën dhe kërkesën, ndërsa të tjerët përpiqen të bëjnë dallim mes 
tyre, duke i paraqitur efektet përkatëse në dy ekuacione të veçanta. 
Për shembull, përmes një modeli kointegrues VAR për 16 vende të 
industrializuara, Hoffman (2001) gjen një marrëdhënie të rëndësishme 
pozitive midis raportit të kredisë ndaj PBB-së dhe çmimit të banesave 
dhe një korrelacion negativ me normat reale të interesit. Edhe Calza, 
et al. (2001), duke u bazuar në përqasjen e MVKG-së me të dhëna 
për Eurozonën gjen gjithashtu se, në afatin e gjatë, kërkesa për kredi 
është e lidhur pozitivisht me rritjen reale ekonomike dhe negativisht 
me normën e interesit. Ky efekt është i njëjtë edhe në rastin kur si 
faktor shpjegues përdoret norma nominale e interesit. Cotarelli, et al., 
(2005), identifikon lidhjen afatgjatë midis huadhënies bankare dhe një 
sërë treguesish ekonomikë dhe institucionalë për kampion studimi 
me të dhëna në panel për vendet e industrializuara dhe në zhvillim, 
në veçanti vendet e Evropës Lindore Qendrore (ELQ) dhe vendet 
e Ballkanit. Rezultatet e tyre tregojnë se ekziston një lidhje negative 
midis rritjes së borxhit publik dhe kredisë bankare; një raport pozitiv 
dhe domethënës i kreditimit ndaj të ardhurave për frymë. Gjithashtu, 
ato gjejnë se rritja e presioneve inflacioniste mbi një prag të caktuar 
ndikon negativisht kreditimin bankar, sikurse eleminimi i barrierave 
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financiare dhe rritja e transparencës në standardet e kontabilitetit 
çojnë në një raport më të lartë të kredisë bankare ndaj PBB-së. 
Studimi nga Égert, et al. (2006), bazohet në tre teknika vlerësuese 
të ndryshme, të tilla si: metoda e katrorëve më të vegjël (MKV) 
me efekte fikse; MKV-të dinamike në panel; dhe vlerësimi në grup 
mesatar për një kampion me 43 vende, të cilët më pas ndahen në 
panele më të vogla. Së pari, autorët vlerësojnë ekuacionin bazë dhe 
gjejnë një lidhje negative midis raportit të kredisë ndaj sektorit privat 
(treguesi i varur) dhe kredisë bankare ndaj sektorit publik, normës 
së huadhënies, inflacionit dhe spread-it midis normës së kredisë dhe 
atyre të depozitave (një përafrues i liberalizimit financiar). Të ardhurat 
për frymë u gjetën se kanë një efekt pozitiv te treguesi i varur. Më 
pas, për të kontrolluar për fortësinë e treguesve në modelin bazë, 
ata përdorin tregues të ndryshëm alternativë për disa nga treguesit 
shpejgues (d.mth. të ardhurat për frymë me normën reale të rritjes 
ekonomike dhe prodhimin industrial, normën afatgjatë të interesit 
me atë afatshkurtër dhe indeksin e çmimeve të prodhimit dhe atë të 
konsumit). Në ekuacionin e fundit, ata përdorin çmimet e banesave 
dhe një tregues binar për të kapur efektet e regjistrit të kredive. 

Nga ana tjetër, Rosenberg dhe Tirpák (2009) analizojnë përcaktuesit 
e kredisë në monedhë të huaj për një kampion me vendet anëtare 
të Bashkimit Evropian (BE) dhe ato të EQL-së. Autorët gjejnë një 
marrëdhënie pozitive të rëndësishme me stokun e depozitave në 
monedhë të huaj dhe diferencën në normat e interesit (diferencën 
midis normave të interesit në monedhën vendase dhe atyre në 
monedhë të huaj). Ata dalin gjithashtu në përfundimin se huamarrja 
në monedhë të huaj ndikohet negativisht nga mjetet valutore neto të 
bankave, luhatshmëria në kursin e këmbimit dhe treguesit rregullatorë 
që dekurajojnë huamarrjen në monedhë të huaj. Albulescu (2009) 
vlerëson dy ekuacione nëpërmjet përqasjes së MKV-së, të lidhur 
përkatësisht me kredinë në monedhën vendase dhe atë në valutë, 
për rastin e Rumanisë. Në ekuacionin e parë, autorët gjejnë se rritja e 
kredisë lidhet pozitivisht me rritjen ekonomike, stokun e depozitave 
në monedhën vendase, por negativisht me rritjen e pagave dhe 
normën e interesit. Në ekuacionin e dytë, dinamika e kredisë në valutë 
shpjegohet nëpërmjet pagave neto dhe depozitave në valutë. Raporti 
i kredisë në valutë ndaj depozitave është një faktor i rëndësishëm, 
por negativisht i lidhur me normën e rritjes së kredisë në valutë. Guo 
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dhe Stepanyan (2011) identifikojnë faktorët e kërkesës dhe të ofertës 
që lidhen me rritjen e kredisë, duke u fokusuar në një kampion me 
38 vende në zhvillim. Ata mbulojnë të dy periudhat para krizës dhe 
pas krizës (2002 - 2010). Autorët konstatojnë se depozitat vendase 
dhe detyrimet ndaj jorezidentëve kontribuojnë pozitivisht në rritjen 
e kredisë dhe se ato shërbejnë simetrikisht si fonde për këtë të fundit, 
pavarësisht nëse janë burime vendase apo të huaja. Rritja e PBB-së 
dhe inflacioni gjithashtu risin kreditimin, ndërsa normat më të larta 
të interesit të depozitave, duke sinjalizuar një shtrëngim të kushteve 
monetare dhe një politikë monetare më shtrenguese, kanë efekt të 
kundërt. Në një tjetër ekuacion alternativ, ato shtojnë faktorë të 
tjerë si: kursin e këmbimit (për të marrë efektin e kredisë në valutë); 
raportin fillestar të kredisë ndaj PBB-së (sa më i lartë ky raport, aq 
më i ulët është rritja e mëpasshme e kredisë); kredinë me probleme 
(KMP) (një nivel më i lartë i KMP-së do të reduktojë kredinë).

Në lidhje me fushën tonë të interesit, shumë studime kanë marrë në 
konsideratë disa aspekte të ndryshme të kreditimit, por në një farë 
mënyre kanë fokus të ndryshëm nga ai që paraqitet në këtë studim. 
Për shembull, Kalluci (2012) identifikon një nivel të ekuilibrit të 
kreditimit të ekonomisë shqiptare, duke marrë si pikë referimi në 
formën e treguesve të kalibruar gjetjet e studimeve për 52 vende 
të zhvilluara dhe në zhvillim. Rezultatet e saj tregojnë se kreditimi 
në Shqipëri është sërisht poshtë nivelit potencial, por ky hendek po 
ngushtohet. Gjithsesi, hendeku midis tyre është më i madh në rastin 
kur si pikë referimi merren vendet e zhvilluara. Nga ana tjetër, Suljoti 
dhe Hashorva (2012), paraqesin një studim që analizon lidhjen midis 
çmimit të banesave dhe kredisë hipotekare për periudhën 1998–2010. 
Autorët gjejnë se këta tregues e ndikojnë pozitivisht njëri-tjetrin në të 
dyja drejtimet, duke sugjeruar që lidhja midis tyre është e ndërsjelltë. 
Gjithashtu, është gjetur se kreditë hipotekare  lidhen pozitivisht me 
të ardhurat, por negativisht me normat e interesit. Note dhe Suljoti 
(2012), identifikojnë përcaktuesit e rritjes së kredisë, pas vitit 2008, 
për një panel me 10 vendet e Evropës Juglindore, duke përfshirë 
edhe Shqipërinë, për periudhën T4 2008-T3 2011. Autorët gjejnë se 
pas krizës financiare kreditimi në këto vende ndikohet veçanërisht 
nga KMP-ja dhe normat e interesit. Ndërkohë, rritja ekonomike 
dhe likuiditeti (depozitat) kanë ndikuar pozitivisht në huadhënien 
bankare.
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Shijaku and Kalluci (2013), duke përdorur të dhëna tremujore për 
periudhën 2001–2011 dhe bazuar në përqasjen e MVKG-së, gjejnë 
se kreditimi bankar ndaj sektorit privat, në rastin e Shqipërisë, 
përcaktohet nga faktorët që lidhen edhe me kërkesën edhe me 
ofertën. Rezultatet dëshmojnë se rritja ekonomike, ndërmjetësimi dhe 
liberalizimi financiar nxisin më tej kërkesën për huamarrjen bankare. 
Në vijim, ulja e kostove të kredisë, zvogëlimi i huamarrjes qeveritare 
dhe përmirësimi i rrezikut të kredisë krijojnë sinjale shtysë për rritjen 
e kredisë bankare. Në të njëjtën kohë, kursi i këmbimit është gjetur 
se kap efektet e kërkesës dhe efektet zbutëse të konsumit. Rezultatet 
e tyre tregojnë gjithashtu se ekziston një mekanizëm rregullimi që 
kthen huanë bankare në ekuilibër. Madhësia e shpejtësisë nëpërmjet 
së cilës ndodh ky proces, konsiderohet relativisht i lartë. Ashtu si 
Vika (2009), edhe Vika dhe Suljoti (2015) analizojnë ekzistencën e 
kanalit të kredisë bankare, duke vlerësuar rolin e karakteristikave të 
bankave, të tilla si likuiditeti dhe madhësia e tyre, në mekanizmin e 
transmetimit në Shqipëri. Autorët bazohen në përqasjen e metodës 
së përgjithshme të momenteve (MPM) për periudhën 2004-2014, 
që përfshin 12 nga 16 bankat që operojnë në Shqipëri. Rezultatet 
konfirmojnë ekzistencën e kanalit të kredisë bankare, në rastin e 
bankave që disponojnë një nivel të lartë likuiditeti. Nga ana tjetër, 
madhësia e bankës nuk rezulton statistikisht e rëndësishme, përveç 
kur banka ka likuiditet të lartë. Gjetjet në këtë material janë në 
përputhje me konkluzionet në hulumtimet e tjera për përcaktimin 
e kredisë dhe funksionimin e kanalit të kredisë në mekanizmin e 
transmetimit monetar. 

Kohët e fundit, Shijaku (2016) heton në mënyrë empirike përcaktuesit 
e kreditimit bankar në valutë ndaj sektorit privat, duke u bazuar 
në metodën e testit të kufirit sipas Shpërndarjes Autoregresive të 
Vonesës Kohore (SHAVK), për periudhën T1 2004–T2 2013. 
Rezultatet japin dëshmi se kreditimi në valutë është kryesisht i nxitur 
nga niveli i depozitave në valutë dhe prirja drejt portofoleve me 
rrezik më të ulët. Kreditimi në valutë është më i preferuar në rastin 
e rritjes së diferencave midis normave të brendshme dhe atyre të 
jashtme të interesit, inflacionit më të ulët dhe luhatshmërisë së kursit 
të këmbimit. Ashtu si në rastet e tjera, edhe ky punim identifikon një 
marrëdhënie të integruar dhe të qëndrueshme në afatin e gjatë, ndërsa 
shpejtësia e përshtatjes është relativisht e lartë, krahasuar me studimet 
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e mëparshme mbi sjelljen e kredisë dhe funksionimin e kërkesës 
për para. Në veçanti, këto rezultate ofrojnë dëshmi mbështetëse se 
edhe në rastin e Shqipërisë, huamarrësit orientohen nga qasja për të 
minimizuar rreziqet e mundshme. Prandaj, ata janë të orientuar drejt 
portofolave që kanë më pak rrezik, në këtë rast drejt kreditimit në 
valutë. Së fundmi, kreditimi në valutë është ndikuar edhe nga kriza 
financiare, por efekti negativ ka qenë relativisht i parëndësishëm.

3. METODOLOGJIA DHE TË DHËNAT

3.1. PËRQASJA E SPECIFIKIMIT TË MODELIT

Ky seksion paraqet metodologjitë që ne përdorim për të analizuar 
qëllimin e këtij punimi. Analiza empirike bazohet në përqasjen e 
VKG-së si në rastin e Shijaku dhe Kalluci (2014), në të cilën kreditimi 
bankar shprehet si funksion i disa treguesve makroekonomikë. 
Modeli është specifikuar si më poshtë:

        

ku: Δ është operator i diferencës;  është një vektor i kushteve 
konstante;  dhe  janë matricat e koeficientëve që matin efektin 
e mbetur afatgjatë dhe afatshkurtër të treguesve mbi njëri-tjetrin,  
është parametri i shpejtësisë së përshtatjes drejt ekuilibrit; εt =[εst, εbt] 
është vektori i kushteve të gabimit; dhe εt ~ iid(0,σ2); Xit është vektori 
i treguesve K të vëzhgueshëm endogjenë të përdorur për të shpjeguar 
kreditimin bankar, si për shembull aktivitetin ekonomik, treguesin 
e likuiditetit, koston e huamarrjes dhe treguesin e ndjeshmërisë së 
aktorëve ekonomikë mbi performancën ekonomike; Zit është një seri 
treguesish ekzogjenë, për shembull një tregues binar për të kapur 
efektet e KFG-së. 

Përparësitë e përqasjes së VKG-së të zhvilluar nga Johansen dhe 
Juselius (1990), janë të trefishta. Së pari, kjo qasje siguron një 
marrëdhënie afatgjatë të kointegrimit, nëpërmjet specifikimit të 
modelit, midis bashkëpunimit të efekteve afatshkurtra. Së dyti, metoda 
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bazohet në testin e hipotezës mbi ekzistencën e një marrëdhënieje 
afatgjatë midis treguesve të integruar të rendit të parë, I(1). Së fundi, 
ajo mundëson vlerësimin e efekteve afatgjata dhe afatshkurtra në të 
njëjtën kohë.

3.2. TË DHËNAT

Të dhënat e kampionit për këtë studim përbëhen nga të dhëna me 
frekuencë tremujore për periudhën T1 2002 – T3 2016. Kjo përfshin 
një total prej rreth 59 vëzhgimesh tremujore. Treguesit e përdorur 
për analizën empirike janë përafruar si më poshtë. KREDITIMI 
është një përafrues i kredisë totale bankare për sektorin privat. PBB-
ja përfaqëson produktin e brendshëm bruto. DEPOZITA është 
niveli i stokut të depozitave gjithsej në sektorin bankar dhe është 
një përfaqësues për fondet e financimit të bankave. BONO tregon 
normën e interesit të bonove në tregun vendas me maturitet për 
12 muaj. Indeksi i treguesit të ndjesisë ekonomike (TNE), është një 
tregues mbi perceptimin e aktorëve ekonomikë mbi performancën 
ekonomike. Ky tregues matet si mesatare aritmetike e balancave të 
rregulluara sezonalisht në informacionin nga anketat, i cili është i 
grumbulluar në formën e balancave neto që janë dallimi mes opsioneve 
pozitive dhe përgjigjeve negative të matura si pikë përqindjeje. Vlerat 
e bilancit variojnë nga -100, kur të gjithë të anketuarit zgjedhin 
opsionin negativ, në +100, kur të gjithë të anketuarit zgjedhin 
opsionin pozitiv. KRIZA është një tregues binar, i cili merr vlerat 1 
përgjatë periudhës T3 2008 – T4 2010, dhe 0 për periudhat e tjera. 
Të gjitha të dhënat janë shndërruar në terma realë, duke deflatuar me 
indeksin e çmimeve të konsumit (IÇK), përveç TNE-së. BONO-
ja është shndërruar në terma realë, duke zbritur normën vjetore të 
inflacionit vendas, të llogaritur si ndryshimi vjetor në përqindje të 
IÇK-së. Të dhënat, përveç BONO-s, hyjnë në specifikimet e modelit 
në formë logaritmike. Ato paraqesin vlerat e fundit të periudhës. Të 
dhënat mbi PBB-në dhe IÇK-në merren nga Instituti i Statistikave 
(INSTAT). Të tjerat merren nga Banka e Shqipërisë.

Së fundi, para vlerësimit empirik, të gjitha të dhënat i janë nënshtruar 
procedurës së testimit të rrënjës njësi, për të kuptuar më mirë 
karakteristikat e tyre dhe për t'u siguruar që rendi i tyre i integrimit 
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të plotësojë kriteret që kërkohen në zbatim të qasjes empirike të 
zgjedhur. Kjo e fundit është një kusht i kërkuar për të arritur rezultate 
të qëndrueshme dhe të paanshme. Testi i rrënjës së njësisë përfshin 
përdorimin e testeve Augmented Dickey-Fuller (ADF) dhe Phillips-
Perron (PP). Rezultatet ofrojnë prova të fuqishme mbështetëse se të 
gjithë treguesit e përdorur janë të rendit të parë, I(1). Kjo do të thotë 
se ata nuk janë stacionarë, pranda përmbushin kriteret për të zbatuar 
qasjen e MVKG-së.

4. REZULTATET EMPIRIKE

4.1. REZULTATET KRYESORE

Ky seksion paraqet rezultatet kryesore empirike të treguesve të 
përdorur për të analizuar huadhënien bankare në rastin e Shqipërisë. 
Së pari, rezultatet e testit të rrënjës së njësisë (ADF dhe PP), të 
paraqitura në Tabelën 1 në Shtojcë, ofrojnë dëshmi mbështetëse në 
favor të zgjedhjes sonë për të përdorur qasjen e MVKG-së si një 
teknikë vlerësimi. Së dyti, përqasja e MVKG-së konsideron një model 
të specifikimit me 4 vonesa kohore, e cila mbështetet në rezultatet e 
kritereve të zgjedhjes së modelit të Vektorëve Autoregresivë (VAR), 
siç raportohet edhe në Tabelën 2 në Shtojcë. Testet e diagnostikimit 
(Tabela 3-6 në Shtojcë) nuk zbulojnë asnjë provë të korrelacionit 
serial, volatilitetit dhe paqëndrueshmërisë në termat e gabimit VAR, 
ndërsa testi i stabilitetit u kalua me sukses. Së fundi, rezultatet e 
testit të kointegrimit Johansen raportohen në Tabelën 7 në Shtojcë. 
Kriteri Max-Eigenvalue mbështet të paktën 1 vektor të mundshëm 
kointegrues të pranishëm në modelin e specifikuar.

Rezultatet janë raportuar në kolonën [1] të Tabelës 8 në Shtojcë. 
Së pari, ato përfaqësojnë koeficientët afatgjatë të ekuacionit të 
kointegruar të normalizuar. Së dyti, vlerat statistikore standarde në 
kllapa tregojnë se treguesit shpjegues janë të rëndësishëm në nivelin 
1%. Së treti, të gjithë treguesit kanë shenjën e pritshme teorike. Për 
shembull, shenja pozitive e koeficientit të ESI-së është siç pritej. Ai 
konfirmon se një përmirësim i treguesit të ndjesisë ekonomike sjell 
një rritje të kreditimit bankar. Pra, nëse faktorët e tjerë mbeten të 
pandryshuar, atëherë rritja e besimit tek aktorët ekonomikë do të 
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nxisë më tej prirjen drejt kreditimit bankar. Në mënyrë të ngjashme, 
ashtu si me treguesit e tjerë, kjo lidhje është gjetur që është gjithashtu 
statistikisht e rëndësishme në nivel konvencional. Edhe madhësia e 
koeficientit është relativisht e lartë. Ne gjejmë se ky tregues ka efektin 
e dytë më të madh midis atyre që janë analizuar deri më tani. Kjo do 
të thotë se rritja e besimit në treg dhe përmirësimi i mëtejshëm i 
ndjesisë ekonomike do të rriste ndjeshëm kreditimin e bankave. 

Nga ana tjetër, rezultatet që lidhen me treguesit e tjerë janë të njëjta 
edhe me studimet e mëparshme siç janë raportuar nga Shijaku dhe 
Kalluci (2014) dhe Shijaku (2016). Së pari, koeficienti i PBB-së është 
pozitiv dhe statistikisht i rëndësishëm në nivel konvencional. Kjo 
tregon që rritja e aktivitetit ekonomik dhe përmirësimi i mirëqenies 
si pasojë e rritjes ekonomike, kanë një efekt pozitiv në huadhënien 
bankare. Pra, përmirësimi dhe rritja e aktivitetit ekonomik pritet 
të sjellë një rritje të kreditimit bankar. Në mënyrë të ngjashme, 
koeficienti që lidhet me stokun e depozitave bankare, DEPOZITA, 
është gjithashtu statistikisht i rëndësishëm në nivel konvencional 
dhe ka shenjë pozitive të pritshme. Kjo sugjeron gjithashtu që rritja 
e stokut të depozitave do të stimulonte kreditimin e mëtejshëm 
të bankave. Në krahasim me treguesit e tjerë, ky tregues shfaq 
relativisht efektin më të lartë. Pra, kjo nënkupton se huadhënia 
bankare është relativisht më e ndjeshme ndaj zhvillimeve që lidhen 
me stokun e depozitave. Ky është një rezultat i pritur, nisur edhe nga 
fakti se depozitat përbëjnë burimin kryesor të fondeve të bankave 
që operojnë në Shqipëri. Ky rezultat është gjithashtu i ngjashëm me 
gjetjet e Shijaku dhe Kalluci (2013) dhe Shijaku (2016). Së fundi, ne 
gjejmë se kostoja e huamarrjes, siç pritej, ka një shenjë negative. Kjo 
nënkupton që kreditimi bankar rritet kur kostoja e saj zvogëlohet. 
Me fjalë të tjera, ky rezultat konfirmon se kreditimi bankar, në rastin 
e Shqipërisë, udhëhiqet më tepër nga faktorët e kërkesës. Koeficienti 
është gjithashtu statistikisht i rëndësishëm në nivel konvencional. 
Ky është një tjetër konfirmim që dëshmon se lidhja midis kreditimit 
bankar dhe kostos së tij është relativisht i rëndësishëm. Megjithatë, 
krahasuar me treguesit e tjerë, vihet re se përçimi i këtij efekti tek 
kreditimi bankar është relativisht më i ulët. 

Në përfundim, ne gjejmë se kreditimi bankar është i kointegruar 
me treguesit e tjerë shpjegues në planin afatgjatë. Koeficienti në 
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termin e gabimit, MKG, ka një shenjë negative dhe është statistikisht 
i rëndësishëm në nivel rëndësie 1%. Kjo nënkupton që ekziston 
një mekanizëm i korrigjimit të gabimeve, që sjell kreditimin bankar 
në ekuilibër, në rast të goditjeve ekonomike në afatin e gjatë. Pra, 
supozimi i Granger (1986) se ekuilibri afatgjatë midis treguesve që 
janë të kointegruar midis tyre plotësohet dhe është i arritshëm. Këto 
rezultate mbështesin gjithashtu edhe gjetjet e Shijaku dhe Kalluci 
(2013), që huadhënia bankare përcaktohet nga faktorët e kërkesës, 
ndonëse, ndryshe prej tyre, shpejtësia e koeficientit të MKG-së 
është gjetur se është relativisht më e ulët. Një shpjegim i mundshëm 
mund të jetë fakti që ky studim mbulon një periudhë më të gjerë 
kohore, dhe për pasojë mund të ndikohet edhe nga efektet që lidhen 
me KFG-në. Prandaj, në rast të një goditjeje, madhësia e MKG-së 
dëshmon që çdo devijim nga niveli i ekuilibrit do të korrigjohet në 
një hapësirë relativisht më të gjatë kohore.

4.2. KONTROLLI I FORTËSISË

Në këtë seksion, ne paraqesim një sërë testesh të kontrollit të 
fortësisë së rezultateve të marra nëpërmjet modelit tonë kryesor, siç 
përcaktohet në Ekuacionin [1], por këtë herë ne zgjedhim të përdorim 
një tregues shpjegues të ndryshëm. Ashtu si në rastin e parë, edhe 
në rastet e tjera, analiza bazohet në një model me 3 vonesa kohore, 
ashtu siç sugjerohet nga rezultatet e kriterit të përzgejdhjes së rendit 
të vonesës kohore në modelin VAR3. Këto rezultate paraqiten në 
Tabelën 2 në Shtojcë. Nga ana tjetër, rezultatet që lidhen me kontrollin 
e fortësisë janë raportuar në Tabelën 8 në Shtojcë. Së pari, kolona 
[2] tregon rezultatet kur në vend të BONO, ne përdorim  normën 
nominale të kostos së kredisë, BONO*, shprehur si rritje vjetore në 
përqindje. Në mënyrë të ngjashme, kolona [3] tregon rezultatet kur 
kostoja e huadhënies është përafruar si norma mesatare e ponderuar 
e huadhënies bankare në monedhën vendase dhe atë në valutë të 
huaj, i. Së dyti, në kuadër të analizës së kontrollit të fortësisë, ne 
kemi rispecifikuar Ekuacionin [1], duke përfshirë në të edhe kanalin 
nëpërmjet të cilit përçohet efekti i kursit të këmbimit. Pra, kolona [4] 
raporton rezultatet kur kemi përdorur kursin e këmbimit të lekut/

3 Testet diagnostike nuk paraqesin prova të korrelacionit serial, volatilitetit të mbetjeve dhe 
jonormalitetit të gabimeve në modelin VAR, ndërsa testi i stabilitetit plotësohet gjithashtu.
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euro, EX. Kolona [5] paraqet rezultatet kur në vend të këtij treguesi 
shpjegues, ne përdorim normën e kursit real efektiv të këmbimit 
[REER]. Ky tregues mat çmimin relativ të monedhës shqiptare 
kundrejt monedhave të 5 vendeve të ndryshme , në të cilat Shqipëria 
ka shkallën më të lartë të importeve dhe eksporteve. Gjithsesi, për të 
kapur edhe efektin e normave të huaja të interesit krahasimisht me 
ato vendase, të dy këto modele janë specifikuar duke përfshirë në 
to edhe treguesin i. Së fundi, kolona [7] dhe kolona [8] raportojnë 
rezultatet kur si tregues shpjegues përfshihet raporti i kredive me 
probleme ndaj totalit të kredisë KMP.
 
Rezultatet e kontrollit të fortësisë janë përgjithësisht në përputhje 
me gjetjet e raportuara në pjesën e mëparshme, megjithëse me 
disa ndryshime relativisht të vogla në aspektin e madhësisë së 
koeficientit dhe shkallës në të cilën efekti i tyre është statistikisht 
i rëndësishëm. Për shembull, TNE-ja qëndron përsëri si një 
komponent i rëndësishëm për huanë bankare për të cilën ka një 
efekt pozitiv. Rëndësia statistikore e këtij treguesi është një dëshmi 
tjetër mbështetëse që përforcon më tej pikëpamjen se përmirësimi 
i ndjesisë ekonomike të aktorëve ekonomikë nxit më tej rritjen e 
stokut të huasë bankare. Pra, konfidenca dukshëm përbën një faktor 
thelbësor në aspektin e huamarrjes bankare dhe si e tillë, ajo duhet 
nxitur më tej. Në mënyrë të ngjashme, edhe koeficientët që lidhen me 
PBB-në dhe DEPOZITA vazhdojnë të shfaqin një shenjë pozitive 
dhe janë statistikisht të rëndësishëm në nivel konvencional. Kjo është 
një tjetër dëshmi se këta dy faktorë janë gjithashtu të rëndësishëm 
për nxitjen e mëtejshme të huamarrjes bankare. Ne gjithashtu gjejmë 
përsëri një marrëdhënie negative ndërmjet treguesve të kostos dhe 
huadhënies bankare. Ne shohim se si BONO* ashtu edhe i kanë 
një shenjë negative dhe janë statistikisht të rëndësishëm në nivel 
konvencional. Në veçanti treguesi i fundit shfaq një efekt shumë më 
të fortë. Një shpjegim i mundshëm mund të jetë fakti se ai përfaqëson 
më mirë koston e huadhënies bankare.

Lidhur me treguesit e tjerë të kontrollit të fortësisë, ne gjejmë se 
koeficientët e EX dhe REER kanë një shenjë negative, duke sugjeruar 
se nënçmimi relativ të monedhës vendase, do të dekurajonte 
huamarrjen bankare. Një shpjegim i mundshëm mund të lidhet me 
faktin se ky tregues kap shkallën në të cilën nënçmimi i monedhës 
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vendase ndodh pjesërisht për shkak të përkeqësimit të kushteve 
makroekonomike, e cila shoqërohet edhe me rënien e stokut të kredisë, 
qoftë nga pikëpamja e kërkesës apo edhe ajo e ofertës. Gjithsesi, vlen 
të përmendet se zhvillimet midis monedhës vendase dhe asaj Euro 
janë më të rëndësishme sesa ato që lidhen me monedhat e tjera, nisur 
edhe nga rëndësia statistikore e EX dhe REER. Nga ana tjetër, ne 
shohim se KMP-ja ka shenjën e pritshme negative. Gjithashtu, është 
statistikisht e rëndësishme në nivel konvencional. Kjo sugjeron që 
kreditimi bankar rritet me uljen e raportit të kredive me probleme. Së 
fundmi, MKG-ja ka përsëri një shenjë negative në të gjithë modelet e 
specifikuara për kontrollin e fortësisë së rezultateve. Ky tregues është 
gjithashtu statistikisht i rëndësishëm në nivelin 1%, duke konfirmuar 
kështu faktin që ekziston një mekanizëm korrektimi i gabimeve, i cili 
sjell kthimin e kredisë bankare në ekuilibër, në rast të një goditjeje 
ekonomike.

5. KONKLUZIONE

Kreditimi bankar ka dëshmuar të jetë ndër aspektet më të rëndësishme 
lidhur me zhvillimin dhe nxitjen e mëtejshme të aktivitetit ekonomik 
në Shqipëri. Prandaj, funksionimi i kanalit të kredisë është shumë i 
rëndësishëm për rritjen ekonomike, por edhe për përçimin e efektit 
të politikës monetare. Nga pikëpamja empirike, huadhënia bankare 
është analizuar intensivisht në rastin e Shqipërisë, por ndryshe nga 
studime të mëparshme, ky studim analizon efektin që ndjesia ndaj 
kushteve ekonomike dhe pritjet e zhvillimeve të ardhshme kanë në 
huanë bankare. Për këtë arsye, ne përdorim një tregues të ndjesisë 
ekonomike të llogaritur në bazë të vrojtimeve të organizuar nga 
Banka e Shqipërisë. Ky është punimi i parë që analizon kreditimin 
bankar si funksion edhe të ndjesisë ekonomike. Në aspektin empirik, 
lidhja midis tyre u analizua nëpërmjet përqasjes së MVKG-së. Kjo 
analizë u bazua në një kampion me të dhëna tremujore për periudhën 
2002-2016. Për të marrë një informacion më të qëndrueshëm, kemi 
thelluar analizën tonë empirike edhe nëpërmjet testeve të kontrollit 
të fortësisë. Në këtë mënyrë kemi përfshirë edhe tregues të tjerë 
që kapin kanalin e kursit të këmbimit dhe stokun e kredive me 
probleme.
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Rezultatet e gjetura në këtë punim mbështesin gjetjet empirike nga 
studimet e mëparshme, në rastin e Shqipërisë. Studimi identifikon 
një mekanizëm të korrigjimit të gabimeve, i cili konfirmon se, në 
rast të një goditjeje ekonomike, kreditimi bankar kthehet në nivelin 
ekuilibër në afatin e gjatë. Kjo konfirmon se ekuilibri i kreditimit 
bankar është i lidhur ngushtë më faktorët makroekonimikë, duke 
marrë në konsideratë edhe treguesin që lidhet me ndjesinë ekonomike 
të aktorëve ekonomikë. Nga pikëpamja empirike, rezultatet e tjera 
sugjerojnë se ekziston një lidhje pozitive midis ndjesisë ekonomike 
dhe kreditimit bankar. Rëndësia statistikore e këtij treguesi është 
një dëshmi tjetër mbështetëse që përforcon më tej pikëpamjen se 
përmirësimi i ndjesisë ekonomike të aktorëve ekonomikë nxit më 
tej rritjen e stokut të huasë bankare. Pra, konfidenca dukshëm 
përbën një faktor thelbësor në aspektin e huamarrjes bankare dhe 
si e tillë, ajo duhet nxitur më tej. Në mënyrë të ngjashme, zhvillimi 
i mëtejshëm i aktivitetit ekonomik dhe rritja e stokut të depozitave 
bankare është gjithashtu e rëndësishme, ndërkohë që ka një 
marrëdhënie të kundërt ndërmjet huadhënies bankare dhe kostove 
të saj. E para lidhet ngushtësisht me aftësinë paguese të individëve, 
prandaj si tregues i mirëqenies sugjeron se një rritje e tij nxit më tej 
kreditimin bankar. E dyta lidhet ngushtësisht me burimin kryesor 
të likuiditetit të bankave që operojnë në Shqipëri. Prandaj, lidhja 
pozitive midis tyre mbështet pikëpamjen se bankat me likuiditet më 
të lartë janë më të prirura drejt rritjes së stokut të kredidhënies. Kjo 
është një tjetër dëshmi që konfirmon se edhe faktorët e ofertës janë 
të rëndësishëm për huadhënien bankare, krahas atyre të kërkesës. 
Në përfundim, rezultatet konfirmojnë gjithashtu se ekziston një 
lidhje negative midis forcimit të kursit të këmbimit, rritjes së stokut 
të kredive me probleme dhe kredisë bankare. Kjo është një tjetër 
dëshmi mbështetëse se kreditimi bankar lidhet ngushtësisht me 
kushtet makroekonomike. Së fundi, rezultatet tona, ashtu si në 
punimet e tjera, mbështesin se kreditimi bankar bazohet në faktorët 
e kërkesës dhe ofertës.



123

Studime mbi sistemin bankar dhe zhvillimin ekonomik

Banka e Shqipërisë

LITERATURA

Albulescu, C. T., (2009), “Forecasting credit growth rate in Romania: from credit boom 
to credit crunch?.” Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 16740.

Boot. A.W, Thakor. A.V. (2000), “Can relationship banking survive competition.” 
The Journal of Finance, Volume 55, No. 2.

Calza, A., C. Gartner, and J. Sousa (2001), “Modelling the demand for loans to the 
private sector in the Euro area.” ECB Working Paper Series, No. 55.

Cottarelli, C., G. Dell’Ariccia, and I. Vladkova-Hollar (2003), “Early Birds, Late 
Risers, and Sleeping Beauties: Bank Credit Growth to the Private Sector in Central and 
Eastern Europe and the Balkans.” IMF Working Paper no.03/213 November 2003.

Égert, B., P. Backé, and T. Zumer (2006), “Credit growth in central and eastern Europe 
new (over)shooting stars?.” ECB Working Paper Series No 687 / October 2006.

Granger, C. W. J. (1986), “Development in the study of cointegrated economic variables.” 
Oxford Bulletin of Economic and Statistics, Volume 48, pp: 213-228.

Guo, K., and V. Stepanayan (2011), “Determinants of Bank Credit in Emerging Market 
Economies.” IMF Working Paper WP/11/51.

Hofmann, B. (2001), “The determinants of private sector credit in industrialized countries: 
do property prices matter?.” BIS Working Papers No 108.

Johansen, S. (1991), “Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in 
Gaussian Vector Autoregressive Models.” Econometrica, Vol. 59, pp: 1551-1580.

Johansen, S. (1992), “Cointegration in Partial Systems and the Efficiency of Single-equation 
Analysis.” Journal of Econometrics, Vol. 52, pp: 389-402.

Johansen, S. (1995), “Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive 
Models.” Oxford University Press, Oxford.

Kalluci, Irini (2012), “Credit behaviour in Albania: a sign of convergence or a deviation 
from its long term trend?.” Bank of Albania, Working Paper Series 2012.

Juselius, K. (2003), “The Cointegrated VAR Model: Econometric Methodology and 
Macroeconomic Applications.” University of Copenhagen, July, 20th.



124

Studime mbi sistemin bankar dhe zhvillimin ekonomik

Banka e Shqipërisë

Mendoza, E.G., and Terrones, M.E., (2008), “An anatomy of credit booms: evidence 
from macro aggregates and micro data.” National Bureau of Economic Research Working 
Paper, No. 14049.

Mishkin, F.S., (2010), “Monetary policy flexibility, risk management, and financial 
disruptions.” Journal of Asian Economics, 21(3), pp. 242–246.

Note, Sofika and Erjona Suljoti (2012), “Determinants of the performance of private 
sector credit in Central and South East Europe.” Bank of Albania Annual Report 2011.

Obstfeld, M., Rogoff, K.S. (2010), “Global imbalances and the financial crisis: products 
of common causes.” in: Glick, R., Spiegel, M.M. (Eds.), Asia and the Global Financial 
Crisis. Federal Reserve Bank of San Francisco, San Francisco.

Peek, J. Rosengren E. (1995), “The capital crunch: Neither a borrower nor a lender be.” 
Journal of Money, Credit and Banking, Volume 27, No 3, pp: 625-638.

Rosenberg, Christoph and Marcel Tirpák (2009), “Determinants of Foreign Currency 
Borrowing in the New Member States of the EU.” Czech Journal of Economics and 
Finance (Finance a uver), 2009, vol. 59, issue 3, pages 216-228.

Shijaku, Gerti, and Irini Kalluci (2013), “Determinants of bank credit to the private 
sector: the case of Albania.” Bank of Albania Working Paper, No 09 (48) 2013.

Shijaku, Gerti (2016), “Foreign Currency Lending in Albania.” Bank of Albania 
Working Paper, No 17 (56) 2016.

Suljoti, Erjona and Gent Hashorva (2012), “House prices and mortgage loans - Empirical 
analysis for Tirana.” Bulletin of the Bank of Albania (H I, 2012).

Vika, Ilir (2009), “The role of banks in the transmission of monetary policy in Albania.” 
Bank of Albania, Working Paper Series 2009.

Vika, Ilir, Suljoti, Erjona (2015), “On the Existence of Banking Lending Channel in the 
Transmission Mechanism in Albania.” Bank of Albania Economic Review H2 – 2015.



125

Studime mbi sistemin bankar dhe zhvillimin ekonomik

Banka e Shqipërisë

SHTOJCË

Tabela 1. Rezultatet e testit të Rrënjës Njësi
Treguesi Në nivel Diferencë e Parë

Konstante Trend dhe 
konstante Asgjë Konstante Trend dhe 

konstante Asgjë

Augmented Dickey-Fuller
KREDITIMI [0.0229] [0.3926] [0.4826] [0.7707] [0.5841] [0.1954]
PBB [0.0060] [0.9955] [0.9879] [0.1185] [0.0001] [0.1267]
DEPOZITA [0.9877] [0.0000] [0.9938] [0.0000] [0.0000] [0.0000]
BONO [0.2848] [0.0023] [0.1536] [0.0000] [0.0000] [0.0000]
TNE [0.0149] [0.0656] [0.7341] [0.0000] [0.0000] [0.0000]
KURSI [0.3416] [0.6917] [0.8862] [0.0000] [0.0000] [0.0000]
KMP [0.9134] [0.7394] [0.2641] [0.0000] [0.0000] [0.0000]
 Phillips-Perron 
KREDITIMI [0.0041] [0.9918] [0.9969] [0.0002] [0.0000] [0.0012]
PBB [0.0095] [0.0000] [0.9966] [0.0001] [0.0001] [0.0000]
DEPOZITA [0.0054] [0.0000] [0.9644] [0.0001] [0.0001] [0.0000]
BONO [0.2331] [0.0009] [0.2331] [0.0000] [0.0000] [0.0000]
TNE [0.0168] [0.0693] [0.7703] [0.0000] [0.0000] [0.0000]
KURSI [0.2288] [0.4393] [0.8636] [0.0000] [0.0000] [0.0000]
KMP [0.8699] [0.6921] [0.3180] [0.0000] [0.0000] [0.0000]

Burimi: Llogaritje të autorit.

Tabela 2. Kriteret e përzgjedhjes së rendit të vonesës kohore
Treguesit endogjenë: KREDITIMI PBB DEPOZITA BONO TNE 
Treguesit ekzogjenë: KRIZA 
Kampioni: T1 2002 T3  2016
Vrojtime të përfshira: 52

 Vonesa LogL LR FPE AIC SC HQ
0 -372.5012 NA  1.390851  14.51928  14.70690  14.59121
1  65.41642  774.7773  1.77e-07 -1.362170 -0.236452 -0.930596
2  107.2548  65.97589  9.53e-08 -2.009799  0.054016 -1.218581
3  145.1863  52.52052  6.22e-08 -2.507164  0.494749 -1.356301
4  223.2007   93.01719*   9.31e-09*  -4.546180*  -0.606169*  -3.035673*
5  240.7990  17.59830  1.59e-08 -4.261500  0.616610 -2.391348
6  263.7176  18.51120  2.61e-08 -4.181447  1.634760 -1.951650
 * tregon se rendi i vonesës kohore i zgjedhur sipas kriterit
LR: statistikat e testit të modifikuara sekuenciale LR (secila provë në nivelin 5%) 
FPE: Gabim përfundimtar i parashikimit
AIC: Kriteri informues Akaike 
SC: Kriteri informues Schwarz
HQ: Kriteri informues Hannan-Quinn

Burimi: Llogaritje të autorit.
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Tabela 3. Rrënjët e Karakteristikës Polinomiale
Treguesit endogjenë: KREDITIMI PBB DEPOZITA BONO TNE 
Treguesit ekzogjenë: KRIZA 
Vonesa kohore e specifikuar: 1 3
Rrënja Modulusi
-2.347302  2.347302
 1.708821  1.708821
 0.063732 + 0.998097i  1.000130
 0.063732 - 0.998097i  1.000130
 1.000000  1.000000
 1.000000  1.000000
 1.000000  1.000000
 1.000000  1.000000
 0.944302  0.944302
-0.936161  0.936161
-0.583360 - 0.517239i  0.779644
-0.583360 + 0.517239i  0.779644
 0.499832 + 0.566329i  0.755355
 0.499832 - 0.566329i  0.755355
 0.509878 + 0.399981i  0.648044
 0.509878 - 0.399981i  0.648044
-0.074309 + 0.601234i  0.605808
-0.074309 - 0.601234i  0.605808
-0.469564 - 0.360437i  0.591951
-0.469564 + 0.360437i  0.591951
Specifikimi VKG imponon 4 rrënjë të njësisë. 

 Burimi: Llogaritje të autorit. 

Tabela 4. Testet LM Korrelacionit Serial të gabimeve të VKG-së
Hipoteza zero: nuk ka korelacion serial në rendin e vonesës kohore h
Kampioni: T1 2002 T3 2016
Vrojtime të përfshira: 54
Vonesa kohore Statistika LM Probabiliteti
1  13.70703  0.9666
2  13.11436  0.9751
3  19.84102  0.7551
4  19.06102  0.7942
Probabiliteti nga testi chi2 me 25 shkallë lirie.

Burimi: Llogaritje të autorit. 
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Tabela 5. Testet VKG-së mbi normalitetin e gabimeve
Orthogonalizimi: Cholesky (Lutkepohl)
Hipoteza zero: gabimet janë normale të shumëfishta
Kampioni: T1 2002 T3 2016
Vrojtime të përfshira: 54
Komponenti Skewness Chi-katror Shkallë lirie Probabiliteti
1  0.167506  0.252526 1  0.6153
2 -0.066883  0.040260 1  0.8410
3  3.471076  108.4353 1  0.0000
4 -0.186437  0.312830 1  0.5759
5 -0.078829  0.055925 1  0.8131
Së bashku  109.0968 5  0.0000
Komponenti Skewness Chi-katror Shkallë lirie Probabiliteti
1  2.704400  0.196604 1  0.6575
2  3.404579  0.368289 1  0.5439
3  22.15869  825.8744 1  0.0000
4  4.065513  2.554465 1  0.1100
5  4.680854  6.356860 1  0.0117
Së bashku  835.3507 5  0.0000
Komponenti Skewness Chi-katror Shkallë lirie Probabiliteti
1  0.449130 2  0.7989
2  0.408549 2  0.8152
3  934.3097 2  0.0000
4  2.867295 2  0.2384
5  6.412785 2  0.0405
Së bashku  944.4475 10  0.0000

Burimi: Llogaritje të autorit.

Tabela 6. Testet e VKG-së lidhur me volatilitetin e gabimeve
Nuk ka kushte kryq (vetëm nivele dhe katror)
Kampioni: T1 2002 T3 2016
Vrojtime të përfshira: 54
Testi së bashku:
Chi-katror Shkallë lirie Probabiliteti
 486.2011 495  0.6026

Komponentët individual:
I varuri R-katror F(33,20) Probabiliteti Chi-katror Probabiliteti
res1*res1  0.675025  1.258882  0.2980  36.45133  0.3112
res2*res2  0.635483  1.056582  0.4591  34.31611  0.4045
res3*res3  0.416027  0.431762  0.9843  22.46545  0.9167
res4*res4  0.662461  1.189468  0.3473  35.77290  0.3395
res5*res5  0.528511  0.679359  0.8415  28.53961  0.6889
res2*res1  0.740064  1.725512  0.1005  39.96344  0.1883
res3*res1  0.377788  0.367981  0.9947  20.40053  0.9576
res3*res2  0.411112  0.423101  0.9862  22.20006  0.9230
res4*res1  0.561709  0.776722  0.7463  30.33231  0.6006
res4*res2  0.665288  1.204631  0.3360  35.92554  0.3330
res4*res3  0.560401  0.772607  0.7506  30.26167  0.6042
res5*res1  0.641261  1.083357  0.4348  34.62807  0.3901
res5*res2  0.630394  1.033688  0.4805  34.04128  0.4173
res5*res3  0.427497  0.452555  0.9789  23.08484  0.9007
res5*res4  0.649871  1.124902  0.3988  35.09302  0.3691

Burimi: Llogaritje të autorit.
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Tabela 7. Rezultati i specifikimit të testit të kointegrimit 
Kampioni: T1 2002 T3 2016
Vrojtime të përfshira: 54 
Treguesit: KREDITIMI PBB DEPOZITA i TNE  
I zgjedhur (0.05 nivelë*) Numri i marrëdhënieve kointegruese sipas modelit 
Intervali i vonesave kohore: 1 deri në 3 
Treguesit ekzogjen: KRIZA

Trendi i të dhënave: Asnjë Asnjë Linear Linear Kuadratik
Lloji i testit Pa konstante Konstante Konstante Konstante Konstante
 Pa trend Pa trend Pa trend Trend Trend
Trace 2 4 2 2 2
Max-Eig 1 1 1 1 1
 *Vlerat kritike bazohen tek MacKinnon-Haug-Michelis (1999) 
 Kriteri informues sipas rendit dhe modelit
Trendi i të dhënave: Asnjë Asnjë Linear Linear Kuadratik
Lloji i testit Pa konstante Konstante Konstante Konstante Konstante
 Pa trend Pa trend Pa trend Trend Trend
  Log Likelihood sipas rendit (rreshtave) dhe modelit (kolonave)
0 187.6 187.6 197.6 197.6 204.9
1 209.4 210.6 218.8 227.8 234.4
2 219.2 224.6 228.6 242.9 249.4
3 226.5 232.7 236.5 252.5 257.2
4 230.4 239.5 242.8 259.1 263.6
5 230.4 242.8 242.8 263.6 263.6

 Kriteri informues Akaike sipas rendit (rreshtave) dhe modelit 
(kolonave)

0 -4.2 -4.2 -4.4 -4.4 -4.4
1 -4.6 -4.6 -4.8 -5.1 -5.2
2 -4.6 -4.7 -4.8 -5.2  -5.3*
3 -4.5 -4.6 -4.7 -5.2 -5.3
4 -4.3 -4.5 -4.5 -5.0 -5.1
5 -3.9 -4.2 -4.2 -4.8 -4.8

 Kriteri informues Schwarz sipas rendit (rreshtave) dhe modelit 
(kolonave)

0 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4 -1.3
1 -1.5 -1.4 -1.5 -1.7 -1.7
2 -1.1 -1.2 -1.1 -1.5 -1.5
3 -0.6 -0.6 -0.6 -1.0 -1.0
4 0.0 -0.1 -0.1 -0.4 -0.5
5 0.7 0.6 0.6 0.2 0.2

Burimi: Llogaritje të autorit.
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Tabela 8. Vlerësimet e vektorit të korrigjimit të gabimit
Treguesi i varur: KREDIA
Kampioni (i përshtatur): T1 2003 T3 2016
Vrojtime të përfshira: 55 pas përshtatjes

Kufizimet identifikojnë të gjithë vektorët kointegrues
Testi LR test për kufizimet e detyrueshme (rendi = 1): 
Chi-katror 7.1 6.7 2.7 2.8 4.0 20.5 11.7 2.10
Probabilitetii 0.1 0.1 0.4 0.2 0.3 0.0 0.1 0.4
Treguesit shpjegues Model

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
PBB(t-1) 0.9647 1.307 0.9299 1.1465 0.8058 0.2448 0.4837 0.5136

[2.91] [5.30] [2.29] [5.35] [0.96] [0.29] [1.19] [1.35]
DEPOZITA(t-1) 2.8450 2.340 2.0333 2.0941 2.1425 1.9203 2.7082 2.3280

[5.44] [5.73] [3.31] [6.33] [1.73] [1.48] [4.66] [4.24]
TNE(t-1) 1.0890 0.504 0.0637    

[3.44] [1.91] [0.23]    
BONO(t-1) -0.3669    -0.2794  

[-5.74]    [-3.66]  
BONO*(t-1)  -0.105  -0.1100   

 [ 5.78]  [ -6.72]   

(-t1)
  -0.8168  -1.3420 -1.8292  -0.6579
  [ -7.95]  [-5.89] [-7.79]  [-5.29]

KURSI(t-1)    -1.1300 -0.3295   
   [ -2.0] [-0.16]   

REER(t-1)     -0.6473   
    [-0.29]   

KMP(t-1)     -0.3651 -0.1114
    [-3.68] [-1.05]

TREND 0.0541 0.066 0.0380 0.0550 0.0427 0.0327 0.0220 0.0221
[ 8.72] [ 11.84] [ 5.24] [ 9.60] [ 2.83] [ 2.19] [ 2.25] [ 2.51]

C 76.7038 83.362 60.0085 64.6105 53.2030 21.0315 48.0733 43.7950
MKG(-1) -0.0537 -0.071 -0.0353 -0.0870 -0.0210 -0.0181 -0.1035 -0.0462

[-1.86] [-2.32] [-2.06] [-2.71] [-1.38] [-1.92] [-4.80] [-2.28]
Statistika – t në [ ]
Kufizimet e kointegrimit: B(1,1)=1, A(3,1)=0, A(5,1)=0, 
Konvergjenca arrihet pas 13 përsëritjeve.
Burimi: Llogaritje të autorit
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1ABSTRAKT 

Rritja e kreditimit në valutë në shumë vende të Evropës Qendrore dhe Juglindore 
ka ndikuar në rritjen e analizave dhe materialeve kërkimore në këtë drejtim. 
Ashtu si në vendet e tjera të rajonit, edhe në Shqipëri, studimi i përcaktuesve 
kryesorë ndaj kreditimit në valutë është mjaft i rëndësishëm, duke pasur parasysh 
se 65% e kredisë ndaj sektorit privat preferohet në këtë formë. Materiali 
vlerëson përcaktuesit e kreditimit në valutë ndaj sektorit privat, me metodën 
Autoregresive të Shpërndarjes së Vonesave Kohore, duke përfshirë tregues të 
ofertës dhe kërkesës. Rezultatet dëshmojnë se kreditimi në valutë është nxitur 
kryesisht nga mjaftueshmëria e likuiditetit në valutë që bankat zotërojnë dhe 
tendenca drejt portofoleve që mbartin më pak rrezik. Gjithashtu, kreditimi në 
valutë është më i preferuar në kushtet e spread-it pozitiv të normave të interesit 
për kreditimin në monedhë të ndryshme, luhatshmërisë së inflacionit dhe kursit 
të këmbimit të qëndrueshëm. Studimi identifikon një marrëdhënie afatgjatë të 
kointegruar dhe të qëndrueshme. 

Fjalë kyçe: Kreditim në valutë, dollarizim, portofol me variancë minimale, qasje 
ARSHVK. 

Klasifikimi JEL: C32, C51, E44, E51, F31, G11, G21, O57.

1. HYRJE 

Gjatë dekadës së fundit, prania e një prirjeje të konsiderueshme drejt 
kreditimit në valutë në vendet e Evropës Qendrore, Lindore dhe 
1 Gerti Shijaku, Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë.
 Punimi bazohet në të dhëna deri në vitin 2013. Studimi është publikuar si material diskutimi 

i Bankës së Shqipërisë 16(75)2016.

PËRCAKTUESIT E KREDITISË NË VALUTË 
NDAJ SEKTORIT PRIVAT

Gerti Shijaku1
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Juglindore (EQLJL) ka qenë në fokus të veçantë të politikave dhe 
studimeve ekonomike. Ashtu si në vendet e rajonit, në Shqipëri ky 
fenomen filloi si një prirje e ndërmarrjeve private, por u përvetësua 
shpejt edhe nga individët. Në ditët e sotme, ndonëse përgjatë viteve ka 
shënuar një rënie, më shumë se 65% e kredisë ndaj sektorit privat në 
Shqipëri është lëvruar në valutë. Struktura e saj përbëhet kryesisht nga 
kredia konsumatore, kredia hipotekare si dhe ajo ndaj ndërmarrjeve 
të mëdha. Në pjesën më të madhe, kjo prirje diktohet nga faktorët 
e kërkesës. Ndonëse jo të rëndësishëm, ata janë relativisht më 
përcaktues se faktorët e ofertës, kryesisht për shkak të shtrirjes më të 
vogël të efekteve të aktiveve [Beckmann, Scheiber dhe Stix, (2011)].

Kreditimi në valutë mund të shpjegohet nëpërmjet prirjes mbrojtëse 
të kompanive eksportuese kundrejt ekspozimit ndaj rrezikut të 
kursit të këmbimit [Fidrmuc, Hake dhe Stix (2011)], ekzistencës së 
spread-eve pozitive midis normave të brendshme dhe të jashtme2 
të interesit dhe supozimit se vlera e monedhës Euro është e 
qëndrueshme dhe e besueshme krahasuar me vlerën e asaj vendase 
[OeNB Euro Survey, (2012)]. Por, në rast të nënçmimit të monedhës 
dhe ndryshimeve në normat e interesit, kreditimi në valutë i 
pambrojtur ndaj rrezikut të kursit të këmbimit dhe/ose normës 
së interesit është parë si një kërcënim mjaft i madh për stabilitetin 
financiar dhe rrezikun e krizave sistemike në Evropën Juglindore 
(EJL) [Brown dhe De Haas (2010)]3. Në rastin e Shqipërisë zë 
rreth 60% të totalit të portofolit të kreditimit në valutë. Aktualisht, 
portofoli i kredisë në valutë shfaqet disi më problematik në drejtim 
të cilësisë së tij krahasuar me portofolin në monedhën vendase për 
shkak se kjo formë kreditimi zë rreth 71% kundrejt 29% të të gjithë 
kredisë me probleme (NPL), dhe 17% kundrejt 7% të kredisë totale 
ndaj sektorit privat. Nisur nga pjesa e konsiderueshme që zë kreditimi 
në valutë dhe ritmi i shpejtë i përkeqësimit të asaj me probleme që 
lidhet me këtë portofol (i cili, kohët e fundit, është rritur me një 
normë më të lartë se ajo në monedhën vendase), situata paraqitet 
veçanërisht shqetësuese, pasi rreziku dhe pasojat që lidhen me këtë 

2  Shih: Raportin Vjetor të Bankës së Shqipërisë, veçanërisht Banka e Shqipërisë, (2004a) dhe 
Banka e Shqipërisë, (2004b).

3  Beckmann, et al. (2011) gjen se pjesa më e madhe e të anketuarve në një sondazh u përgjigjën se 
kreditimi në valutë është ekspozuar ndaj rrezikut më të lartë, si pasojë e nënçmimit të kursit të 
këmbimit. Numri i tyre është 10-fish më i lartë se në vendet të cilat nuk përjetuan një zhvlerësim 
të monedhave vendase.
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portofol janë të një rëndësie më të madhe4. Për më tepër, kreditimi 
në valutë potencialisht kufizon efikasitetin e politikës monetare dhe 
politikave makroekonomike. Në veçanti, ai mund të kufizojë aftësinë 
e bankës qendrore për të stimuluar aktivitetin prodhues dhe normën 
e inflacionit, duke e detyruar atë t’i japë përparësi stabilizimit të kursit 
të këmbimit [Beckmann, et al., (2011)].

Në këto kushte, masat e duhura rregullatore dhe mbikëqyrëse të 
orientuara drejt këtyre sfidave vendimtare varen kryesisht nga 
njohuritë mbi përcaktuesit që shpjegojnë prirjen dominuese të 
kreditimit në valutë dhe ndikimin që kriza pati në të, edhe pse 
pasojat e kreditimit në valutë në stabilitetin makroekonomik 
dhe atë financiar janë debatuar gjerësisht përpara fillimit të 
krizës financiare globale [Streiner, (2011)]. Në fakt, pasi efektet 
ekonomike të krizës u përçuan tek vendet e rajonit të EQLJL-së, 
duke shkaktuar luhatje në kursin e këmbimit dhe përkeqësimin 
e gjendjes financiare të individëve dhe ndërmarrjeve, çështja e 
kreditimit në valutë ka tërhequr gjithnjë e më shumë vëmendjen e 
politikëbërësve. Në këtë aspekt, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë, ndër masat e para makroprudenciale që mori në fund 
të vitit 2008 dhe në fillim të vitit 2009, qenë rritja e kërkesës për 
shpenzime kapitale për portofolin e kredisë bankare të pambrojtur5 
dhe përcaktimi i një niveli më të lartë kufizimi të ponderuar për degët 
e bankave të huaja6. Këto masa synonin të dekurajonin kreditimin 
në valutë. Megjithatë, mendimi i përhapur se kreditimi në valutë 
në Shqipëri është nxitur nga spread-et pozitive midis normave të 
brendshme dhe të jashtme të interesit dhe nga rreziku i luhatshmërisë 
së normës së inflacionit dhe asaj në kursin e këmbimit ose likuiditeti 
i bollshëm i bankave në valutë nuk ka qenë ende pjesë e analizave 
empirike7. Për më tepër, edhe pse literatura mbi shkaqet dhe pasojat 
e kreditimit në valutë është në rritje, shumë pyetje për rastin e 
Shqipërisë mbeten pa përgjigje, në veçanti ato që lidhen me faktorët 
4  Sistemi duket të jetë i ekspozuar në mënyrë të tërthortë ndaj rrezikut të kredisë nga kursi i 

këmbimit. Skenarët e testit të stresit të cilët marrin në konsideratë nënçmimin e monedhës me 
20%, dëshmojnë rënie të mjaftueshmërisë së kapitalit të sistemit bankar pjesërisht në një nivel 
relativisht të ulët. Shih edhe Raportet Vjetore të Bankës së Shqipërisë.

5  Masat makroprudenciale konsistojnë në një nivel 50% më të lartë për portofolin që lidhet me 
llogaritjen e mjaftueshmërisë së kapitalit dhe një nivel tavan prej rreth 400% të kreditimit në 
valutë ndaj kapitalit rregullator.

6  Kufiri u vendos në 6.25% të aktiveve totale të sistemit dhe 6.25% të pasiveve totale të sistemit.
7  Shih: Raportin Vjetor të Bankës së Shqipërisë dhe Raportin e Mbikëqyrjes Bankare.
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shtytës dhe efektet e tyre mbi kreditimin në valutë ndaj sektorit privat. 
Prandaj, materiali ofron dëshmi të reja mbi përcaktuesit e prirjes 
drejt kreditimit në valutë ndaj sektorit privat në rastin e Shqipërisë. 

Në njohuritë tona më të mira, studimi i kanalit të kredisë në rastin 
e Shqipërisë ka marrë një vëmendje të madhe vetëm kohët e 
fundit8. Studime të ndryshme janë përpjekur të analizojnë kanalin 
e kredisë në rastin e Shqipërisë në aspektin individual ose si pjesë e 
një kampioni në panel. Këto studime bazohen në analizat empirike 
dhe ato joempirike. Në një material diskutimi të kohëve të fundit, 
Shijaku dhe Kalluci (2013) analizojnë përcaktuesit afatgjatë të 
kredisë bankare ndaj sektorit privat në rastin e Shqipërisë. Modeli 
është vlerësuar sipas qasjes së Mekanizmit të Vektorit të Korrigjimit 
të Gabimit (MVKG) dhe përfshin tregues që lidhen me kërkesën 
dhe me ofertën. Punimi dëshmon se kreditimi bankar është i lidhur 
pozitivisht me rritjen ekonomike dhe ka një sjellje kundërciklike. Në të 
njëjtën kohë, rezultatet mbështesin idenë se ndërmjetësimi financiar 
më i madh, ulja e mëtejshme e kostove financiare nëpërmjet rritjes 
së konkurrencës, reduktimi i huamarrjes së brendshme të sektorit 
publik dhe rritja cilësore e kreditimit bankar do të krijonin stimuj 
kreditues të mëtejshëm. Nga ana tjetër, treguesi i kursit të këmbimit 
pasqyron prirjen e zbutjes së efekteve të konsumit. Autorët gjejnë 
gjithashtu një mekanizëm rregullimi që sjell kreditimin bankar përsëri 
në ekuilibër, por koeficienti është relativisht i ulët.

Përkundrejt këtyre gjetjeve, së pari, ky punim kontribuon në 
hulumtimet empirike mbi këtë temë pasi fokusohet veçanërisht tek 
kreditimi në valutë. Së dyti, punimi udhëhiqet nga koncepti i qasjes 
së Portofolit me Variancë Minimale (PVM), siç shpjegohet nga Ize 
dhe Levy-Yeyati (2003) për caktimin e pjesës optimale të portofolit 
të aktiveve në valutë, duke pasur parasysh rrezikun e luhatshmërisë 
së normës së inflacionit dhe asaj në kursin e këmbimit. Së treti, 
ai paraqet prova mbështetëse mbi faktorët e kërkesës dhe ato 
të ofertës që lidhen me prirjen kredituese në valutë para dhe pas 
krizës financiare globale. Së fundmi, specifikimi i modelit bazohet 
tek punimi nga Cuaresma, Fidrmuc dhe Hake (2011) për vendet 
e EQLJL-së. Vlerësimi i tyre u krye sipas qasjes ‘Testi i Kufirit’ 

8  Shih Kalluci, (2011), Dushku dhe Kota, (2012), Note dhe Suljoti (2012), Suljoti dhe Hashorva 
(2012), Note dhe Suljoti (2013), Suljoti, Note dhe Manjani, (2013).
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të metodës Autoregresive të Shpërndarjes së Vonesave Kohore 
(ARSHVK) siç shpjegohet nga Pesaran, Shin dhe Smith (2001), e cila 
përbën përparësi në kampion me një numër të kufizuar vëzhgimesh.

Gjetjet e këtij punimi mbështesin punën kërkimore të mëparshme 
për rastin e Shqipërisë. Së pari, punimi identifikon një marrëdhënie 
afatgjatë kointegruese dhe të qëndrueshme. Së dyti, në rastin e 
goditjeve ekonomike, shpejtësia e përshtatjes drejt nivelit ekuilibër 
është relativisht më e lartë se studimet e kryera mbi prirjen e kreditimit 
bankar dhe funksionin e kërkesës për para. Gjetjet empirike dëshmojnë 
se kreditimi në valutë nxitet kryesisht nga stoku i depozitave në valutë 
dhe qasja e PVM-së. Një prirje e tillë diktohet edhe nga spread-et 
pozitive midis normave të brendshme dhe të jashtme të interesit, si dhe 
nga zbutja e luhatshmërisë së normës së inflacionit dhe asaj në kursin 
e këmbimit. Në veçanti, këto rezultate ofrojnë dëshmi mbështetëse 
se edhe në rastin e Shqipërisë, kredimarrësit janë orientuar sipas 
qasjes së “Kundërshtimit të Rrezikut”. Prandaj, ato orientohen drejt 
portofoleve që mbartin më pak rrezik, në këtë rast drejt kreditimit në 
valutë. Së fundmi, kreditimi në valutë është prekur nga kriza financiare 
globale (KFG), por efekti negativ ka qenë relativisht i parëndësishëm.

Punimi përbëhet nga katër seksione. Seksioni 2 përqendrohet në disa 
fakte të stilizuara mbi zhvillimet e kreditimit në valutë. Seksioni 3 
paraqet mekanizmat themelorë të ekuacionit të vlerësuar siç paraqitet 
në literaturë dhe shpjegon të dhënat dhe qasjen empirike të ndjekur. 
Seksioni 4 paraqet përmbledhjen e rezultateve. Materiali përfundon 
në seksionin 5.

2. FAKTE TË STILIZUARA

Ndërmjetësimi financiar në rastin e Shqipërisë është rritur ndjeshëm 
përgjatë dekadës së fundit. Kjo nuk është befasuese, duke pasur 
parasysh nivelin fillestar të ulët të kredisë bankare ndaj Prodhimit 
të Brendshëm Bruto (PBB) në krahasim me vendet e Bashkimit 
Evropian dhe ato të rajonit. Megjithatë, rritja e saj nuk ishte 
graduale. Ajo mori një hov të madh përgjatë periudhës 2004 - 2008, 
sidomos pas privatizimit të bankës më të madhe në vend, Bankës 
së Kursimeve. Kjo u shoqërua me hyrjen në industrinë bankare 
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dhe ripërshtatjen e disa bankave me kapital të huaj, të cilat nxitën 
më tej procesin e kreditimit bankar dhe rritjen e konkurrencës në 
këtë aspekt9. Nga ana tjetër, një rol të rëndësishëm në këtë drejtim 
ka luajtur paralelisht edhe zhvillimi i shpejtë dhe rritja e kulturës 
financiare e sektorit privat ndaj ndërmjetësimit financiar. Në aspektin 
e financimit bankar, sektori privat ka qenë më tepër i prirur drejt 
kreditimit në valutë. Në rastin e Shqipërisë, ndonëse vitet e fundit 
ka ardhur në rënie, kreditimi në valutë përbën më shumë se 65% 
të stokut të kredisë bankare. Në nivelet aktuale, stoku i saj është 
ndër më të lartët krahasuar me vendet e rajonit, pavarësisht se kredia 
totale ndaj PBB-së mbetet ndër më të ulëtat.

Nga pikëpamja e ndarjes sektoriale, kredia në valutë është dhënë kryesisht 
ndaj firmave private, veçanërisht ndaj sipërmarrësve të mëdhenj, por 
me kalimin e viteve është bërë shumë shpejt tërheqës edhe për individët. 
Në njërën anë, ndërmarrjet e përdorin kreditimin në valutë në formë 
overdraft-i, për të përmirësuar teknologjitë ekzistuese dhe për të zgjeruar 
aktivitetin e tyre duke shtuar kapitalin qarkullues, por janë më pak të 
prirur ndaj kredisë hipotekare. Në anën tjetër, në rastin e individëve, 
kredia hipotekare zë rreth 86% të stokut të kredisë në valutë. 

Në përgjithësi, kreditimi në valutë është më tërheqës për një sërë 
faktorësh që lidhen me ekzistencën e normave më të ulëta të interesit 
për të financuar në valutë, veçanërisht në dollarë dhe euro, krahasuar 
me kreditimin në monedhën vendase, si dhe për shkak të një periudhe 
të qëndrueshme të vlerësimit të monedhës vendase kundrejt valutave 
të tjera10. Vlen të theksohet se monedhat kryesore të huaja, në të 
cilat është mundësuar kreditimi në valutë, janë monedhat euro dhe 
dollari amerikan. Euroja ka fituar terren më të madh mbi dollarin, si 
rezultat i forcimit gradual në tregjet ndërkombëtare dhe forcimit të 
marrëdhënieve tregtare ndërmjet Shqipërisë dhe vendeve të Bashkimit 
Evropian. Megjithatë, të dyja konsiderohen si monedha të forta, 
me një stabilitet veçanërisht të dukshëm në afatin e mesëm, ndërsa 
kursi i këmbimit ndaj tyre ka qenë përgjithësisht i qëndrueshëm, 
duke ndjekur ecurinë e zhvillimeve në tregjet ndërkombëtare për një 
periudhë të gjatë kohore11.

9 Shijaku dhe Kalluci (2013).
10 Shiko Raportin Vjetor të Bankës së Shqipërisë, veçanërisht Banka e Shqipërisë (2004a), (2004b).
11 Shiko: Banka e Shqipërisë, (2005a) dhe Banka e Shqipërisë, (2005b).
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Gjatë viteve, struktura e kreditimit në valutë pasqyron një zhvendosje 
graduale nga instrumentet afatshkurtra dhe ato afatmesme, drejt 
atyre afatgjata. Kjo është dëshmi jo vetëm e zhvillimit të industrisë 
bankare, por edhe e perceptimit pozitiv të përmirësimit të klimës 
së biznesit dhe mjedisit për investimet nga sektori privat, si dhe 
optimizimi drejt aktiveve afatgjata, të cilat mund të gjenerojnë më 

Grafiku 1 Portofoli i kredisë në ekonomi sipas kategorive
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shumë të ardhura. Megjithatë, në terma absolutë dhe sidomos pas 
vitit 2008, edhe kreditimi afatshkurtër në valutë ka pësuar rritje, duke 
sinjalizuar njëkohësisht nevojën e firmave për kapital qarkullues dhe 
atë të individëve për konsum të mallrave jo të qëndrueshme. Nga ana 
tjetër, kursimet e individëve dhe ndërmarrjeve në formë depozitash 
përbëjnë burimin kryesor të qëndrueshëm të kreditimit në valutë nga 
sistemi bankar. Në nivel historik, struktura e stokut të depozitave 
është karakterizuar nga prirja e kursimit në monedhën vendase, por së 
fundmi stoku i depozitave në valutë ka pësuar një rritje të ndjeshme 
duke arritur në 47%, krahasuar me rreth 30% që zinte në fillim të 
viteve 2000. Gjithsesi, raporti i stokut të kredisë në valutë ndaj stokut 
të depozitave në valutë mbetet sërish i lartë, duke shënuar rreth 85% 
në vitin 2012 kundrejt 120% që shënonte në vitin 2008.

Ngjarjet në tregjet financiare ndërkombëtare, në fund të vitit 2008, u 
pasqyruan menjëherë në sistemin financiar vendas nëpërmjet rënies 
së besimit të publikut dhe tërheqjes së depozitave nga sistemi bankar. 
Njëkohësisht, që prej asaj periudhe, aktiviteti bankar është karakterizuar 
nga një qasje e kujdesshme në ekspozimin ndaj rreziqeve të ndryshme. 
Në njërën anë, kjo solli një rënie të ritmeve rritëse të stokut të kredisë 
bankare, e cila në fakt pasqyronte perceptimin e sistemit bankar dhe 
agjentëve ekonomikë ndaj zhvillimeve makroekonomike në vend dhe 
përtej vendeve të rajonit. Në anën tjetër, ritmet rënëse ishin edhe 
pasojë e përkeqësimit të cilësisë së portofolit të kredisë bankare. 

Portofoli i kredisë në valutë shfaqet disi më problematik në drejtim 
të cilësisë së tij krahasuar me portofolin në monedhën vendase, me 
71% kundrejt 29% të të gjithë kredisë me probleme (NPL) dhe me 
17% kundrejt 7% të të gjithë kredisë për sektorin privat. Për më 
tepër, edhe portofoli i kredisë së pambrojtur ndaj rreziqeve paraqitet 
më problematik në raport ndaj asaj të mbrojtur. Niveli i tij mbetet i 
lartë dhe në strukturën e stokut të kredisë, i cili ka zënë përgjithësisht 
mbi 50%. Gjithashtu, stoku i kredisë në valutë i pambrojtur është 
më i lartë për individët sesa për ndërmarrjet, me 80% kundrejt 40%. 
Edhe pse rreziku i kredisë në sistemin bankar duket të jetë në rritje, 
bankat kanë arritur të kenë një nivel të kënaqshëm të mjaftueshmërisë 
së kapitalit si dhe të jenë mjaftueshëm likuide, të cilat së bashku 
kanë shërbyer si një garanci mbrojtëse për kontrollin e nivelit të 
përgjithshëm të rrezikut. Ky tregues ka qenë dukshëm më i lartë 
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krahasuar me nivelin rregullator minimal prej rreth 12% të lejuar12. 

12  Në përgjigje të krizës, Banka e Shqipërisë miratoi një rregullore të re për likuiditetin, për të 
vendosur standarde të caktuara të detyrueshme për bankat për të menaxhuar likuiditetin, si dhe 
një përkufizim të ri dhe përbërjen reale të aktiveve likuide. Gjithashtu, u vendos për herë të parë 
një normë rregullatore për likuiditetin në baza mujore, sipas së cilës raporti i aktiveve likuide 
ndaj pasiveve afatshkurtra nuk duhet të jetë më i ulët se 20%. Së fundmi, për të minimizuar 
rreziqet e mundshme, për një pjesë të bankave të ekspozuara ndaj rreziqeve që lidheshin me 
zhvillimet në Greqi, u vendos që niveli i mjaftueshmërisë së kapitalit të ishte 15%.

Grafiku 2 Portofoli i kredisë në ekonomi sipas kategorive
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3. METODOLOGJIA DHE TË DHËNAT

A. Qasje Empirike

Studimet empirike mbi përcaktuesit e kredisë në valutë marrin në 
konsideratë faktorët e kërkesës dhe ato të ofertës. Në këto studime, 
ashtu siç shpjegohet nga Cuaresma, et al., (2011), tentohet të 
ndërtohet një model regresioni linear i formës së mëposhtme:
         
     (1)

Ku: në varësi të studimit,  qëndron si një tregues i kredisë në 
valutë; X është një vektor i treguesve shpjegues dhe  ~ iid (0, 
2) është norma stokastike e gabimit. Në këtë punim, kjo çështje 
adresohet bazuar në të dhënat e përdorura nga Cuaresma, et al. 
(2011), duke u fokusuar tek diferencat e normave të interesit, 
luhatshmëria e normës së inflacionit dhe kursit të këmbimit, një 
tregues i dollarizimit të depozitave, si dhe një tregues i vlerësuar 
sipas qasjes së PVM-së.

Koncepti i PVM-së u prezantua për herë të parë nga Ize dhe Levy-
Yeyati (2003), i cili më pas mori një vëmendje të konsiderueshme 
në studimet empirike mbi dollarizimin e depozitave dhe kredisë. 
Kjo qasje u bazua tek një model i thjeshtë portofoli, me supozimin 
se depozituesit dhe huamarrësit “Kundërshtues të Rrezikut” 
minimizojnë rrezikun duke diversifikuar strukturën e portofolit midis 
monedhës vendase dhe asaj të huaj. Prandaj, ekuilibri i tregut na 
lejon të veçojmë ndërveprimin midis depozituesve dhe huamarrësve, 
implikimet që lidhen me diferencën në normat e brendshme dhe të 
jashtme të interesit, si dhe pjesën që zë dollarizimi i portofolit të 
bilancit kontabël të bankave vendase. Në këtë kuptim, optimizimi i 
portofolit kundrejt minimizimit të rrezikut është funksion mbrojtës 
ndaj rrezikut të presioneve inflacioniste dhe kursit të këmbimit, 
ndërsa nga pikëpamja e monedhës, përzgjedhja bëhet duke u bazuar 
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tek rreziku i vendit13.

Modeli empirik u vlerësua sipas metodës ARSHVK të prezantuar 
nga Pesaran, et al., (2001). Përparësia është e trefishtë. Së pari, në 
ndryshim nga qasja e ndjekur nga Johansen dhe Juselius (1990), 
kjo metodë mundëson një numër më të madh të shkallës së lirisë 
pasi bazohet tek një ekuacion i vetëm vlerësimi. Prandaj, është më 
efikas me një kampion studimi me numër vëzhgimesh relativisht të 
kufizuar. Së dyti, kjo qasje mundëson specifikimin e modelit duke 
vlerësuar njëkohësisht marrëdhënien afatgjatë dhe atë afatshkurtër. 
Së fundi, metoda supozon ekzistencën e një marrëdhënieje afatgjatë 
kointegruese midis treguesve të ndryshëm, pavarësisht rendit të tyre 
të ndryshëm të integrimit I(0) ose I(1). Modeli i vlerësuar mund të 
specifikohet, si: 

(2)

Ku:  i referohet kreditimit në valutë;  dhe π lidhen me luhatshmërinë 
e normës së inflacionit dhe asaj të kursit të këmbimit;  paraqet 
PVM-në;  është diferenca në normat e interesit;  i referohet depozitës 
në valutë;  paraqet një tregues ‘dummy’;  është konstante; i dhe i 
janë parametrat afatgjatë dhe ata afatshkurtër për t’u vlerësuar; Δ është 
një tregues i diferencës;  ~ iid (0, 2) është norma stokastike e gabimit.

13  Norma nominale e interesit paracaktohet gjatë maturimit të aktiveve dhe kredive, kthimi në 
terma realë është funksion i burimeve të ndryshme të rrezikut. Në njërën anë, kthimi në terma 
realë ndaj aktiveve në monedhën vendase është funksion i goditjeve të presioneve inflacioniste,  

              
                (a)

 Në anën tjetër, r ndikohet edhe nga ndryshimet në kursin e këmbimit, μπ,
                 

                      

 

             (b)
 Për thjeshtësi, qasja PVM-së supozon se norma e inflacionit dhe ajo e kursit të këmbimit kanë 

mesatare zero dhe një matricë të variancë-kovariancës ∑π  = [ ij]. Sektori privat (familjet 
dhe ndërmarrjet) “Kundërshtues të Rrezikut” minimizojnë luhatshmërinë e kthimit real të pritur 
nga struktura e portofolit të tyre,

  
         

 

 (c)
   
 duke zgjedhur një shpërndarje optimale midis aktiveve dhe pasiveve në valutë, , pjesa e PVM-së 

që zënë aktivet dhe pasivet në valutë përcaktohet, si më poshtë: 

          
          (d)

Ku,  paraqet variancë-kovariancën e normës së inflacionit dhe ndryshimeve në kursin e këmbimit.
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Më pas, ky model u vlerësua në tre hapa. Së pari, ekuacioni (2) 
u vlerësua nëpërmjet metodës së Katrorëve të Zakonshëm më 
të Vegjël (MKZV). Së dyti, testi-F (testi Wald) mbi hipotezën14 
e rëndësisë së përbashkët të koeficientëve të treguesve15 
me një vonesë kohore u zgjidh duke u bazuar tek qasja “testi i kufijve 
të marrëdhënies kointegruese dhe asaj të shkakësisë ‘Granger’” për 
të analizuar ekuilibrin e marrëdhënies afatgjatë ndërmjet treguesve 
të interesit16. Së treti, në bazë të kriterit informues Schwarz, mbi 
gjatësinë e vonesës kohore të modelit ASHVK, marrëdhënia afatgjatë 
midis treguesve për të cilët jemi të interesuar, u vlerësua si më poshtë: 
  
  (3)

Ku, treguesit janë përcaktuar si më parë. Së treti, koeficientët 
afatshkurtër u vlerësuan nëpërmjet qasjes së mekanizmit të korrigjimit 
të gabimit (MKG) që konvergjon drejt marrëdhënies afatgjatë, të 
përcaktuar si më poshtë:

 (4) 

ku, i është shpejtësia e përshtatjes drejt nivelit ekuilibër;  është 
koeficienti afatshkurtër; MKGt-1 paraqet normën e mekanizmit të 
korrigjimit të gabimit me një vonesë kohore të vlerësuar nëpërmjet 
ekuacionit (4), të specifikuar si më poshtë: 

 

  

 (5)

Shumica e studimeve17 konsiderojnë luhatshmërinë e normës së 

14  Hipoteza zero “nuk ka marrëdhënie kointegruese” paraqitet H0: 1 = 2 = 3 = 4 = 5= 6 = 0 dhe hipoteza 

alternativë “ka marrëdhënie kointegruese” është Ha: 1 ≠ 2 ≠ 3 ≠ 4 ≠ 5 ≠ 6 ≠ 0.
15  Pesaran, et al., (2001) sugjeron se për modelet me të dhëna tremujore, vonesa kohore optimale 

varion deri në 8 të tilla, megjithëse rezultatet e testit-F varen nga numri i vonesave kohore të 
vendosura në momentin e vlerësimit të modelit [Bahmani-Oskooee dhe Rehman (2005)].

16  Për të plotësuar kushtin e endogjenitetit, secili tregues vlerësohet si një tregues i varur në krahun 
e majtë (NKM) të ekuacionit (2). Ekzistenca e mundshme e marrëdhënieve të tjera kointegruese 
u testua përsëri nëpërmjet testit-F.

17 Shih gjithashtu Jeanne (2005); Luca dhe Petrova (2008); Cuaresma, et al., (2011).
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inflacionit si një përafrues i mungesës së besueshmërisë monetare. 
Prandaj, siç pohohet nga modeli i Jeanne (2005) dhe Brown, 
Kirschenmann dhe Ongena, (2010), një luhatshmëri më e lartë pritet 
të nxisë më shumë kreditimin në valutë, pasi edhe normat e interesit 
priten të jenë relativisht më të qëndrueshme se ato që shoqërojnë 
kreditimin në monedhën vendase. Megjithatë, nga perspektiva e 
huamarrësit, Cuaresma, et al., (2011) besojnë se ndikimi i kësaj sjelljeje 
në kreditimin në valutë është një ndërthurje rreziku, veçanërisht e atij 
të çmimit të monedhës me atë të normës reale të interesit. Portofoli 
i kredisë në valutë është shumë i ndjeshëm ndaj luhatjeve në kursin 
e këmbimit [Shijaku dhe Kalluci, (2013)]. Prandaj përfshirja e π lejon 
kapjen e kostove të efekteve shtesë që lidhen me luhatshmërinë në 
kursin e këmbimit, pavarësisht ndryshimeve të politikës monetare 
[Vika (2007)]. Prirja ndaj kreditimit në valutë është më e dobët kur 
luhatshmëria në kursin e këmbimit është më e lartë, pasi kjo formë 
huamarrjeje rrit rrezikun e falimentimit për kredinë e pambrojtur 
[Brown, Ongena dhe Yesin, (2009) dhe Brown, et al., (2010)]. 

Për këtë arsye, individët dhe ndërmarrjet priten të kenë një prirje 
rënëse ndaj kreditimit në valutë duke qenë se të ardhurat e tyre janë në 
monedhën vendase. Rezultatet empirike nga Cuaresma, et al., (2011) 
sugjerojnë se rritja e presioneve negative si pasojë e luhatshmërisë në 
kursin e këmbimit pasqyron rrezikun e falimentimit të kredisë për 
kredinë e pambrojtur dhe një ndikim pozitiv mund të shfaqet nga 
stabiliteti i pritur i normave të shlyerjes. Megjithatë, ndikimi teorik i 
nënçmimit të monedhës vendase mbetet i paqartë, pasi një zhvillim i 
tillë mund të ketë një ndikim të ndryshëm mbi sjelljen e huadhënësve 
dhe huamarrësve, në varësi të prirjes nëse ajo pasqyron efektet e 
kostos apo ato të zbutjes së konsumit18. 

Në fazat e para të tranzicionit, bankat mundësojnë financimin e kredisë 
bankare kryesisht nëpërmjet depozitave [Weller (2000)]. Në rastin e 
Shqipërisë, depozitat përbëjnë burimin kryesor të fondeve likuide të 
disponueshme të bankave, ku pjesën më të madhe e zënë depozitat 
në monedhën vendase. Prandaj, ashtu si në shumicën e studimeve të 
tjera19, u analizuan treguesit që lidhen me kahun e ofertës, veçanërisht 

18 Shih gjithashtu Barajas dhe Morales (2003); Jeanne, (2005); Luca dhe Petrova (2008).
19  Luca dhe Petrova, (2008), Albulescu, (2009); Brown, et al. (2009); Cuaresma, et al. (2011); 

Streiner (2011).



144

Studime mbi sistemin bankar dhe zhvillimin ekonomik

Banka e Shqipërisë

me mënyrën se si bankat financojnë kreditimin në valutë nëpërmjet 
stokut të depozitave. Rritja e portofolit të depozitave bankare pritet të 
sjellë rritje të likuiditetit të disponueshëm për kreditimin e ekonomisë 
dhe për pasojë rritje të kreditimit në valutë. Luca dhe Petrova (2008) 
nuk gjejnë lidhje të fortë midis kreditimit dhe depozitave në valutë 
në vendet në tranzicion, megjithëse gjejnë një lidhje të fortë midis 
kreditimit dhe dollarizimit të depozitave. 

Përzgjedhja e treguesit të lidhur me kostot e kreditimit në valutë është 
mjaft e thjeshtë. Kakes (2000) dhe Calza, et al., (2003) besojnë se norma 
e interesit është një përcaktues potencialisht i rëndësishëm i kredisë 
bankare dhe si një tregues i kostos oportune ndikon njëkohësisht 
kërkesën dhe ofertën ndaj saj. Për Égert, et al., (2006) mbështetja tek 
spread-i midis normës së kreditimit në valutë dhe asaj në monedhën 
vendase kundrejt një norme të vetme është i rëndësishëm pasi kjo 
qasje pasqyron çmimin relativ dhe rrezikun e kreditimit në valutë. 
Bazuar në studimet e Brown, et al., (2009) dhe Brown, et al., (2010), 
pritet që sa më e lartë të jetë diferenca, aq më e lartë është prirja e 
individëve dhe ndërmarrjeve drejt kreditimit në valutë. Por, norma 
reale e spread-it diktohet nga kushtet makroekonomike, dhe rëndësia 
e saj mund të jetë rezultat i ndërthurjes së rrezikut të monedhës (në 
rastin e zhvlerësimit të madh të monedhës) dhe atij të normës reale 
të interesit (në rastin e normës së inflacionit më të ulët se pritjet ndaj 
tij). 

Së fundmi, modeli i specifikuar supozon se kreditimi në valutë 
përcaktohet nga faktorë që lidhen me PVM-në, MVP. Në një pamje 
të ngjashme, Ize dhe Levy-Yeyati (2003) shpjegojnë se huamarrësit 
marrin parasysh luhatshmërinë relative të kthimit real të kreditimit 
në monedhën vendase dhe atë në valutë. Prandaj, ato ndërthurin 
luhatshmërinë e normës së inflacionit me atë në kursin e këmbimit. 
Në një kampion me vende në zhvillim, Basso, Calvo-Gonzales dhe 
Jurgilas (2007) konstatojnë se rritja e dollarizimit të PVM-së nxit 
më tej dollarizimin e kredisë dhe depozitave bankare. Krahasimisht, 
Neanidis dhe Savva (2009) sugjerojnë se efekti i PVM-së në 
depozitat në valutë materializohet vetëm në afatin e gjatë, kohë në 
të cilën edhe agjentët ekonomikë kanë mundësi të vlerësojnë më 
mirë dallimet që lidhen midis luhatshmërisë së normës së inflacionit 
dhe asaj në kursin e këmbimit. Autorët gjejnë një ndikim negativ 
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relativisht të vogël të PVM-së në dollarizimin e huadhënies në afatin 
e shkurtër.

B. TË DHËNAT

Modeli i specifikuar analizon përcaktuesit e kredisë në valutë duke 
marrë në konsideratë tregues makroekonomikë, të tillë si luhatshmëria 
e normës së inflacionit dhe asaj të kursit të këmbimit, PVM-së dhe 
dy tregues të tjerë që lidhen me spread-in midis normave të interesit 
dhe stokun e depozitave në valutë. Treguesi i varur, , përfaqëson 
kreditimin në valutë ndaj sektorit privat. Lidhur me treguesit e tjerë,  
dhe π përfaqësojnë respektivisht luhatshmërinë e normës së inflacionit 
dhe atë në kursin e këmbimit të vlerësuar nëpërmjet qasjes EGARCH 
(Tabela 1 dhe 2 në Shtojcë) siç sugjerohet nga Rummel, (2010). Pritjet 
inflacioniste bazohen tek Indeksi i Çmimeve të Konsumatorit (IÇK). 
Fillimisht, IÇK-ja është log-linearizuar. Më pas është shndërruar në 
diferencën e parë sipas funksionit [dlog(CPI)x400]. Ashtu siç Basso, 
et al., (2007) shpjegon, një mundësi është përdorimi i variancës së 
periudhës së kampionit, por kjo qasje është e njëanshme, pasi bën 
të pamundur kontrollin ndaj heteroskedasticitetit të pavëzhguar në 
analizën empirike. Përveç kësaj, në mungesë të të dhënave mbi pritjet 
inflacioniste dhe ato mbi kursin e këmbimit, treguesit e variancës 
(kovariancës) u morën si ndryshimi në përqindje në normën e inflacionit 
dhe atë në kursin real efektiv të këmbimit (REER) gjatë një periudhe 
njëvjeçare, duke filluar nga janari 1998 deri në qershor 2013. Prandaj, 

MVP bazohet në përdorimin e të dhënave historike sipas ekuacionit 
(d) tek pjesa shpjeguese. Të dhënat mbi  përfaqësojnë stokun e 
depozitave të sektorit privat në valutë.  përfaqëson diferencën midis 
normës 12-mujore vendase dhe asaj të huaj për kredinë bankare. Së 
fundmi,  përfaqëson një ndryshore binare që kap efektet e krizës 
financiare globale. Ai merr vlerat 1 për periudhën T3 2008–T1 2010, 
dhe 0 për pjesën tjetër. Të dhënat mbi stokun e kredisë dhe depozitave 
në valutë janë shndërruar në terma realë duke i deflatuar me IÇK-në. 
Të gjithë treguesit hyjnë në model si norma e ndryshimit vjetor në 
përqindje. Të dhënat mbi IÇK-në u morën nga Instituti i Statistikave 
(INSTAT). Pjesa tjetër u mor nga Banka e Shqipërisë.
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4. REZULTATET EMPIRIKE

Vlerësimi i modelit të specifikuar u krye sipas Ek. (2). Ai mbështetet 
në të dhëna tremujore për periudhën T1 2004 – T2 2013. Kjo 
periudhë konsiderohet më e qëndrueshme qoftë nga pikëpamja e 

Grafiku 3  Kreditimi në valutë dhe treguesit shpjegues
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zhvillimit bankar, por edhe nga mënyra e raportimit të të dhënave. 
Ajo përkon me ndryshimet e mëdha inovative në sistemin bankar 
vendas dhe rritjen e menjëhershme të stokut të kredisë në përgjithësi. 
Për më tepër, bazuar në qasjen e testit të rrënjës së njësisë Augmented 
Dickey-Fuller dhe Phillips Perron (Tabela 5 në Shtojcë) të ndjekur nga 
Shijaku (2012a), disa nga treguesit e përfshirë në modelin e specifikuar 
janë të integruar të rendit të parë I(1), ndërsa pjesa tjetër është e 
integruar në nivel I(0). Përtej analizimit të karakteristikave të treguesve 
të përdorur, testimi i rrënjës njësi konfirmon se analizimi sipas 
qasjes së ARSHVK-së është i përshtatshëm, ndërsa në ekuacionin e 
vlerësuar është përfshirë një konstante. Vlerat kritike të testit F-test20 
(Tabela 6 në Shtojcë) konfirmojnë se në rastin e Shqipërisë ekziston 
një marrëdhënie unike kointegruese afatgjatë ndërmjet kreditimit në 
valutë dhe treguesve të tjerë shpjegues, por vetëm modeli me 2 vonesa 
kohore optimizon për plotësimin e kushtit të endogjenitetit midis 
treguesve dhe maksimizon kriterin informues Schwarz (Tabela 6 në 
Shtojcë). Më pas, rezultatet e tjera (Tabela 1 dhe 2) mbi një sërë testesh 
diagnostike të kryera dëshmojnë se modeli i specifikuar ka një nivel 
të lartë të shpjegueshmërisë. Ai nuk vuan nga problemet që lidhen 
me formën funksionale të tij, supozimin e shpërndarjes normale, 
korrelacionin serial dhe luhatshmërinë në termin e mbetjeve, ndërkohë 
testet e Shumës Kumulative (CUSSUM) dhe Shumës Kumulative në 
Katror (CUSSUMSQ) (Grafiku 3 në Shtojcë) konfirmojnë se lidhja 
ndërmjet treguesve të vlerësuar është e qëndrueshme21.

Analizimi i modelit empirik konfirmon se rezultatet e marra janë tepër 
informuese (Tabelat 1 dhe 2). Të dhënat dëshmojnë se koeficienti që 
lidhet me , ashtu siç pritet, ka një shenjë pozitive dhe është statistikisht 
i rëndësishëm. Kjo nënkupton se kostoja më e lartë e kreditimit në 
monedhën vendase ka rritur më shumë kërkesën për kreditim në 
valutë. Kështu, një rritje e saj me 1 pikë përqindje, rrit kërkesën për 
kreditim në valutë me rreth 0.065 pikë përqindje. Megjithatë, në 
krahasim me Fidrmuc, et al. (2011), efekti i saj është relativisht i vogël, 
por i njëjtë me gjetjet e raportuara nga Brown, et al., (2009) dhe ato 
në rastin e Shijaku dhe Kalluci (2013). Supozimi paraprak lidhet me 

20  Vlerat kritike të F-test të përafërta u morën nga Narayan (2004), i cili ka rivlerësuar vlerat 
kritike të kufirit të poshtëm I(0) dhe atij të sipërm I(1) për të mundësuar vlerësimin e koeficientëve 
në një kampion me numër të vogël vëzhgimesh.

21  Gjithashtu, vërehet se ekziston një marrëdhënie e qëndrueshme edhe pasi kemi lënë jashtë 
ndryshoren binare që kap efektet e krizës financiare globale.
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dy arsye të veçanta. Në njërën anë, kreditimi në valutë konsiderohet 
të jetë i qëndrueshëm, veçanërisht në afatin e mesëm dhe atë të 
gjatë, në kushtet kur kursi i këmbimit në rastin e Shqipërisë ka qenë 
përgjithësisht i qëndrueshëm, duke ndjekur ecurinë e zhvillimeve në 
tregjet ndërkombëtare për një periudhë të gjatë kohore. Prandaj, nuk 
ka asnjë efekt të zëvendësimit duke pasur parasysh kreditimin në 
valutë në drejtim të rrezikut, që si pasojë e luhatshmërisë së inflacionit 
dhe asaj të kursit të këmbimit, konsiderohet pa rrezik. Në anën tjetër, 
mund të përcaktohet nga prirja drejt instrumenteve kredituese me 
kosto më të ulët, por nevoja e lartë për financim bën që kërkesa të 
jetë joelastike në këtë drejtim. Kjo është gjithashtu në përputhje me 
sugjerimet nga Beckmann (2011), se stabiliteti në normat e interesit 
priret të jetë më i rëndësishëm sesa thjesht përparësia e perceptuar e 
kostove në vendet e EJL-së, të cilat mund të kenë njëkohësisht disa 
dyshime në lidhje me stabilitetin e vlerës së monedhave vendase.

Koeficientët e lidhur me  dhe π shfaqin shenjën e pritur teorike. 
Rezultatet dëshmojnë se kreditimi në valutë lidhet pozitivisht me 
luhatshmërinë e presioneve inflacioniste dhe atë në kursin e këmbimit. 
Këto rezultate janë të njëjta me përfundimet e punimeve të tjera 
empirike [Barajas dhe Morales (2003) dhe Luca dhe Petrova (2008)] 
se luhatshmëria në kursin e këmbimit dhe normën e inflacionit 
përbëjnë ndër faktorët që mbështesin prirjen drejt kreditimit në 
valutë. Megjithatë, ndonëse statistikisht të rëndësishëm në nivel 
besimi konvencional, nga pikëpamja e madhësisë, efekti i tyre është 
relativisht i ulët. Së pari, Rosenberg dhe Tirpák (2009) në studimin e 
tyre mbi vendet e EQLJL-së raportojnë se efekti i luhatshmërisë në 
kursin e këmbimit është negativ, por relativisht i ulët. Nga ana tjetër, 
ashtu si në rastin e Cuaresma, et al., (2011), gjetjet empirike tregojnë 
se problemi i luhatshmërisë në kursin e këmbimit dhe normën e 
inflacionit mund të jetë relativisht i ulët në rastin e Shqipërisë, për 
shkak të presioneve të ulëta inflacioniste dhe të qëndrueshmërisë në 
kursit e këmbimit përgjatë kohës së kampionit mbi të cilin ky punim 
bazohet.

Ashtu si në studimet e tjera empirike22, një rezultat i rëndësishëm 
mbetet konfirmimi i argumentit teorik të Ize dhe Levy-Yeyati (2003) 

22  Basso, et al. (2007), Neanidis dhe Savva (2009), Cuaresma, et al. (2011) dhe Fidrmuc, et al. 
(2011).
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se në rastin e Shqipërisë MVP është një faktor mjaft i rëndësishëm për 
shpjegueshmërinë e prirjes drejt kreditimit në valutë. Vlera pozitive 
e koeficientit nënkupton se MVP lidhet pozitivisht me kreditimin 
në valutë. Nga pikëpamja e vlerës, vlerësohet se për çdo 1 pikë 
përqindje rritje të MVP kreditimi në valutë do të ritet me rreth 0.788 
pikë përqindje. Në të njëjtën kohë, duke u bazuar tek studimet e tjera 
empirike në rastin e Shqipërisë23, por ndryshe nga ato që lidhen me 
vendet e EQLJL-së, si dhe në mënyrë të ngjashme me përfundimet 
e Luca dhe Petrova (2008) dhe Cuaresma, et al., (2011), shkalla e 
dollarizimit të stokut të depozitave përbën një përcaktues thelbësor 
dhe statistikisht të rëndësishëm që shpjegon kreditimin në valutë në 
sistemin bankar shqiptar. Një rritje me 1 pikë përqindje e saj sjell një 
rritje me rreth 0.803 pikë përqindje të kreditimit në valutë. Efekti 
është gjetur të jetë më i larti ndër treguesit e tjerë shpjegues. Madhësia 
e tij është relativisht e përafërt me lidhjen ndërmjet stokut të kredisë 
bankare dhe asaj të depozitave të raportuara nga Shijaku dhe Kalluci 
(2013). Gjithashtu, vihet re se kreditimi në valutë është ndikuar nga 
efektet negative të krizës financiare globale. Megjithatë, ndonëse i 
rëndësishëm statistikisht, efekti i saj vlerësohet të jetë relativisht i 
vogël.

Kreditimi në valutë është gjetur të jetë i kointegruar me treguesit 
e tjerë shpjegues në afatin e gjatë. Koeficienti i termit të gabimit, 
MKG, ka shenjë negative dhe është statistikisht i rëndësishëm në 
nivel 1%. Prandaj, mund të themi se ekziston një mekanizëm i 
korrigjimit të gabimit, i cili kthen prirjen e kreditimit në valutë drejt 
nivelit ekuilibër. Kështu, ekuilibri afatgjatë i Granger (1986) është i 
arritshëm. Gjithashtu, rezultati konfirmon përfundimet nga Shijaku 
dhe Kalluci (2013), se kreditimi në valutë diktohet nga faktorë të 
kërkesës dhe ato të ofertës, ndërsa koeficienti i shpejtësisë së 
përshtatjes drejt nivelit ekuilibër është relativisht i lartë. Prandaj, në 
rast të një goditjeje, çdo shmangie nga niveli ekuilibër korrigjohet 
brenda një periudhe relativisht të shkurtër. Në anën tjetër, ky proces 
është vërejtur të jetë relativisht më i shpejtë se shpejtësia e vëzhguar 
në studimet e mëparshme mbi sjelljen e kredisë bankare dhe kërkesës 
për para24.

23  Note dhe Suljoti (2012); Shijaku dhe Kalluci (2013).
24  Shih: Shijaku dhe Kalluci (2013) mbi sjelljen e kreditimit dhe Tanku (2006), Shijaku, (2007) 

dhe Shijaku (2013) mbi parametrin e përshtatjes së kërkesës për para.
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Tabelë 1. Vlerësimi i parametrave afatgjatë sipas qasjes ARDL
ARDL(2,1,0,0,0,2) zgjedhur në bazë të kriterit Bajezian Schwarz
Treguesi i varur është , 38 vëzhgime janë përdorur për vlerësimin për periudhën 
T1 2004 – T2 2013
Treguesit Parametër Gabimi standard Statistika–T [Prob]

.04451 .025558 1.7415 [.094]
π -.05012 .013815 -3.6280 [.001]

MVP .78801 .076937 10.2423 [.000]
.06479 .030732 2.1083 [.045]
.80327 .091627 8.7668 [.000]

c .65058 .039297 16.5554 [.000]
-.04065 .018333 -2.2173 [.036]

Burimi: Llogaritje të autorit.

Në vijim të këtyre gjetjeve, analiza empirike shtrihet edhe tek efektet 
e gjetura në afatin e shkurtër. Rezultatet janë raportuar në Tabelën 
2. Koeficientët, përveç atij të lidhur me luhatshmërinë e normës së 
inflacionit, kanë shenjën e pritur. Njëkohësisht janë statistikisht të 
rëndësishëm. Vihet re se kreditimi në valutë ndikohet ndjeshëm nga 
efekti i inercisë, i cili është gjetur se ka efektin më të madh krahasuar 
me treguesit e tjerë të vlerësuar. Ndërkohë, sërish edhe në afatin e 
shkurtër, efekti i kostos është gjetur se luan një rol të parëndësishëm 
në dollarizimin e stokut të kredisë bankare, i cili është më i ulët 
se vlera e koeficientit në afatin e gjatë. Njëkohësisht, edhe efekti 
afatshkurtër i luhatshmërisë së normës së inflacionit dhe asaj në 
kursin e këmbimit është gjetur se luan një rol relativisht të ulët, duke 
konfirmuar rezultatet e gjetura në afatin e gjatë. Gjithsesi, ndryshe nga 
koeficienti i lidhur me luhatshmërinë në kursin e këmbimit, ai mbi 
normën e inflacionit nuk ka shenjën e pritur dhe është statistikisht 
i parëndësishëm. E para, bazuar në një supozim paraprak, mund të 
jetë për shkak të rritjes së perceptimit të rrezikut. 

Argumenti tjetër, bazuar edhe tek Brown dhe Haas (2010), mund 
të jetë për shkak të prirjes së strukturës së kreditimit në valutë drejt 
zhvillimeve në afatin e gjatë, por edhe shtrirjes së efekteve të politikës 
monetare në afatin e shkurtër dhe atë të mesëm. Për më tepër, 
koeficienti i PVM-së vijon të ketë vlerë pozitive, e cila është statistikisht 
e rëndësishme dhe relativisht e lartë edhe në afatin e shkurtër. Nisur 
nga vlera e koeficientit, për çdo rritje me 1 pikë përqindje të PVM-së 
pritet që kreditimi në valutë të rritet me rreth 0.685 pikë përqindje. Së 
fundmi, rritja e stokut të depozitave në valutë mbetet serish një ndër 
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treguesit kryesorë që shpjegojnë kreditimin në valutë edhe në afatin 
e shkurtër. Në këtë rast, efekti i akumuluar në kohë mbetet më i larti 
krahasuar me efektin e lidhur me treguesit e tjerë. 

Tabelë 2. Korrigjimi i gabimit për modelin e zgjedhur ARDL
ARDL(2,1,0,0,0,2) zgjedhur bazuar në kriterin Bajesian Schwarz Treguesi i varur, 
38 vëzhgime të përdorura për vlerësimin për periudhën T1 2004 – T2 2013
Regresses Parametri Gabimi standard Statistika – T [Prob]
Δ (-1) .72235 .09953 7.2573 [.000]
Δ -.02728 .02920 -.93417 [.358]
Δπ -.04357 .01693 -2.5735 [.016]
Δ MVP .68507 .17851 3.8378 [.001]
Δ .05633 .02495 2.2579 [.032]
Δ .41751 .12683 3.2918 [.003]
Δ (-1) .48874 .12133 4.0281 [.000]
MKG(-1) -.86936 .19809 -4.3886 [.000]

Testet diagnostike
R2 .89115 - 1.3326 [.514]
R2 i përshtatur .83890 X2Re set .043671 [.834]
Statistika F( 10, 27) 20.467[.000] X2Auto 6.2369 [.182]
S.E.R. .23152 X2white 1.8250 [.177]
AIC -9.08651 Cusum S
SIC -10.15095 Cusumsq S

ECMt = (t-1) -.044508* (t-1) + .050120*π(t-1) -.78801* MVP(t-1) -.064792* (t-1) 
-.80327* (t-1) - .65058 -.040649* (t-1)

Burimi: Llogaritje të autorit.

5. PËRFUNDIME

Ekonomia shqiptare ka njohur një rritje të shpejtë të kredisë 
bankare, veçanërisht pas vitit 2004. Privatizimi i bankave shtetërore 
dhe futja në treg e bankave të tjera kryesisht me kapital të huaj ka 
nxitur procesin e kreditimit ndaj sektorit privat dhe ka promovuar 
konkurrencën midis tyre. Në njërën anë, kreditimi bankar, 
veçanërisht ai në valutë, ka luajtur një rol të rëndësishëm në procesin 
e konvergjencës dhe zhvillimit financiar në Shqipëri, kryesisht gjatë 
dekadës së fundit. Në anën tjetër, rritja e shpejtë e kreditimit në valutë 
ka qenë një tipar i përbashkët i vendeve të rajonit, i cili gjithsesi, 
ndryshoi kryesisht pas shpërthimit të krizës financiare globale. Kjo 
ndikoi në rritjen e vëmendjes ndaj faktorëve që diktojnë këtë formë 
kreditimi, veçanërisht edhe si pasojë e ndikimit negativ që supozohet 
se ka ndaj sektorit financiar. Në të njëjtën kohë, një çështje mjaft e 
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rëndësishme që shtrohet kohët e fundit lidhet me kushtëzimin që kjo 
formë kreditimi luan në përçimin e efekteve të politikës monetare. 

Materiali bazohet në studimet empirike të mëparshme në rastin e 
Shqipërisë, por ndryshe nga ato bën një ndarje të kreditimit sipas 
monedhave, në veçanti sipas asaj të dhënë në valutë dhe pjesës së 
dhënë në monedhën vendase. Qëllimi i punimit është të vlerësojë 
përcaktuesit e kreditimit në valutë (bazuar në efektet e kërkesës 
dhe/ose ofertës), bazuar në analizën për vendet EQJL-së. Modeli i 
specifikuar u vlerësua sipas qasjes së testit të ASHVKL-së së kufijve. 
Prandaj, elasticitetet e koeficientëve afatshkurtër u morën duke 
vlerësuar një model të korrigjimit të gabimit që konvergjon drejt 
ekuilibrit afatgjatë. Studimi identifikon një mekanizëm të korrigjimit 
të gabimit, i cili sjell kreditimin në valutë përsëri në ekuilibër. 
Shpejtësia e përshtatjes ndaj këtij niveli ekuilibri është relativisht e 
lartë dhe më e madhe se ajo e vërejtur në studimet e tjera që lidhen 
me sjelljen e kreditimit dhe kërkesën për para.

Rezultatet mbështesin studimet e mëparshme empirike në rastin 
e Shqipërisë, por edhe supozimet teorike se kreditimi në valutë 
ndikohet nga perceptimi i kushteve të rrezikut. Agjentët ekonomikë 
janë të prirur më tepër drejt kreditimit në valutë në kushtet e rritjes 
së mëtejshme të spread-eve pozitive në normat e interesit. Stabiliteti 
në kursin e këmbimit është një tjetër faktor që është gjetur se ndikon 
këtë prirje. Rezultatet e tjera mbështesin argumentimin teorik të 
konceptit të PVM-së, i cili së bashku me treguesin e depozitave në 
valutë përbëjnë faktorët shpjegues kryesorë të kreditimit në valutë. 
Ky është një tjetër argument mbështetës se zhvillimet, që lidhen me 
kreditimin në valutë përgjatë periudhës së kampionit, pasqyrojnë 
prirjen e sektorit privat drejt instrumenteve që mbartin më pak rrezik, 
veçanërisht atij që lidhet me presionet më të larta inflacioniste dhe 
luhatshmërinë në kursin e këmbimit. Në të njëjtën kohë, rezultatet 
dëshmojnë se nevoja për likuiditet kapërcen efektin zëvendësues 
dhe/ose efektin që sjell reduktimi i kostove për shërbimin e 
kreditimit, duke e bërë kërkesën joelastike. Së fundmi, kreditimi në 
valutë është prekur nga kriza financiare globale, por efekti negativ ka 
qenë relativisht i parëndësishëm.
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SHTOJCA

Tabelë 3. EGARCH (11) – AR(12, 1, 12) model-në-variancë për Δlog(π) (gabimet 
kanë shpërndarje normale)
Treguesi i pavarur: Δlog(π)
Metoda: ML - ARCH (Marquardt) – Shpërndarje normale
Kampioni (përshtatur): M1 2001 M5 2013
Vëzhgime të përfshira: 149 pas përshtatjes
Konvergjenca arrihet pas 25 përsëritjeve
MA Backcast: M1 2000 M12 2000
Varianca e Kampionit: backcast (parametri = 0.7)
LOG(GARCH) = C(6) + C(7)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) 
+ C(8)*RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1)) + C(9)*LOG(GARCH(-1))
Treguesi Parametri Gabimi standard Statistika – Z Prob.
log(GARCH) 1.32E-05 .000412 0.032070 [.9744]
C -0.000921 .008027 -0.114779 [.9086]
AR(12) 0.895660 .021841 41.00752 [.0000]
MA(1) 0.264216 .042313 6.244339 [.0000]
MA(12) -0.735745 .046673 -15.76380 [.0000]

Varianca e Ekuacionit
C(6) -1.244213 0.586790 -2.120371 0.0340
C(7) 0.407989 0.186959 2.182240 0.0291
C(8) -0.252977 0.110543 -2.288508 0.0221
C(9) 0.892623 0.057278 15.58403 0.0000
Testet diagnostikuese
R2 0.522698 Mesatarja e variancës së varur 0.000485

R2 i përshtatur 0.509440 Devijimi standard i variancës 
së varur 0.015295

S.E.R. 0.010713 A.I.C. -6.227170
SSR 0.016525 S.I.C. -6.045723
Logaritni i mundësisë 472.9241 H.Q.C. -6.153451
Statistika DW 1.494875
Rrënja e anasjellë AR       .99     .86+.50i    .86-.50i  .50+.86i

 .50-.86i     -.00-.99i   -.00+.99i -.50-.86i
-.50+.86i     -86+.50i   -.86-.50i      -.99

Rrënja e anasjellë MA       .96      .82-.49i    .82+.49i  .47+.84i
 .47-.84i     -.02-.97i   -.02+.97i -.51+.84i
-.51-.84i     -.87-.49i   -.87+.49i      -1.00

Burimi: Llogaritje të autorit.
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Tabelë 4. EGARCH (13) – AR(1, 1, 1)-model në-variancë për Δlog(CPI) (gabimet 
kanë shpërndarje normale)
Treguesi i pavarur: Δlog(CPI)
Metoda: ML - ARCH (Marquardt) – Shpërndarje normale
Kampioni: M1 2001 M12 2012
Vëzhgime të përfshira: 144
Konvergjenca arrihet pas 275 përsëritjeve
MA Backcast: 2000M12
Varianca e Kampionit: backcast (parametri = 0.7)
GARCH = C(5) + C(6)*RESID(-1)^2 + C(7)*GARCH(-1) + C(8)*GARCH(-2) + 
C(9)*GARCH(-3)
Treguesi Parametri Gabimi standard Statistika – Z Prob.
GARCH 0.034357 0.071683 0.479287 0.6317
C 3.109167 0.333329 9.327620 0.0000
AR(1) 0.754454 0.060989 12.37042 0.0000
MA(1) 0.280435 0.091246 3.073408 0.0021

Ekuacioni i luhatshmërisë
C 0.008099 0.005631 1.438303 0.1503
RESID(-1)^2 -0.089696 0.017781 -5.044376 0.0000
GARCH(-1) 0.182186 0.268219 0.679242 0.4970
GARCH(-2) 0.356906 0.387534 0.920968 0.3571
GARCH(-3) 0.499013 0.311087 1.604093 0.1087
R2 0.673742 Mesatarja e treguesit të varur 2.997265
R2 i përshtatur 0.666750 S.D. e treguesit të varur 1.221163
S.E.R. 0.704950 A.I.C. 1.887166
SSR 69.57363 S.I.C. 2.072780
Log likelihood -126.8760 H.Q.C. 1.962589
Statistika DW 1.902029
Rrënja e anasjellë AR .75
Rrënja e anasjellë MA -.28

Burimi: Llogaritje të autorit.
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Tabelë 5. Testet e rrënjës njësi, periudha T1 2004 – T2 2013

Treguesi
Nivel Diferencë e parë

Ndërprerja ndërprerja 
dhe trendi Asgjë Ndërprerja ndërprerja 

dhe trendi Asgjë

TestAugmented Dickey Fuller (ADF)
[0.9144] [0.2013] [0.2315] [0.0004] [0.0021] [0.0000]

MVP [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000]
π [0.0004] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000]

[0.0153] [0.0647] [0.0009] [0.0000] [0.0000] [0.0000]
[0.1376] [0.3688] [0.1809] [0.0004] [0.0005] [0.0000]
[0.2335] [0.4731] [0.0290] [0.0001] [0.0003] [0.0000]

Testi Phillips-Peron (PP)
[0.9347] [0.6442] [0.3265] [0.0577] [0.1858] [0.0038]

MVP [0.0017] [0.0195] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000]
π [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000]

[0.0153] [0.0647] [0.0009] [0.0000] [0.0000] [0.0000]
[0.1731] [0.4282] [0.1142] [0.0004] [0.0024] [0.0000]
[0.1884] [0.3726] [0.0216] [0.0000] [0.0000] [0.0000]

a përzgjedhja automatike e vonesës kohore bazohet tek kriteri informues Schwarz 
(SIC)

Burimi: Llogaritje të autorit.

Tabelë 6. Analiza kointegruese sipas përafrimit “testi ASHVKL i kufijve” bazuar 
tek ekuacioni 2

Treguesi i varur (1)

Numri i 
vonesave 

kohore 
AIC-SIC 

Statistika 
– F

Shkalla 
e lirisë [Prob.] Rezultatet***

F  ( I ,π, MVP, , ) 2 5.54035 (6, 13) [.0058] Cointegration 

F  ( I π, MVP, , , π) 2 0.59754 (6, 13) [.7277] No cointegration

Fπ (πI MVP, , , π, ) 2 3.56348 (6, 13) [.0260] No conclusive

F MVP ( MVPI , , , π) 2 1.85167 (6, 13) [.1655] No cointegration

F  ( I , , π, MVP) 2 3.30631 (6, 13) [.0335] No conclusive

F  ( I , π, MVP, ,) 2 1.14595 (6, 13) [.3904] No cointegration

*** bazuar në vlerat kritike të sugjeruara nga Narayan (2004), për një ekuacion me 
trend dhe konstante, ku:
k= 6 dhe n = 40
- (1 %): kufiri i poshtëm I(0) = 3.796 dhe kufiri i sipërm I(1) = 5.299
- (5 %): kufiri i poshtëm I(0) = 2.757 dhe kufiri i sipërm I(1) = 3.927
- (10 %): kufiri i poshtëm I(0) = 2.316 dhe kufiri i sipërm I(1) = 3.371

Burimi: Llogaritje të autorit.
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Grafik1. Analiza e testit të qëndrueshmërisë së mbetjeve bazuar në testin 
CUSUM dhe CUSUMSQ

Burimi: Llogaritje të autorit.

Shuma kumulative  e mbetjeve rekursive
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EFIKASITETI I SHPËRNDARJES SË 
PORTOFOLEVE TË KREDIVE BANKARE 

NË SHQIPËRI 
Gent Sejko, Altin Tanku, Elona Dushku, Kliti Ceca1

1ABSTRAKT

Ky material analizon sjelljen e efikasitetit të sistemit bankar në lidhje me 
shpërndarjen sektoriale të kredive në ekonominë shqiptare, bazuar në të dhënat 
individuale të bankave. Shpërndarja e kredive është parë në nivel sektori dhe 
është vlerësuar nëse është në përputhje me zhvillimin ekonomik të sektorit dhe 
rezikun e kredisë për secilin sektor të ekonomisë. Rezultatet empirike bazuar 
në përqasjen e të dhënave në panel tregojnë se gjatë periudhës 2008-2014, 
shpërndarja e kredisë së re ndërmjet sektorëve nuk ka qenë plotësisht eficiente. 
Zhvillimet në aktivitetin kreditues nuk reflektojnë ecurinë ekonomike dhe 
rezikun e kredisë në secilin sektor të ekonomisë.

1. HYRJE

Literatura teorike dhe studimet empirike pranojnë dhe theksojnë rolin 
që ndërmjetësimi financiar dhe në veçanti aktiviteti kreditues ka në 
zhvillimin ekonomik të vendit dhe në konvergjencën ekonomike me 
vendet e zhvilluara. Edhe evidencat empirike në rastin e Shqipërisë 
e konfirmojnë këtë konkluzion, si në afatin e gjatë, ashtu edhe në 
afatin e shkurtër (Dushku, 2008; Yzeiraj, 2016). 

Një vështrim historik mbi aktivitetin kreditues në Shqipëri dëshmon 
që shpejtësia dhe procesi i ndërmjetësimit financiar që filloi në 
vitin 2004 me privatizimin e ish-Bankës së Kursimeve, u bënë ndër 
1 Gent Sejko, Guvernator, Banka e Shqipërisë.
 Altin Tanku, Elona Dushku, Kliti Ceca, Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë.
 Autorët, dëshirojnë të theksojnë se idetë dhe diskutimet e shprehura në këtë studim, janë përgjegjësi 

vetëm e tyre dhe nuk përfaqësojnë mendimet dhe opinionin e Bankës së Shqipërisë. Materiali është 
prezantuar dhe diskutuar në Takimin e 11-të të Kërkimeve Ekonomike në Evropën Juglindore, 
organizuar nga Banka e Shqipërisë më 4-5 dhjetor 2017.
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faktorët kryesorë të rritjes ekonomike në vend. Mund të thuhet se 
procesi i ndërmjetësimit të shpejtë financiar në periudhën 2002-2008, 
ishte përcaktues për shpejtësinë dhe kompozimin sektorial të rritjes 
ekonomike në Shqipëri. Zhvillimet ekonomike gjatë kësaj periudhe i 
përngjajnë kryesisht modelit të rritjes të mbeshtetur nga nxitja e kërkesës 
agregate përmes rritjes së shpejtë të kredisë (absorption growth model), i cili 
u ndërpre papritur në fundin e vitit 2008 me shfaqjen e krizës financiare 
globale. Rritja ekonomike vazhdoi solide deri në fundin e vitit 2009, 
por u tkurr në periudhën në vazhdim dhe ka qëndruar nën nivelin e 
parakrizës që prej asaj kohe. Këto zhvillime në aktivitetin ekonomik, si 
dhe nënçmimi i monedhës vendase, sollën një rritje të menjëhershme të 
kredive të këqija nga 4% që ishte në fund të vitit 2008, në 25% në vitin 
2014. Në të njëjtën kohë edhe aktiviteti ekonomik i vendit u përshtat 
ndaj këtyre zhvillimeve të reja, pasqyruar edhe në kompozimin dhe 
kontributin që zë secili sektor në ekonomi. 

Analizat e shumta mbi natyrën dhe shpejtësinë e ndërmjetësimit 
financiar para vitit 2009, parë nga këndvështrimi i periudhës pas 
krizës financiare globale, dëshmojnë qartë se rritja e shpejtë e kredisë 
deri në fund të vitit 2008 “dështoi” të prodhojë rritje të qëndrueshme 
dhe punësim në periudhën pas saj. Menjëherë pas krizës financiare 
të vitit 2008, rritja e kredisë pothuajse u zhduk, duke shkaktuar 
njëkohësisht një rënie të fortë në investime, në konsum, gjithashtu 
edhe në ekspansionin monetar. Si pasojë e karakteristikave të 
zhvillimit financiar dhe ekonomik të vendit, kriza financiare globale 
në Shqipëri i shfaqi efektet më vonë se në vendet e zhvilluara dhe 
jo nëpërmjet kanaleve tradicionale. Ndikimi fillimisht u shfaq si një 
krizë paniku, e cila u shoqërua me një tërheqje të menjëhershme të 
depozitave nga sistemi bankar dhe me një nënçmim të monedhës 
vendase përkundrejt euros dhe dollarit. Aktiviteti kreditues dhe 
rritja ekonomike në vend u ngadalësuan. Të gjitha këto zhvillime 
së bashku sollën një rritje të menjëhershme të normës së kredive 
të këqija ndaj totalit të kredive2. Nga ana tjetër, u vërejt edhe një 
përkeqësim i situatës financiare të individëve dhe të bizneseve, që e 
bëri më të vështirë rritjen e kërkesës për kredi, konsum e investime 
nga sektori privat, dhe të aktivitetit ekonomik në përgjithësi. Në këto 
kushte, bankat e kufizuan rritjen e mëtejshme të kredisë si rezultat i 

2 Materiali studimor nga Shijaku dhe Ceca (2012) tregoi që nënçmimi i monedhës vendase dhe 
ngadalësimi i aktivitetit ekonomik sollën rritjen e shpejtë të raportit të kredive me probleme. 
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kufizimeve rregullative që lidhen me treguesit e shëndetit financiar 
të bankës nga këndvështrimi i kapitalizimit dhe likuiditetit, të cilët 
e kufizuan edhe më shumë kreditimin. Rrjedhimisht, shpërndarja e 
kredisë bëhet e rëndësishme jo vetëm për ndikimin në aktivitetin 
ekonomik të vendit, por edhe për vetë ndikimin që ka në shëndetin 
financiar të vetë bankës. 

Megjithatë, pavarësisht efekteve direkte dhe indirekte të krizës financiare 
në sistemin bankar dhe në ekonominë shqiptare, rritja e ngadaltë e 
kreditimit ndaj sektorit privat është disi e vështirë për t’u shpjeguar edhe 
pse kanë kaluar pothuajse 10 vite nga kriza financiare. Kjo pasi sistemi 
bankar në vetvete është i mirëkapitalizuar dhe likuid. Pavarësisht se pjesa 
më e madhe e bankave janë me kapital të huaj, financimi i tyre nuk varet 
nga tregu ndërkombëtar, pasi burimi kryesor i fondeve janë depozitat që 
përbëjnë më shumë se 100% të totalit të kredisë. 

Për më tepër, periudha në studim është dalluar nga një politikë 
monetare ekspansioniste e shoqëruar me ulje të normës bazë të 
interesit nga 6.25% në 1.25%. Ky stimul monetar është transmetuar 
tek të gjitha maturitetet dhe instrumentet financiare të tregut. Për më 
tepër, gjatë kësaj periudhe Banka e Shqipërisë ka ndërmarrë edhe një 
sërë masash makro dhe mikroprudenciale, të cilat kanë pasur si qëllim 
gjallërimin e aktivitetit kreditues. Pavarësisht të gjithave, vërehet se 
rritja totale e kredisë mbetet e ulët. Rritja e kredisë në monedhën 
vendase nuk ka mundur të nxisë një rritje më të shpejtë të totalit të 
kredisë, e cila është ndikuar më së tepërmi nga ulja e stokut të kredive 
të këqija në monedhën e huaj. Kjo është dokumentuar në analizën e 
Bankës së Shqipërisë të diskutuar në raportet periodike të Politikës 
Monetare dhe Stabilitetit Financiar midis viteve 2008 dhe 2017. 

Studimi dhe hulumtimi i arsyeve pas kësaj performance të dobët 
të kreditimit në periudhën e pas krizës është shumë i rëndësishëm 
nga pikëpamja e Bankës së Shqipërisë. Studimet empirike gjejnë se 
shpërndarja joeficiente e kredisë mund të jetë një nga faktorët më 
të rëndësishëm për të shpjeguar performancën e dobët të aktivitetit 
kreditues. Autorë të ndryshëm, ndërmjet tyre, Ahearne dhe Shinada 
(2005), Caballero, Takeo dhe Kashyap (2006) konstatojnë se bankat 
kanë stimuj afatshkurtër për të kredituar sektorët me performancë 
të ulët ekonomike, duke izoluar klientët ekzistues në këta sektorë, të 
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ashtuquajturat “firmat mumie”, nga forcat e tregut, që në vetvete do 
t’i çonte drejt ristrukturimit ose falimentit firmat që shfaqin paaftësi 
për të paguar detyrimet e tyre. Bankat priren t’i qëndrojnë besnike 
vendimmarrjes së gabuar të së kaluarës, dhe vazhdojnë të mbështesin 
të njëjtat kompani e sektorë duke ristrukturuar borxhin e tyre të keq 
ose duke u ridhënë kredi të re për t’i mbajtur këto kompani në treg. 
Kjo sjellje e bankave kufizon investimet në tërësi dhe veçanërisht 
ato në sektorët më produktivë, duke ndikuar gjithashtu negativisht 
në rritjen e ekonomisë dhe në potencialin e saj. Ky fenomen është 
konfirmuar nga Peek dhe Rosengren (2003), që tregojnë se në 
periudhat pas krizave financiare dhe ekonomike nuk vërehet një 
orientim i menjëhershëm i bankave drejt sektorëve më produktivë 
të ekonomisë. Kështu vlerësimi i marrëdhënies midis zhvillimit 
ekonomik të sektorit dhe kreditimit të tij është i rëndësishëm nga 
këndvështrimi i politikës monetare dhe stabilitetit financiar të vendit 
dhe meriton vëmendjen e duhur të bankës qendrore. 

Qëllimi i këtij materiali është të analizojë efikasitetin e shpërndarjes 
së kredisë bankare pas periudhës së krizës financiare globale duke 
marrë në konsideratë se si portofoli i kredisë së bankave i është 
përshtatur ndryshimeve sektoriale në aktivitetin ekonomik e 
rrezikun e kredisë, dhe nivelit të kapitalizimit të bankave. Vlerësimi i 
rezultateve bazohet në përqasjen e të dhënave në panel për 13 banka 
që operojnë në Shqipëri, aktivet e të cilave përbëjnë 90% të totalit të 
aktiveve të sistemit. 

Duke përdorur të dhëna mbi kredinë bankare për periudhën 2008-
2014, ne gjejmë evidenca se kredia dhënë sektorit privat nuk i 
është përgjigjur në mënyrë proporcionale ndryshimeve specifike të 
performancës së sektorëve ekonomikë, si dhe rrezikut të kredisë së 
sektorit. Në disa raste, vlerësimet janë madje në kah të kundërt me 
pritshmëritë teorike dhe sjelljen racionale të bankave. Ne gjejmë 
evidenca se bankat kanë vazhduar të financojnë sektorët ekonomikë 
me performancë të dobët makroekonomike dhe me rrezik të lartë 
kredie, si dhe nuk kanë mbështetur sektorët me kontribut pozitiv 
dhe të qenësishëm. Rezultatet tregojnë gjithashtu se niveli i kapitalit 
të bankave luan një rol të rëndësishëm në shpërndarjen e kredisë për 
disa sektorë. Në përgjithësi vërejmë se sjellja e bankave nuk është 
uniforme ndaj sektorëve të ekonomisë dhe varet nga karakteristikat 
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dhe modeli i bankës. Në përfundim, rezultatet empirike mbështesin 
hipotezën se shpërndarja sektoriale e kredisë në rastin e bankave 
në Shqipëri nuk është plotësisht në përputhje me zhvillimet 
makroeknomike dhe situatën financiare të sektorëve të ekonomisë. 
Bankat mund të jenë më eficiente në shpërndarjen e kredisë në 
ekonomi. Në përfundim, pavarësisht përputhjes së cikleve të 
ndërmjetësimit me aktivitetin ekonomik në terma të përgjithshëm 
(siç është vërtetuar nga materialet e mëparshme), rezultatet empirike 
tregojnë se shpërndarja sektoriale e kredisë nuk ka qenë plotësisht në 
përputhje me zhvillimet makroekonomike dhe situatën financiare të 
sektorëve të veçantë të ekonomisë. 

Materiali në vazhdim është organizuar si më poshtë: në seksionin në 
vazhdim prezantohet dhe diskutohet metodologjia, në seksionin e 
tretë përshkruhen të dhënat dhe burimi kryesor i tyre. Në seksionin 
e katërt janë përmbledhur rezultatet dhe në fund janë paraqitur 
vërejtjet përfundimtare. 

2. PLANI DHE METODOLOGJIA KËRKIMORE

Ky material kërkimor përpiqet të hulumtojnë sjelljen e bankave në 
lidhje me shpërndarjen sektoriale të kredisë, për të vlerësuar nëse 
vendimmarja e bankave reflekton drejt zhvillimet në performancën 
ekonomike të sektorit dhe të treguesve të shëndetit financiar për 
sektorët respektivë bankarë. 

Efikasiteti i shpërndarjes së kredisë duhet të reflektojë vendimmarrjen 
e bankës për kreditimin e ekonomisë në përputhje me pritshmërinë 
e kthimit të pritur dhe të rrezikut potencial që shoqëron aktivitetin 
kreditues. Mankiw (1986) propozon një model teorik mbi 
shpërndarjen e kredisë në të cilin shpjegohen se vendimet e bankës 
do të varen nga faktorët e mësipërm, të cilët ndikojnë në mënyrë 
specifike probabilitetin e kthimit të detyrimeve. Në mënyrë specifike, 
Mankiw sugjeron se është përkatësisht vlerësimi mbi këta tregues që 
do të përcaktojë probabilitetin e falimentimit së firmës huamarrëse 
në industrinë përkatëse. Duke qenë se të dy këta faktorë janë të 
panjohur për bankën, rrjedhimisht banka duhet të krijojë një vlerësim 
për ta. Tradicionalisht, në materialet kërkimore vërehet se treguesit 
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kryesorë për të matur normën e kthimit të sektorit dhe rrezikun e tij 
janë përdorur treguesit makroekonomikë të sektorit si; vlera e shtuar, 
shitjet apo fitimet. Ndërsa rreziku i sektorit është matur me normën 
e kredive të këqija ndaj sektorit përkatës, kjo bazuar kryesisht në 
supozimin se termi idiosyncratic i kthimit dhe i rrezikut të sektorit ka 
shpërndarje normale midis firmave të industrisë dhe se mesatarja 
përfaqëson mesataren e industrisë përkatëse. Rrjedhimisht problemi 
i bankës shndërrohet në vlerësimin më të mirë të mundshëm për 
aktivitetin ekonomik dhe rrezikun që shfaq çdo sektor në krahasim 
me pjesën tjetër të sektorëve. 

Studimet empirike mbi këtë temë duke përfshirë Peek dhe Rosengren 
(2003), Buch, Schertler dhe Westërnhagen (2006), Bebczuk dhe 
Glindo (2005), etj., kanë përdorur modelin e mësipërm të propozuar 
nga Mankiw për të studiuar efikasitetin e shpërndarjes së kredisë. 
Këto studime janë bazuar në vlerësimin e një paneli të dhënash mbi 
banka individuale dhe të dhënash mikro. Pjesa më e madhe e tyre 
kryesisht kanë hulumtuar sjelljen sektoriale të kredisë, konkretisht 
shpërndarjen e kredisë sipas sektorëve, në përgjigje të zhvillimeve të 
rritjes ekonomike të sektorëve, rrezikut të tyre dhe faktorëve të tjerë 
të shëndetit financiar të bankave. Në mënyrë të përgjithshme, modeli 
që pasqyron këtë lidhje paraqitet në formën e mëposhtme:

    (1)

Ku: l - përfaqëson huadhënien, 
X - përfaqëson vektorin e treguesve shpjegues, që përfshin treguesit në nivel 
sektori dhe të karakteristikave të bankave, 

 dhe  - përfaqësojnë vektorin e parametrave të vlerësuar, që i korrespondon 
respektivisht elementeve me vonesë kohore dhe tërësisë së treguesve të pavarur,
- përfaqëson gabimet e modelit të vlerësuar. 

Ne jemi përpjekur të përdorim një model të ngjashëm me modelin 1 të 
paraqitur më lart për të studiuar efikasitetin e shpërndarjes së kredisë. 
Fokusi i ushtrimit empirik është vlerësimi i vektorit të parametrave 
 i cili mat përgjigjen (elasticitetin) e portofolit të kredisë përkundrejt 

ndryshimeve në sektorët e ekonomisë dhe në treguesit specifikë të bankës. 
Duke ndjekur modelin teorik dhe studimet empirike mbi këtë çështje, 
në model janë përfshirë si specifikat e sektorëve, ashtu edhe specifikat 
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bankare si tregues shpjegues në modelin e zgjedhur. Përzgjedhja e 
treguesve shpjegues është bërë në mënyrë të tillë që të adresojë tre forca 
të ndryshme dhe të kundërta, të cilat mund të kenë ndikim në lidhjen 
midis normës së kthimit të pritshëm dhe rrezikut të kredisë. 

Së pari, marrëdhënia midis rritjes sektoriale dhe shpërndarjes sektoriale 
të kredisë do të ndikohet nga ekspozimi i bankës në një industri të 
caktuar. Kjo ndodh kështu pasi sa më shumë të përqendruara3 (në 
një sektor specifik) të jenë portofolet e kredisë së bankave aq më 
pak të mbrojtura janë ato, ose e thënë ndryshe aq më shumë rrezik 
mbartin. Bankat mund të kontrollojnë rrezikun e ekspozimit të tyre 
drejt një sektori të caktuar, duke reduktuar ose duke dhënë kredi të 
reja nëse karakteristikat apo profili i rrezikut të këtij sektori është i 
ngjashëm me të tjerët. Dekurajimi i kredive të reja ndaj një sektori 
të caktuar ose nxitja për t’u dhënë kredi të reja sektorëve të tjerë 
të ekonomisë do të ndryshojë profilin e përgjithshëm të rrezikut 
të bankës. Lidhja bëhet akoma më e dukshme nëse konsiderohet 
shpërndarja sektoriale e huave të këqija. Një ekspozim i madh ndaj 
një sektori që ka pjesën dërrmuese ose që përjeton ritme të shpejta të 
rritjes së kredisë me probleme, mund ta kushtëzojë bankën që të mos 
lëvrojë hua të reja në këtë sektor, duke vendosur kufizime sasiore 
për objektivat e rritjes së kredisë ose duke rritur normat e kostos së 
huasë së dhënë për këtë sektor. Kjo përshtatje, nga ana tjetër, nuk 
është pa kosto, prandaj banka duhet të marrë në konsideratë të gjitha 
kostot e mundshme që lidhen me stokun e kredisë të këtij sektori 
përkundrejt sektorëve të tjerë.

Së dyti, shpërndarja e trashëguar e kredive ekzistuese bëhet një pengesë 
për korrektimin e portofolit. Peek dhe Rosengren (2003) gjejnë se 
bankat nuk e kanë të lehtë të përshtaten duke u zgjeruar në sektorët 
e rinj produktivë, pasi kanë trashëguar një shpërndarje të dhënë të 
portofolit të huasë. Bankat priren të mbështesin sektorët “e vjetër”. 
Kjo evidentohet veçanërisht gjatë periudhave të tkurrjes së aktivitetit 
ekonomik kur si pasojë e kushteve të vështira ekonomike, bankave 
mund t’u duhet të mbështesin klientët ekzistues në vështirësi, duke u 
dhënë kredi të re ose duke ristrukturuar kreditë ekzistuese, në mënyrë 
që të mbajnë nën kontroll rritjen e kredive të këqija në bilancin e tyre. 
Rrjedhimisht, kur vlerësohet eficienca e shpërndarjes së rrezikut të 

3 Përqendrimi është matur si raport i kredisë dhënë një sektori ndaj totalit të sektorit. 
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kredisë të bankës është e rëndësishme të llogaritet ekspozimi relativ 
i saj ndaj sektorit përkundrejt pjesës tjetër të ekonomisë. Në këtë 
kuptim është e arsyeshme të konsiderohet perspektiva relative në 
shpërndarjen sektoriale të stokut të kredisë dhe atij të kredive të këqija.

Së treti, riorientimi i kredive drejt sektorëve të rinj do të varet 
gjithashtu nga aftësia ose domosdoshmëria e bankës për të përshtatur 
sa më shpejt portofolin e vet. Kishan dhe Opiela (2000) zbulojnë se 
aftësia e bankës për të ruajtur normën e rritjes së kredisë varet nga 
karakteristikat e vetë bankës, si për shembull kapitali dhe madhësia 
e bankës. Procesi i përshtatjes supozohet të jetë më i lehtë për 
institucionet e mëdha dhe të mirëkapitalizuara, të cilat kanë një rrjet 
më të madh klientësh dhe fondesh. Këto banka do të ishin në gjendje 
të mbanin shpërndarjen e tyre të portofolit shumë më lehtë se bankat 
më të vogla dhe financiarisht të kufizuara. Ky fakt është pranuar nga 
studime të tjera, të cilat kanë përfshirë karakteristika individuale të 
bankave në modelin e vlerësuar. Kjo karakteristikë është shumë e 
rëndësishme në rastet kur ekzistojnë diferenca të konsiderueshme në 
madhësinë e bankës dhe në modelet e tyre të biznesit.

Edhe në rastin tonë, zgjedhja e treguesve dhe vlerësimi i lidhjes mbi 
portofolin e kredisë së bankave dhe karakteristikave të tyre është 
bërë në linjë me diskutimin e lartpërmendur. Detaje mbi përshkrimin 
dhe ndërtimin e të dhënave gjendet në seksionin pasardhës.

Përgjithësisht, vlerësimi i lidhjes midis ndryshimit të portofolit të 
kredisë dhe përcaktuesve kryesorë është bërë me anë të metodave të 
regresionit linear bazuar mbi të dhënat në panel. Implementimi i kësaj 
përqasjeje nuk është i lehtë dhe pa probleme nëse mbahet parasysh 
endogjeniteti dhe korrelacioni serial midis treguesve dhe termave të 
gabimit, që sjellin probleme në vlerësimin e koeficienteve dhe në 
konkluzionet që rezultojnë nga interpretimi i këtyre koeficienteve. Si 
rrjedhojë, vlerësimi i parametrave të panelit bazohet tradicionalisht 
në teknika alternative, të cilat përpiqen të adresojnë efektet potenciale 
që rrjedhin nga shkelja e supozimeve bazë të regresionit linear bazuar 
në metodën e katrorëve më të vegjël. 

Përgjithësisht, regresioni linear supozon se mesatarja e pritur e 
kushtëzuar e treguesit Xk është një funksion linear i treguesve 
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parashikues Xd-1 i përcaktuar nga vektori i parametrave (të panjohur) 
 të formuluar si më poshtë:

    (2)

Ku:  dhe  përfaqësojnë vektorin e treguesve aktualë dhe të vlerësuar 
të T x 1, vektorëve si përgjigje ndaj treguesve respektivë,

 përfaqëson (d – 1) vektorë të treguesve të parashikuar ose a (d – 1) x T 
matrica e regresorëve,

 dhe  përfaqësojnë respektivisht koeficientet realë të vlerësuar, ku:

      (3)

Vlerësimi i këtij modeli bazohet në një grup supozimesh si: mesatarja 
e gabimit të vlerësuar është e barabartë me 0, me variancë konstante 

 dhe me kovariancë të barartë me 
0, Cov , si dhe gabimi nuk vuan nga korrelacioni serial 

. Të gjitha këto supozime së bashku garantojnë që 
parametrat e vlerësuar të jenë të qëndrueshëm, të paanshëm dhe eficientë.

Kjo strukturë është përshtatur në kontekstin e vlerësimit të panelit 
që paraqitet në prezantimin e mëposhtëm:
         
     (4)

ku,  dhe  përfaqësojnë respektivisht treguesin 
specifik të pavëzhguar ndërsektorial dhe gabimin e vlerësimit. 
Rrjedhimisht, plotësimi i kushteve , , 

 dhe , duhet të përmbushet për çdo i.

Problemi me vlerësimin e modeleve të panelit është përmbushja e 
supozimit mbi natyrën e treguesit të pavëzhguar ui, si dhe shkelja 
e supozimeve të regresionit linear përgjatë dimensionit kohor dhe 
ndërsektorial dhe si rrjedhojë e mungesës së plotë të informacionit 
mbi procesin natyror të gjenerimit të të dhënave reale.

Nga këndvështrimi i diskutimit më lart, marrëdhënia ndërmjet kredisë 
dhe rritjes, kredisë dhe rrezikut të kredisë, ose kredisë dhe raportit 
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të mjaftueshmërisë së kapitalit janë shembuj tipikë të problemeve 
që lidhen me endogjenitetin dhe korrelacionin serial. Kështu 
njëkohshmëria e ndodhjes së këtyre ngjarjeve dhe ndikimi i ndërsjellë 
shkak-pasojë ndërmjet rritjes së kredisë dhe aktivitetit ekonomik në 
sektorët e ekonomisë nënkuptojnë thyerjen e supozimeve mbi të 
cilat bazohet modeli ekonometrik i vlerësimit. Çdo libër tradicional i 
analizës së ekonometrisë, shiko p.sh. Green (2005), jep një diskutim 
të plotë të problemeve të përmendura më lart, ndërsa argumentet 
shtesë mund të gjenden në Hendry dhe Johansen (2013).

Shkelja e supozimeve të lartpërmendura është problematike dhe 
duhet të adresohet nëpërmjet zgjedhjes së përshtatshme të metodës 
së vlerësimit. Duke ditur natyrën e bizneseve, zhvillimet në kreditim 
dhe në ekonomi, modelin e bankave dhe mënyrën e sjelljes së tyre, 
ne presim që paneli ynë të shfaqë probleme të heteroskedasticitetit 
dhe korrelacionit të gabimit të vlerësuar jo vetëm në kohë por 
edhe në dimensionin ndërbankar. Këto probleme ndikojnë në 
efektivitetin e parametrave të vlerësuar të modelit dhe si rrjedhojë 
në konkluzione të gabuara. Në varësi të problemeve të identifikuara, 
kjo gjë mund të zgjidhet duke përdorur efekte fikse ose rastësore, 
ose nëpërmjet metodës EGLS (cross-Section SUR) që bën të mundur 
korrektimin e gabimeve standarde të modelit, por që lejon një 
korrelacion ndërkohor midis bankave. Një përshkrim më i detajuar 
mbi metodologjinë e zgjedhur gjendet në seksionin e rezultateve. 
Gjithashtu në përputhje me Beck dhe Katz (2011), në ekuacionin 
e vlerësuar kemi përfshirë edhe treguesin e varur me një vonesë 
kohore për të adresuar dinamikën autoregresive të tij. 

3. PËRSHKRIMI DHE NDËRTIMI I TË DHËNAVE

Literatura ka treguar se burimet kryesore të financimit të jashtëm 
(duke iu referuar burimeve të financimit jashtë fondeve të tyre) janë 
të ndryshme për sektorë apo industri të ndryshme [shih Rajan dhe 
Zingales (1998); dhe Fisman dhe Love (2003)]. Ndërsa disa sektorë 
mbështeten më shumë tek bankat për të rritur investimet dhe 
prodhimin ose thjesht për të përballuar kufizimet në likuiditet, disa 
të tjerë mund të sigurojnë fonde shtesë në segmente të tjera të tregut 
financiar dhe të mbështeten më pak tek bankat. Prandaj kërkesa për 
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kredi mund të ndryshojë ndërmjet sektorëve. Megjithatë, në Shqipëri 
për shkak të mungesës së tregjeve financiare alternative, sistemi 
bankar është burimi kryesor i fondeve në ekonomi, ndërkohë që 
segmentet e tjera të tregut financiar janë pothuajse të papërfillshme. 
Për më tepër, të gjitha bankat janë të organizuara si banka universale, 
të cilat mbledhin depozita dhe i japin kredi sektorit privat dhe publik. 
Burimi kryesor i fondeve janë depozitat e individëve, duke bërë që 
aktiviteti i tyre të varet më së shumti nga kushtet e tregut të brendshëm 
dhe nga kërkesa e sektorit privat për t’u zhvilluar. Ky model biznesi 
i bankave i bën ato të varura nga zhvillimet e tregut të brendshëm, 
duke bërë që edhe aktiviteti kreditues i tyre të ndikohet më së shumti 
nga performanca ekonomike e vendit, se sa nga investimet e tjera 
alternative jashtë vendit. 

Zhvillimet në tregun e brendshëm kanë përcaktuar edhe zhvillimet 
në tregun bankar kryesisht deri para vitit 2009, ku rritja e kredisë drejt 
sektorëve të veçantë gjatë viteve 2000-2009, ka qenë një komponent 
përcaktues në përbërjen e rritjes ekonomike. Megjithatë, nga një 
vështrim i shpejtë mbi të dhënat në nivel sektori vërehet se kontributi 
i secilit sektor në terma të vlerës së shtuar (Grafik 1) nuk përputhet 
me shpërndarjen sektoriale të portofolit të kredisë (Grafik 2). 

Grafikisht vërehet dukshëm një sjellje e ndryshme midis shpërndarjes 
së kredisë në nivel sektori dhe shpërndarjes së vlerës së shtuar. 
Kështu, kreditimi ndaj sektorit të shërbimeve, përbën mesatarisht 

Burimi: Instat.

Grafiku 1. Vlera e shtuar e secilit sektor si raport ndaj totalit të vlerës së 
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55% të totalit të kredisë së biznesit, që tregon për një ekspozim më të 
madh të sistemit bankar ndaj këtij sektori, ndjekur nga kredia dhënë 
sektorit të industrisë, ndërtimit dhe së fundi, kredia ndaj sektorit të 
bujqësisë. Duke bërë një krahasim të këtyre raporteve përkatësisht 
me ato të vlerës së shtuar, por në nivel sektori, vërehet se rëndësia 
relative e sektorëve në kuptimin e vlerës së shtuar nuk reflektohet 
proporcionalisht në rëndësinë relative të sektorëve në portofolet e 
huave të sistemit bankar. 

Kjo në vetvete është një shenjë e shpërndarjes joefikase të kredisë, 
duke pritur teorikisht që bankat të mbështesin sektorët që kanë rritje 
më të shpejtë. Grafikët e mësipërm tregojnë që procesi i korrektimit 
ka qenë i ngadaltë për të mos thënë inekzistent dhe rrjedhimisht 
është e natyrshme të supozohet që rreziku i sektorit specifik (situata 
e kredisë së keqe) dhe karakteristikat specifike të bankës të luajnë 
një rol të rëndësishëm në shpejtësinë dhe madhësinë e procesit të 
përshtatjes së rritjes së kredisë në nivel sektori me performancën e 
sektorit. Kështu është pikërisht niveli i mjaftueshëm i kapitalit dhe 
i likuiditetit të bankave që luajnë një rol domethënës në aftësinë e 
tyre për të rregulluar portofolin e kredisë në përputhje me zhvillimet 
ekonomike dhe të rrezikut. Bankat e mirëkapitalizuara mund të rrisin 
më lehtë kreditimin kur kushtet e biznesit përmirësohen, sesa bankat 
që kanë kufizime në kapital. Pra, pritet që një nivel më i lartë kapitali, 
të ketë një efekt pozitiv në huadhënie. I njëjti argument qëndron edhe 
për bankat likuide me burime të konsiderueshme të fondeve, të cilat 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafiku 2. Kredia për sektor e shprehur si raport i totalit të stokut të 
kredisë.
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pritet të ndikojnë më shumë në rritjen e huasë përkundrejt bankave 
me kufizime në likuiditet. Karakteristikat specifike të bankave janë 
përcaktues të rëndësishëm të shpërndarjes të kredisë sipas sektorëve, 
prandaj do të vlerësojmë se si këta faktorë kanë ndikuar kreditimin 
në Shqipëri.

Qëllimi i këtij materiali kërkimor është të hetojë nëse shpërndarja e 
kredisë në nivel sektori i përgjigjet zhvillimeve sektoriale në aspektin 
e rritjes sektoriale, performancës së rrezikut, si dhe karakteristikave 
të bankave bazuar në përqasjen e metodave në panel të korrektuara 
për endogjenitetin dhe korrelacionin serial midis serive dhe termave të 
gabimit në dimension kohor dhe atë ndërsektorial. Zgjedhja e treguesve 
të përshkruar më poshtë është e njëjtë me atë të Tanku, Dushku dhe 
Ceca (2016), por në ndryshim nga ky material, analiza empirike bazohet 
në metodën e panelit të aplikuar mbi të dhënat tremujore individuale 
për 13 banka në Shqipëri gjatë periudhës 20084-2014. Më konkretisht, 
bazuar në literaturën teorike dhe empirike, norma e ndryshimit të 
kredisë në nivel sektori është parë në funksion të vlerës së shtuar të 
sektorit, rrezikut të kredisë së sektorit, si dhe nivelit të kapitalizimit të 
bankave për të katërt sektorët kryesorë të ekonomisë në veçanti.

Kështu si tregues të varur kemi marrë diferencën e parë të përpjesës 
së kredisë të secilit sektor, në fund të çdo periudhe, për secilën bankë. 
Ku përpjesa e kredisë për secilin sektor është llogaritur si raport i 
kredisë së sektorit ndaj totalit të kredisë për çdo bankë.

Duke ndjekur Buch, Schertler dhe Westërnhagen (2006), kemi 
përdorur vlerën e shtuar të secilit sektor për çdo periudhë, si 
përfaqësues të kthimit të pritur nga investimi të sektorit përkatës. 
Përdorimi i këtij treguesi bazohet në supozimin se industritë me rritje 
më të shpejtë janë gjithashtu ato më fitimprurëse. Prandaj, vlerësimi i 
bankave për shpërndarjen specifike të industrisë në modelin tonë do 
të varet nga pritshmëritë e tyre për vlerën e shtuar të secilit sektor në 
raport me sektorët e tjerë të ekonomisë. 

Përgjithësisht në studime të kësaj natyre, treguesi i varur (norma e 
ndryshimit të kredisë për secilin sektor) është regresuar përkundrejt 

4 Të dhënat e kredisë në nivel sektori kanë filluar të llogariten që nga viti 2007, prandaj edhe 
analiza jonë fillon në këtë periudhë. 
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vlerës së shtuar të sektorit. Megjithatë ne gjykojmë se ky tregues 
(pra, vlera e shtuar) në rastin tonë mund të mos jetë një indikator i 
mirë dhe përfaqësues, pasi kontributi i sektorëve është i ndryshëm 
dhe joproprcional me shpërndarjen e stokut të kredisë në ekonomi. 
Kështu rritja e shpejtë e një sektori relativisht të vogël mund të 
përthithë një pjesë më të vogël të kredisë së re, krahasuar me një 
sektor më të madh, që rritet me një ritëm më të ngadaltë. Prandaj 
është e rëndësishme që treguesi i vlerës së shtuar të marrë në 
konsideratë madhësinë relative të sektorit në ekonomi. Rrjedhimisht, 
për të marrë në konsideratë këtë relativitet, treguesi i vlerës së shtuar 
të secilit sektor është llogaritur si përqindje ndaj vlerës së shtuar të 
ekonomisë për të njëjtën periudhë. Përveç kësaj, duke pasur parasysh 
sezonalitetin e lartë të treguesit të vlerës së shtuar, vlerën e shtuar të 
sektorit për çdo tremujor e kemi llogaritur si shumatore rrëshqitëse 
të katër tremujorëve. Së fundmi, treguesi i vlerës së shtuar është 
përfshirë me vonesë kohore për të marrë në konsideratë faktin që 
informacioni i marrë prej tij do të ndikojë vendimin e bankave vetëm 
pasi të jetë i disponueshëm.

Probabiliteti i falimentimit të sektorit është i panjohur për bankën, 
prandaj si përafrues të tij kemi marrë rrezikun e kredisë së sektorit 
përkatës. Ky rrezik i kredisë është llogaritur si diferenca e parë e 
normës së kredisë së keqe të sektorit për secilën bankë në periudhën 
t, ndaj normës totale të kredive të këqija të sistemit. Kjo zgjedhje 
bazohet në supozimet e mëposhtme: a) rënia e kredisë së sektorit 
në kategoritë e kredisë së keqe tregon se sektori ka probleme në 
shlyerjen e kredisë (i cili është një supozim shumë i logjikshëm që i jep 
rimëkëmbjes një normë të vogël rikuperimi); dhe b) rreziku idiosyncratic 
në industrinë përkatëse është i shpërndarë normalisht me një mesatare 
të barabartë me normën e kredisë së keqe të sektorit. Edhe ky tregues 
është përfshirë me një vonesë kohore, për të marrë në konsideratë që 
informacioni i periudhës së kaluar mbi raportin e kredive të këqija do 
të ndikojë në vendimin e bankës në periudhën në vijim. 

Në konceptin tonë, një tregues i rëndësishëm për të marrë 
në konsideratë sjelljet individuale të bankave është raporti i 
mjaftueshmërisë së kapitalit. Situata e kapitalit është e rëndësishme 
në procesin e vendimmarrjes së bankave, prandaj në linjë edhe me 
literaturën empirike mbi huadhënien bankare (për shembull, Altunbas 
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et al., 2002; Kishan dhe Opiela, 2000), kemi përfshirë raportin e 
mjaftueshmërisë së kapitalit të bankës si tregues specifik të saj. Ky 
tregues i rëndësishëm paraqet jo vetëm një kufizim të përgjithshëm 
të veprimtarisë së bankës, por ndikohet nga rreziku i kredisë dhe nga 
komponentët e portofolit të saj. Grafiku 3 paraqet normat mesatare 
të mjaftueshmërisë së kapitalit për bankat në Shqipëri gjatë viteve 
2008 - 2014. Standardet e mbikëqyrjes bankare kërkojnë që bankat 
të mbajnë një raport minimal të mjaftueshmërisë së kapitalit prej 
12%. Megjithatë, niveli i treguar në grafik është dukshëm më i lartë 
se minimumi i kërkuar për disa banka. Këto banka përgjithësisht janë 
banka të vogla, të cilat kanë një aktivitetit pothuajse inekzistent në 
terma të kreditimit. Për më tepër, vlerat e larta në disa periudha për disa 
banka tregojnë episode të veçanta "të detyruara" të përputhshmërisë 
me rregullimin bankar, për shkak të injektimit të kapitalit të ri ose 
zhdukjes së menjëhershme të kredive të mëdha (relative ndaj 
madhësisë së bankës) nga portofoli i kredive të bankave. 

Në këto kushte, vendosëm largimin nga zgjedhja jonë e këtyre tre 
bankave, duke mbajtur vetëm 13, të cilat përbëjnë rreth 90% të totalit 
të aktiveve të sistemit. Zgjedhja finale përbëhet nga 273 nga 400 
vëzhgime që kishim në fillim, që vjen nga përjashtimi i tre bankave, 
si dhe nga humbjet që vijnë nga transformimi i treguesve. 

Të dhënat mbi bankat individuale janë marrë nga baza e të dhënave të 
Bankës së Shqipërisë, ndërsa të dhënat e vlerës së shtuar janë marrë 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 3. Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit të bankës
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nga INSTAT (Instituti i Statistikave të Shqipërisë). Një përmbledhje 
më e detajuar mbi të dhënat paraqitet në Tabelën 1 më poshtë:

Tabela 1. Përmbledhje e të dhënave dhe burimeve të tij

Treguesi* Përshkrimi i treguesit Burimi Sektori Periudha

CSi,t

AgriDk 
IndDk 

ConsDk 
ServDk 

Treguesi i kredisë: diferenca 
e parë e kredisë stok të 

sektorit përkatës, e llogaritur 
si përqindje e totalit të kredisë 
stok ndaj biznesit. Shprehur 

në pikë bazë.

BoA

Bujqësia
Industria totale

Ndërtimi
Shërbime totale 

T4-2008 – 
T4-2014

CRi,t

AgrirkDL1 
IndrkDL1

ConsrkDL1 
ServrkDL1

Treguesi i rrezikut të kredisë: 
diferenca e parë e raportit të 
kredive të këqija të sektorit 

përkatës, llogaritur si përqindje 
e totalit të stokut të kredive të 

këqija në ekonomi.

BoA

Bujqësia
Industria totale

Ndërtimi
Shërbime totale

T4-2008-
T4-2014

VADi,t

AgrivaAL1
IndvaAL1

ConsvaAL1
ServvaAL1

Treguesi i vlerës së shtuar: 
e vjetorizuar e tremujorëve 
(shumatore rrëshqitëse e 

4 tremujorëve të fundit), e 
parregulluar sezonalisht

INSTAT

Bujqësia
Industria totale

Ndërtimi
Shërbime totale

T4-2008-
T4-2014

Capi,t

Raporti i përshtatjes së 
kapitalit BoA Bankat T4-2008-

T4-2014
* / D tregon diferencën e parë, A tregon të dhënat e vjetorizuara, dhe L1 tregon të dhënat me një 
vonesë kohore.

4. REZULTATET

Në këtë seksion janë paraqitur dhe diskutuar rezultatet e marra nga 
vlerësimet empirike, ku është vlerësuar nga një model empirik për 
secilin sektor të ekonomisë. Metoda që është zgjedhur për vlerësimin 
e lidhjes midis shpërndarjes së kredisë dhe performancës së sektorit 
është bazuar në metodën e panelit të korrektuar për gabimet 
standarde të paraqitura në EGLS (Cross-section SUR) që tregohet 
në Tabelën 3 më poshtë. Zgjedhja e kësaj metode është bërë pasi 
janë marrë në konsideratë vlerësimet ineficiente që rezultojnë nga 
metoda e katrorëve më të vegjël për një grup bankash në prani të 
korrelacionit serial dhe endogjenitetit të lartë. 

Fillimisht është bërë vlerësimi i modeleve duke mos marrë në konsideratë 
efektet ndërkohore dhe ndërsektoriale midis treguesve në model, dhe 



177

Studime mbi sistemin bankar dhe zhvillimin ekonomik

Banka e Shqipërisë

më pas me anë të një bashkësie testesh është bërë identifikimi i plotë i 
secilit model. Rezultatet e testeve për praninë e efekteve në kohë dhe 
midis sektorëve, fikse apo rastësore janë paraqitur në Tabelën 2.

Tabela 2. Rezultatet e testeve diagnostike

 

Bujqësia Ndërtimi Industri 
totale 

Shërbime 
totale

Variabël i 
varur 

AgriDL,t

Variabël i 
varur 

consDL,t

Variabël i 
varur 

indDk,t

Variabël i 
varur 

ServDk,t

Efekte të reduktuara të 
rregullimit

2.4364
(0.005)

1.8841
(0.0366) 

0.878715
(0.5693)

1.139985
(0.3280)

J-B test i normalizimit Normal Jo normal Jo normal Jo normal 

Testi i Haussmann 29.1458
(0.000)

20.05475
(0.0005)

0
1

0
1

Testi LM për efekte të rastësishme
Breusch-Pagan
Honda 

(0.0152)
(0.0076)

(0.6398)
(0.3199)

(0.6159)
(0.6920)

(0.6606)
(0.6697)

Testi Dep. i sek. të 
kryqëzuar YES NO YES NO

Breusch-Pagan LM
Pesaran scaled LM

(0.0226)
(0.0309)

(0.5643)
(0.8313)

(0.0479)
(0.0793)

(0.1042)
(0.1990)

Numri i bankave 13 13 13 13
Nr. i vrojtimeve 273 273 273 273

Shënim: Vlerat e raportuara tregojnë statistikat e vlerësuara sipas testit dhe/ose vlerat p të raportuara 
në kllapa.

Rezultatet e testeve diagnostikuese janë të përziera në lidhje me 
efektet ndërkohore dhe ndërsektoriale të mbetjeve në model, si edhe 
për sa i përket shpërndarjes së gabimeve të tyre. Ekzistojnë prova, të 
cilat sugjerojnë se ekziston një varësi ndërsektoriale midis mbetjeve 
në rastin e modelit për bujqësinë dhe për industrinë, por kjo gjë nuk 
evidentohet në rastin e modelit të vlerësuar për sektorin e ndërtimit 
dhe të shërbimeve. Përgjithësisht, jemi përpjekur t’i zgjidhim 
problemet që vinin nga korrelacioni serial dhe heteroskedasciteti, 
por që nuk rezultuan eficientë në zgjidhjen e problematikave të tjera 
që kishin të bënin me normalitetin, endogjenitetin dhe ndërlidhjet 
e sjelljeve midis bankave për sa i përket sjelljes kredituese të tyre. 
Kështu për të zgjidhur problemet e përmendura më sipër, duke 
ndjekur Beck dhe Katz (1995), proceduam me aplikimin e metodës 
EGLS, që bën të mundur korrektimin e gabimeve standarde dhe 
siguron që vlerësimet e marra të jenë eficiente dhe të paanshme. 
Vlerësimet empirike të marra nga aplikimi i metodës EGLS të 
modelit të paraqitur në ekuacionin 1, janë paraqitur në Tabelën 3. 
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Bazuar në teorinë ekonomike, përgjithësisht do të prisnim një lidhje 
të drejtpërdrejtë pozitive të zhvillimeve në kreditim dhe zhvillimeve 
të sektorit përkatës, që do të tregonte se zhvillimet pozitive të 
sektorit do të ndikonin pozitivisht dhe kreditimin e tij. Për sa i përket 
marrëdhënies midis rrezikut të kredisë dhe kreditimit, lidhja mund të 
jetë pozitive apo negative, pasi varet kryesisht nga qasja që ka banka 
ndaj marrjes përsipër të rrezikut. Përgjithësisht një lidhje negative midis 
tyre do të tregonte që bankat sillen në mënyrë të përgjegjshme duke 
reduktuar ekspozimin ndaj një sektori që paraqet një rrezik më të lartë 
të kredisë. Në lidhje me nivelin e kapitalizimit të bankës dhe ndikimin 
në kreditim, teorikisht pritet që kahu dhe madhësia e efektit të tij do të 
varen nga aftësia që ka banka për të siguruar fonde, madhësia e saj dhe 
politikat e saj të marrjes përsipër të rrezikut shtesë, etj. Kështu, për të 
parë nëse ka diferenca të konsiderueshme midis bankave me nivele të 
ndryshme kapitali, përveç modelit tonë bazë për secilin sektor, kemi 
vlerësuar sjelljen e bankave të mirëkapitalizuara, përkundrejt bankave 
më pak të mirëkapitalizuara. Kjo gjë është bërë e munduar nëpërmjet 
përfshirjes së një treguesi binar, Dum_Cap që merr vlerën 1, nëse 
norma e mjaftueshmërisë së kapitalit është më e vogël se sa minimumi 
i kërkuar dhe merr vlerën 0, për të kundërtën. Rezultatet e vlerësuara si 
për modelin bazë, ashtu edhe për modelin e modifikuar janë paraqitur 
në tabelat 3 dhe 4, të grupuara për secilin sektor. 

Diskutimin e rezultateve e kemi nisur duke analizuar sjelljen e 
kredisë në sektorin e bujqësisë. Vlerësimet empirike të paraqitura në 
kolonën 1, Tabela 3 tregojnë për një lidhje negative dhe statistikisht 
të rëndësishme midis vlerës së shtuar të sektorit të bujqësisë dhe 
kredisë dhënë këtij sektori. Ky rezultat tregon që rritja e sektorit të 
bujqësisë, matur me anë të rritjes së vlerës së shtuar të këtij sektori, 
është shoqëruar me një financim më të ulët nga sistemi bankar. Nga 
ana tjetër, ashtu siç edhe prisnim, gjejmë një lidhje negative, por 
statistikisht të parëndësishme midis rrezikut të kredisë dhe kreditimit 
të këtij sektori, që do të tregonte se një rrezik më i lartë përkthehet 
në një ekspozim më të ulët të bankave. Ndërkohë, nuk gjejmë një 
lidhje statistikisht të rëndësishme midis nivelit të kapitalizimit të 
bankave dhe kreditimit ndaj sektorit të bujqësisë. Megjithatë parë për 
diferencën midis sjelljes së bankave më pak të mirëkapitalizuara dhe 
atyre të mirëkapitalizuara (kolona 2, Tabela 3), rezultatet tregojnë 
se bankat më pak të mirëkapitalizuara kanë ulur kreditimin ndaj 
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sektorit të bujqësisë, duke u ekspozuar më pak ndaj tij, konfirmuar 
nga koeficienti negativ dhe statistikisht i rëndësishëm para treguesit 
DumCapi,t

* Capi,t.

Vlerësimet empirike mbi ecurinë dhe zhvillimin e kreditimit në 
sektorin e shërbimeve janë paraqitur përkatësisht në kolonat 3 dhe 
4, Tabela 3. Rezultatet empirike tregojnë që kredia e sektorit të 
shërbimeve është e ndikuar pozitivisht dhe në mënyrë statistikisht 
të rëndësishme nga norma e kredive të këqija të këtij sektori që 
shërben si përafrues i rrezikut të kredisë. Ndryshe nga sa pritej, ky 
rezultat tregon që pavarësisht rrezikut më të lartë të kredisë, sektori i 
shërbimeve ka vazhduar të financohet nga sistemi bankar. Ndërkohë 
gjejmë një lidhje negative por statistikisht të parëndësishme midis 
vlerës së shtuar të sektorit të shërbimeve dhe kreditimit të këtij 
sektori. Në kushtet e një shpërndarjeje eficiente të kreditimit do 
të prisnim një lidhje pozitive midis performancës së sektorit dhe 
kreditimit të tij. Interpretimi ynë për sa i përket koeficienteve të 
vlerësuar është se bankat kanë tentuar ta financojnë në mënyrë të 
vazhdueshme këtë sektor, pavarësisht zhvillimeve makroekonomike 
të tij dhe rritjes së kredive të këqija të sektorit. Arsyeja mund të ketë 
qenë edhe mbajtja e firmave të cilat performonin më keq se të tjerat 
në treg, duke dëshmuar për një shpërndarje joeficiente të kredisë. 

Një sjellje e tillë është e pritshme në rastin e Shqipërisë, duke marrë 
në konsideratë se sektori i shërbimeve duke qenë se ka peshën më të 
madhe të vlerës së shtuar, është kredituar më së shumti nga bankat. 
Kështu më shumë se 50% e kredisë së sektorit bankar përbëhet nga 
kredia dhënë sektorit të shërbimeve, duke bërë që ky sektor të jetë 
një kosto e lartë për sistemin bankar në rast të mos likuidimit apo të 
falimentimit të tyre. Ndërkohë, nuk gjendet një lidhje e rëndësishme 
midis kapitalit të bankave dhe kredisë dhënë sektorit të shërbimeve. 
Në kolonën 4 (Tabela 3) janë paraqitur rezultatet me prezencën e 
termit interaktiv DumCapi,t

* Capi,t për të parë nëse ka diferenca në sjellje 
midis bankave me nivel të ndryshëm kapitali. Rezultatet tregojnë për 
një lidhje negative por statistikisht të parëndësishme të këtij treguesi 
me kredinë dhënë sektorit të shërbimeve, që nuk reflekton ndonjë 
ndryshim të sjelljes së bankave për sa i përket sjelljes së tyre ndaj 
kreditimit të këtij sektori. 
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Tabela 3. Rezultatet empirike nga vlerësimet e të dhënave të panelit EGLS bazuar në 
PCSE

Kredi për sektorin e bujqësisë Kredi për sektorin e shërbimeve

Variabël i varur 
AgriDL,t

Variabël i 
varur 

AgriDL,t

Variabël i 
varur 

ServDk,t

Variabël i varur 
ServDk,t

Modeli (i). Modeli (ii). Modeli (iii). Modeli (iv).

CSi,t

0.0059
(0.9188)

0.0614
(0.3148)

-0.14206**
(0.0152)

-0.1253**
(0.0344)

CRi,t

-0.0228
(0.5632)

-0.0529
(0.2859)

5.4873**
(0.00087)

6.261***
(0.0020)

VADi,t

-0.1170***
(0.0000)

-0.0970***
(0.000)

-0.2207
(0.4080)

-0.1354
(0.5820)

Capi,t

0.2902
(0.1205.)

-5.778
(0.1067)  

DumCapi,t* Capi,t

-3.988***
(0.000)

-5.2236
(0.6933)

Numri i bankave 13 13 13 13
Numri i vëzhgimeve 273 273 273 273
R-katror 0.214 0.231 0.126 0.124

Shënim: Koeficientet e vlerësuar bazohen në Panel EGLS, me gabime standarde të forta që marrin 
në konsideratë heteroskedasticitetin dhe efektin ndërsektorial midis bankave. Në kllapa kemi 
paraqitur vlerën e probabilitetit, ku, *, ** dhe *** tregojnë rëndësinë statistikore përkatësisht në 
nivelet 10%, 5% dhe 1%.

Vlerësimet empirike për sektorin e industrisë totale janë paraqitur 
në Tabelën 4 (kolonat 1 dhe 2). Rezultatet tregojnë për një lidhje 
pozitive dhe statistikisht të rëndësishme midis kredisë dhënë sektorit 
të industrisë dhe rrezikut të kredisë, ndërsa gjejmë një lidhje negative 
dhe statistikisht të rëndësishme midis treguesit të vlerës së shtuar 
të këtij sektori dhe kredisë dhënë atij. Ashtu si edhe në rastin 
e shërbimeve, gjejmë që kredia ndaj sektorit të industrisë është e 
shpërndarë në mënyrë joeficiente në lidhje me performancën dhe 
me rrezikun e kredisë së këtij sektori. Për më tepër, gjejmë një lidhje 
pozitive dhe statistikisht të rëndësishme midis kapitalit të bankave 
dhe kredisë së sektorit të industrisë, që tregon se rritja e kapitalit 
ka ndikuar pozitivisht kredinë ndaj sektorit të industrisë. Parë për 
ndryshimet e sjelljes midis bankave, rezultatet tregojnë për një lidhje 
pozitive dhe statistikisht të rëndësishme të termit interaktiv dhe 
kredisë dhënë sektorit të industrisë, që tregon se edhe bankat më pak 
të kapitalizuara e kanë financuar pozitivisht këtë sektor.
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Tabela 4. Rezultatet empirike nga vlerësimet e të dhënave të panelit
Kredi për sektorin e industrisë Kredi për sektorin e ndërtimit

Variabël i varur 
va lndDki,t

Variabël i varur 
lndDki,t

Variabël i varur 
ConsDki,t

Variabël i varur 
ConsDki,t

Model (i). Model (ii). Model (iii). Model (iv).

CSi,t

-0.0673*
(0.0585)

-0.1038**
(0.0104)

-0.1706***
(0.0003)

-0.1493***
(0.0012)

CRi,t

1.846**
(0.0229)

1.242
(0.1299)

-0.716
(0.3094)

-0.278
(0.6783)

VADi,t

-0.599***
(0.0012)

-0.4947**
(0.0119)

-0.152
(0.2900)

-0.2322*
(0.0678)

Capi,t

7.747***
(0.000)

8.265***
(0.0032)

DumCapi,t* Capi,t

14.307*
(0.0581)

-14.199**
(0.0346)

Numri i bankave 13 13 13 13

Nr. i vrojtimeve 273 273 273 273

R-katror 0.209 0.161 0.145 0.131
Shënim: Koeficientet e vlerësuar bazohen në Panel EGLS, me gabime standarde të forta që marrin 
në konsideratë dhe llogari për heteroskedasticitetin edhe efektin ndërsektorial midis bankave në të 
gjitha seksionet kryq. Në kllapa kemi paraqitur vlerën e probabilitetit, ku, *, ** dhe *** tregojnë 
rëndësinë statistikore përkatësisht në nivelet 10%, 5% dhe 1%.

Në kolonat 3 dhe 4 (Tabela 4) janë paraqitur vlerësimet mbi zhvillimet 
në kreditim në sektorin e ndërtimit dhe lidhjen me treguesit kryesorë. 
Në parantezë duhet të themi se zhvillimet që kanë shoqëruar sektorin 
e ndërtimit kanë qenë të një rëndësie të veçantë duke qenë se ky 
sektor ka pësuar humbjet më të mëdha në vlerën e shtuar dhe si 
rrjedhojë ka ndikuar në rritjen e kredive të këqija të tij. Si e tillë, do 
të ishte interesante të shihet se si bankat janë përshtatur me këto 
zhvillime. Vlerësimet tregojnë se zhvillimet në kreditim janë ndikuar 
nga zhvillimet në kreditimin e periudhës së kaluar, si dhe nga kapitali 
i bankave. Ndërkohë që nuk gjendet ndonjë marrëdhënie statistikisht 
e rëndësishme midis vlerës së shtuar dhe rrezikut të kredisë së këtij 
sektori. Lidhja pozitive me kapitalin e bankave tregon se një rritje 
e kapitalit të bankave ndikon pozitivisht në kreditimin e sektorit të 
ndërtimit. Parë nëse ka diferenca në sjellje midis bankave më pak dhe 
më mirë të kapitalizuara, rezultatet tregojnë për një lidhje negative 
dhe statistikisht të rëndësishme të termit interaktiv dhe kredisë 
dhënë sektorit të ndërtimit. Ky rezultat tregon që bankat më pak të 
kapitalizuara kanë ulur kreditimin ndaj sektorit të ndërtimit.
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Si përfundim mund të themi që bankat kanë frenuar kreditimin ndaj 
sektorit të ndërtimit ndikuar vetëm nga niveli i kapitalit të tyre dhe jo 
nga performanca ekonomike e sektorit apo perspektiva mbi rrezikun 
e kredisë së këtij sektori. 

Përgjithësisht, duke marrë në konsideratë vlerësimet për sektorët 
kryesorë të ekonomisë, vërejmë një lidhje negative midis performancës 
së sektorit dhe kreditimit të tij. Ky rezultat tregon që zhvillimet në 
kreditim nuk pasqyrojnë zhvillimet apo performancën e sektorit, e 
cila tregon për një mënyrë joeficiente të rishpërndarjes së kredisë. 
Duket se bankat kanë vazhduar të kreditojnë sektorët që kanë qenë 
kredituar edhe përpara krizës financiare globale, pavarësisht faktit që 
situata financiare e këtyre sektorëve është përkeqësuar. Gjithashtu 
vlerësimet tregojnë që zhvillimet në kreditim nuk janë ndikuar nga 
zhvillimet në rrezikun e kredisë, duke gjetur madje një lidhje pozitive 
midis rrezikut të kredisë dhe kreditimit për sektorin e shërbimeve 
dhe të industrisë. Veçanërisht lidhja pozitive midis kreditimit dhe 
rrezikut të kredisë, si për sektorin e shërbimeve ashtu edhe për atë 
të industrisë, tregon se bankat pavarësisht të gjithave kanë vazhduar 
t’i kreditojnë këta sektorë. Gjithashtu gjejmë që kapitali i bankave 
ka ndikuar pozitivisht kreditimin e sektorit të industrisë dhe të 
ndërtimit, ndërsa nuk gjendet një lidhje e tillë për sektorët e tjerë. 
Parë për diferencat midis bankave të mirëkapitalizuara dhe më pak 
të kapitalizuara kemi gjetur rezultate të përziera. Vërehet se bankat 
më pak të mirëkapitalizuara kanë reduktuar kreditimin ndaj sektorit 
të bujqësisë dhe të ndërtimit, ndërsa kanë vazhduar të kreditojnë 
sektorin e shërbimeve pavarësisht rrezikut që e ka shoqëruar këtë 
sektor. Nga ana tjetër, gjejmë një lidhje negative dhe statistikisht të 
rëndësishme të termit me vonesë kohore, përveç sektorit të bujqësisë 
që tregon se zhvillimet e kaluara në kreditim ndikojnë pozitivisht 
rritjen e kredisë së sektorëve. 

5. PËRFUNDIME

Ky material hulumton eficiencën e shpërndarjes së portofolit 
të kredisë së bankave si përgjigje ndaj ndryshimeve të aktivitetit 
ekonomik të vendit, rrezikut të kredisë dhe kapitalit të bankave 
bazuar në përqasjen e të dhënave në panel. 
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Vlerësimet e marra tregojnë që zhvillimet në kreditim nuk janë 
në përputhje me zhvillimet makroekonomike të sektorit dhe me 
treguesin e rrezikut të kredisë, pasi kanë rezultuar ose statistikisht të 
parëndësishme ose kanë rezultuar në kundërshtim me qasjen teorike. 
Rezultatet e marra konfirmojnë që shpërndarja e kredisë është bërë 
në mënyrë joeficiente, pasi pavarësisht përputhjes së cikleve të 
ndërmjetësimit me aktivitetin ekonomik në terma të ekonomisë, 
rezultatet empirike të këtij studimi tregojnë se shpërndarja sektoriale 
e kredisë nuk ka qenë plotesisht në përputhje me zhvillimet 
makroekonomike dhe situatën financiare të sektorëve të veçantë të 
ekonomisë. Më konkretisht, vërehet se reagimi i kreditimit të sektorit 
ndaj treguesve që e ndikojnë atë ndryshon nga sektori në sektor. Në 
disa raste evidentohet që zhvillimet në kreditim ndikohen në kah 
të kundërt me qasjen teorike, kryesisht për ndikimin që ka rreziku i 
kredisë. Ndërkohë në disa raste vërehet se vlera e shtuar e sektorit 
nuk ka ndikim ose ndikimi është i papërfillshëm, duke bërë që të mos 
kemi një përputhshmëri midis kreditimit të sektorit dhe kontributit 
që ka ky sektor në rritjen ekonomike. Kështu, më konkretisht për 
sektorin e industrisë dhe të shërbimeve gjejmë një lidhje pozitive dhe 
statistikisht të rëndësishme midis rrezikut të kredisë dhe kreditimit, 
që tregon se pavarësisht nivelit të lartë të kredive të këqija që kanë 
pasur këta sektorë, ata kanë vazhduar të financohen nga bankat. 
Vlerësimet për sektorin e ndërtimeve tregojnë që janë pikërisht 
zhvillimet e kaluara në kreditim dhe kapitali i bankave, si treguesit 
kryesorë që udhëheqin kreditimin e këtij sektori. Ndërsa rezultatet e 
marra për sektorin e bujqësisë tregojnë që pavarësisht kontributit që 
ka sektori në vlerën e shtuar të ekonomisë, ky sektor akoma nuk ka 
gjetur mbështetjen e duhur nga bankat. 

Ndërsa për sa i përket normës së mjaftueshmërisë së kapitalit në 
kreditim, rezultatet janë pak a shumë të ngjashme. Kështu kreditimi 
i sektorit të industrisë dhe i ndërtimit është ndikuar pozitivisht nga 
një nivel më i lartë i kapitalit të bankave, që reflekton strukturën 
e tregut bankar dhe modelin e tyre të bërit biznes. Gjithashtu 
rezultatet tona tregojnë që bankat më pak të kapitalizuara kanë ulur 
kreditimin ndaj sektorit të ndërtimit dhe bujqësisë, ndërkohë që kanë 
rritur ekspozimin ndaj sektorit të industrisë pavarësisht kufizimeve 
që kanë pasur në kapital. 
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Përgjithësisht vlerësohet se sjella joeficiente e shpërndarjes së kredisë 
midis sektorëve ka bërë që disa sektorë të jenë më të preferuar 
përkundrejt sektorëve më pak të preferuar, duke bërë që bankat të 
sigurojnë mbrojtje për disa sektorë, përkundrejt forcave të tregut, të 
cilat do të sillnin një shpërndarje më të mirë të burimeve në ekonomi 
dhe si rrjedhojë një ristrukturim më të mirë të saj. Nga ana tjetër, 
një rishpërndarje joeficiente e kredisë pengon efikasitetin e politikës 
monetare dhe financiare të Bankës së Shqipërisë dhe bëhet pengesë 
për rimëkëmbjen e ekonomisë. 

Në përfundim, përmes analizës empirike të aktivitetit kreditues 
në Shqipëri, përgjatë periudhës 2004-2014, gjejmë se ka evidenca 
të cilat tregojnë se shpërndarja e kredive ndërmjet sektorëve 
të ekonomisë mund të ishte më eficiente dhe në përputhje me 
zhvillimin ekonomik dhe rrezikun e kredisë të secilit sektor. Ky 
rezultat kufizon dhe pengon ecurinë e zhvillimit të sektorëve më 
produktivë të ekonomisë, pasqyron gjithashtu një problem të sjelljes 
së vetë bankave dhe motivimit të tyre për orientimin e kredisë së re 
nga e shkuara dhe jo nga tendencat aktuale të produktivitetit dhe 
rezikut në sektorët e ekonomisë. Për më tepër, rezultatet e marra 
në këtë material rikonfirmojmë rezultatet empirike të realizuara nga 
vlerësimi i densitetit Kernel nga Tanku et al., (2015) duke treguar se 
këto metoda ofrojnë mjete të dobishme për investigimin empirik të 
grupeve të të dhënave në panel. 
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A NDIKON KONKURRENCA NË 
STABILITETIN BANKAR PAS KRIZËS 

FINANCIARE GLOBALE: DËSHMI NGA 
SEKTORI BANKAR SHQIPTAR

Gerti Shijaku1

1,ABSTRAKT

Ky artikull analizon lidhjen midis konkurrencës dhe stabilitetit bankar në 
sektorin bankar shqiptar, përgjatë periudhës 2008 – 2015. Për këtë arsye, u 
ndërtua një tregues i konkurrencës bankare, i tillë si treguesi Boone. Gjithashtu, 
u llogaritën edhe tregues të tjerë alternativë, të tillë si: indeksi Lerner dhe indeksi 
Lerner i përshtatur për efikasitetin; treguesi i konkurrencës, i cili lidhet me 
elasticitetin e fitimit; dhe indeksi i përqendrimit bankar, i tillë si Herfindahl-
Hirschman. Rezultatet empirike mbështesin fuqimisht pikëpamjen “konkurrencë 
– stabilitet” pas krizës financiare, e cila nënkupton se konkurrenca më e lartë 
përmirëson më tej stabilitetin bankar, në rastin e sektorit bankar shqiptar. 
Rezultatet tregojnë më tej se përqendrimi më i madh ka gjithashtu një ndikim 
negativ në stabilitetin e bankave. Përveç kësaj, u gjet se stabiliteti bankar 
lidhet pozitivisht me kushtet makroekonomike të vendit dhe nivelin e kapitalit, 
ndërkohë që lidhja me treguesin e efikasitetit operacional është e zhdrejtë. Së 
fundi, është gjetur se lidhja midis stabilitetit dhe konkurrencës është lineare.

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

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

1 Gerti Shijaku, Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë.
 Falenderime: Autori i është mirënjohës, veçanërisht z. Frank Fiordelisi, për mbështetjen, komentet 

dhe sugjerimet e vlefshme. Gjithashtu, falenderon Departamentin e Kërkimeve për ndihmën dhe 
mbështetjen e tyre. 

 Shënim: Pikëpamjet e shprehura në këtë material janë të autorit dhe nuk pasqyrojnë 
domosdoshmërish ato të Bankës së Shqipërisë.
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1. HYRJE

Efekti i konkurrencës bankare në stabilitetin financiar, brenda një 
vendi, ka qenë objekt debati aktiv në qarqet akademike dhe politike. 
Ky debat u intensifikua gjatë kohës së rënies të Lehman Brothers 
në Amerikë, në vitin 2008, dhe nevojës për shpëtimin e një numri 
bankash evropiane, si pasojë, shumë prej të cilave dështuan, ndërkohë 
që të tjera humbën rentabilitetin e tyre dhe patën nevojë për kapitale 
shtesë [Beck, et al. (2013)]. Lidhur me këtë çështje, ekziston një 
numër studimesh që përpiqen t’i përgjigjen pyetjes nëse konkurrenca 
bankare ndikon stabilitetin financiar. Pikëpamja tradicionale 
argumenton se konkurrenca më e ashpër midis bankave do t'u jepte 
stimujt e duhur për të vepruar me maturi dhe për rrjedhojë, të çonin 
në një sistem bankar më efikas, i cili nxit stabilitetin bankar [Boyd 
dhe De Nicolo (2005), Beck, et al. (2006), Schaeck, et al. (2009), dhe 
Schaeck dhe Cihak (2014)]. Megjithatë, autorë të tjerë e sfidojnë 
këtë pikëpamje, duke argumentuar se konkurrenca më e lartë midis 
bankave ul fuqinë e tregut dhe normën marxhinale të fitimit, gjë 
që në thelb ul vlerën e franshizës së bankave. Si rezultat, kjo do t'i 
inkurajojë bankat të ndërmarrin rreziqe më të mëdha, në mënyrë që 
të kompensojnë humbjen e fitimit të rënë, gjë që mund t’i çojë ato 
në marrjen e qasjes më të rrezikshme të investimeve dhe në fund, të 
rrisë mundësinë e një krize bankare [Keeley (1990), Allen dhe Gale 
(2004), Boyd, et al. (2006), Agorakia, et al. (2011), Leroy dhe Lucotte 
(2017)]. Përveç këtyre pikëpamjeve që përbëjnë rrymën kryesore, 
studiues të tjerë argumentojnë se ekziston një marrëdhënie jolineare, 
pasi shkalla më e ulët e përqendrimit të bankës mund të zvogëlojë 
probabilitetin e huamarrësit për mospagim (efektin e zhvendosjes së 
rrezikut), por edhe pagesat e interesit nga kreditë me probleme, të 
cilat shërbejnë si një tampon për mbulimin e humbjeve nga kreditë 
(Martinez-Miera dhe Repullo 2010). Megjithatë, rezultatet e tyre nuk 
janë bindëse, pasi ato varen më tepër nga faktorë që lidhen me të 
dhënat, periudhën dhe kampionin e analizuar [Kasman dhe Carvallo, 
(2014), Bushman, et al. (2016)].

Ky debat është veçanërisht kritik për Shqipërinë, pasi sistemi financiar 
shqiptar mbështetet tek sektori bankar, i cili përbëhet nga një numër 
i madh bankash që veprojnë në një ekonomi të vogël të hapur dhe 
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tregu i kapitalit është jashtëzakonisht i pazhvilluar2. Megjithatë, dy 
fakte të stilizuara motivojnë qëllimin e këtij studimi. Së pari, një nga 
çështjet kryesore lidhet me krijimin e bankave tepër të mëdha për të 
dështuar. Më konkretisht, në rastin e sektorit bankar shqiptar, gjashtë 
bankat më të mëdha zotërojnë rreth 80% të tregut të aktiveve. Së 
dyti, në një nivel prej rreth 16.2% për të gjithë tregun dhe 22.2% për 
bankat e mëdha, indeksi Herfindahl-Hirschman (IHH) sugjeron që 
sektori bankar shqiptar ka një përqendrim të moderuar. Njëkohësisht, 
dëshmitë (Shih edhe Grafikun 1 në Shtojcën A) tregojnë se ekziston 
një lidhje relativisht e ngushtë midis shkallës së fuqisë së tregut dhe 
masës në të cilën bankat janë të ekspozuara ndaj brishtësisë më të 
madhe, e cila sugjeron që konkurrenca paraprin në kohë zhvillimet 
që lidhen me stabilitetin e bankave.

Nga pikëpamja empirike, vetëm disa studime lidhen ngushtë me 
pyetjen që trajtojmë në rastin e Shqipërisë. Për shembull, studimi më i 
rëndësishëm është ai nga Dushku (2016)3, i cili analizon lidhjen midis 
konkurrencës (matur me indeksin Lerner) dhe pritjes për të marrë 
më tepër rrezik nga bankat (matur me treguesin e rezultatit-Z) për 
15 banka që operojnë në sistemin bankar shqiptar, gjatë periudhës 
2004-2014. Në fakt, ndërkohë që rezultati-Z mund të interpretohet 
si numri i devijimeve standarde me të cilat një bankë i shmanget 
falimentimit, raporti i kredive me probleme përqendrohet vetëm në 
rrezikun e kredisë, duke lënë jashtë rreziqe të tjera, me të cilat bankat 
mund të përballen potencialisht, të tilla si rreziku i likuiditetit apo 
kapitalit, si dhe llojeve të tjera të rreziqeve, që lidhen me tregun në të 
cilin veprojnë bankat. Prandaj, asnjëri prej tyre nuk është një tregues 
alternativ i përkryer për të llogaritur brishtësinë aktuale të bankës ose 
probabilitetin e falimentimit, koncepte të cilat janë pa dyshim më 
të përdorurat për të përcaktuar rrezikun e bankës [Fu, et al., (2014), 
Kick dhe Prieto (2015)]. Një shqetësim tjetër, siç shprehet Beck, et 
al., (2013), është se rezultati-Z dhe indeksi Lerner, përfshijnë të dy 
fitimin në numërues dhe çdo marrëdhënie pozitive midis tyre mund 
të jetë mekanike më shumë sesa ekonomike.

2 Në fund të vitit 2015, raporti i aktiveve të sistemit financiar ndaj PBB-së arriti në 99.2%, me 
sektorin bankar që zotëron 91.4% të aktiveve të sistemit financiar (90.6% të PBB-së), ndërsa 
kapitalizimi i tregut të aksioneve është më i ulëti në Evropën Juglindore.

3 Për më tepër, edhe Note (2006) u bazua tek përqasja statistikore e Panzar-Rosse për të matur 
një tregues për konkurencën bankare në rastin e sistemit bankar shqiptar përgjatë periudhës 1999 
- 2006. Autori gjen se bankat në Shqipëri veprojnë në kushtet e konkurencën monopolistike.
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Nga ana tjetër, literatura ekzistuese mundëson një rishikim mjaft të 
plotë mbi lidhjen e konkurrencës dhe stabilitetit bankar. Gjithsesi, 
përtej këtyre rasteve, një pyetje kërkon ende një përgjigje empirike, 
pasi ende nuk ka dëshmi mbi natyrën e kësaj marrëdhënieje, në rastin 
e një ekonomie të vogël të hapur e në zhvillim, si ajo e Shqipërisë, 
dhe në veçanti pas krizës financiare globale (KFG). Për këtë arsye, 
pyetja kryesore që shtrohet për diskutim në këtë material fokusohet 
në analizimin e ndikimit që konkurrenca ka mbi stabilitetin e bankave 
pas KFG-së. Për këtë arsye, studimi bazohet tek një kampion me 
të dhëna tremujore për 16 banka që operojnë në sektorin financiar 
shqiptar, gjatë periudhës 2008-2015. Metoda empirike për analizimin 
e hipotezës sonë ndjek një procedurë me pesë hapa. Së pari, treguesi 
i stabilitetit të bankës është ndërtuar ashtu siç shpjegohet nga Shijaku 
(2016a). Së dyti, ne vlerësojmë një tregues të ri të konkurrencës, 
siç sugjerohet nga Boone (2008). Më pas, modeli ynë i specifikuar 
vlerësohet bazuar në Metodën e Përgjithshme të Momentit (MPM). 
Përveç kësaj, ne thellojmë analizën tonë empirike, duke kontrolluar 
nëse lidhja midis konkurrencës dhe stabilitetit, në rastin e sektorit 
bankar shqiptar, është jolineare. Së fundmi, ne përdorim edhe tregues 
të tjerë alternativë strukturorë dhe jostrukturorë të konkurrencës, të 
tillë si indeksi Lerner dhe indeksi Lerner i përshtatur për efikasitetin, 
indeksi i elasticitetit të fitimit dhe indeksi Herfindahl–Hirschman 
(IHH).

Ky material plotëson literaturën ekzistuese lidhur me këtë çështje 
në tre aspekte kryesore. Së pari, me sa kemi dijeni, ky është studimi 
i parë që analizon, në mënyrë empirike, lidhjen midis stabilitetit dhe 
konkurrencës bankare, duke u fokusuar vetëm në periudhën pas 
krizës financiare, gjë që mund të nxjerrë në pah ndikimin e trazirave 
globale në ekspozimin individual të rrezikut të bankës. Po ashtu, 
asnjë studim i mëparshëm nuk ka përdorur një tregues të tillë të 
stabilitetit bankar, siç është zhvilluar nga Shijaku (2016a), si tregues të 
varur për të analizuar lidhjen e stabilitetit me konkurrencën bankare. 
Nga ana tjetër, ne përdorim një tregues alternativ të konkurrencës, 
siç është propozuar nga Boone (2008), i cili përfshin edhe konceptin 
e strukturës së efikasitetit bazuar në sjelljen e bankave. Me sa dimë, 
lidhja midis stabilitetit dhe konkurrencës bankare është analizuar 
në mënyrë empirike, duke përdorur këta dy tregues. Prandaj, ne 
besojmë se ky është një hap i rëndësishëm drejt të kuptuarit më 
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mirë të mekanizmave themelorë lidhur me këtë çështje. Së fundi, ne 
japim dëshmi të tjera mbështetëse, duke e fragmentuar kampionin e 
të dhënave sipas madhësisë së bankave, e cila do të shërbejë për të 
adresuar problemin nëse disa institucione tregojnë sjellje të ndryshme 
konkurrence nga të tjerat.

Gjetjet empirike ofrojnë dëshmi të forta që mbështesin pikëpamjen 
“konkurrencë–stabilitet”, e cila pohon se ekziston një lidhje pozitive 
midis konkurrencës dhe stabilitetit bankar. Prandaj, një rritje e 
konkurrencës bankare përmirëson më tej stabilitetin në sektorin 
bankar në Shqipëri. Një sërë testesh që lidhen me kontrollin 
e fortësisë së rezultateve konfirmojnë gjetjet tona kryesore që 
mbështesin pikëpamjen se konkurrenca në sektorin bankar është, 
ndër të tjera, një faktor pozitiv për të nxitur më tej stabilitetin bankar. 
Rezultatet dëshmojnë se përqendrimi më i madh ka gjithashtu një 
ndikim negativ në stabilitetin e bankave. Në të kundërt, ne nuk gjejmë 
asnjë dëshmi të një marrëdhënieje jolineare midis konkurrencës dhe 
stabilitetit bankar. Së fundi, përsa i përket treguesve të tjerë, vihet 
re se kushtet makroekonomike janë relativisht të rëndësishme për 
stabilitetin bankar. Në mënyrë të ngjashme, stabiliteti i bankës është 
gjithashtu i kushtëzuar edhe nga përmirësimi i efikasitetit operacional 
dhe struktura e kapitalit të bankave.

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

2. LITERATURA

Lidhja midis konkurrencës dhe stabilitetit bankar mbetet ende e 
paqartë dhe e pazgjidhur, pavarësisht se ekziston një numër i madh 
qasjesh të ndryshme teorike dhe empirike (Kasman dhe Carvallo, 
2014) që shpjegojnë arsyet dhe kanalet përmes të cilave konkurrenca 
ndikon në stabilitetin e bankave. Disa prej tyre i përkasin një periudhe 
më të hershme se fillimi i krizës financiare.
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2.1. LITERATURA TEORIKE

Nga një perspektivë teorike, ekzistojnë dy rryma kryesore të cilat 
bazohen tek supozime krejtësisht të kundërta. Nga njëra anë, ekziston 
bindja e gjerë se konkurrenca intensive, ceteris paribus, përkeqëson 
stabilitetin bankar, për shkak të marrjes së rrezikut më të madh 
në kahun e aktiveve, siç sugjerojnë episodet e shumta të krizave, 
përfshirë edhe ajo e periudhës 2007–2009. Dy nga kanalet përmes 
të cilave konkurrenca mund të ndikojë në kushtet e stabilitetit janë: 

(i) mundësia për të përkeqësuar problemin e koordinimit të 
depozituesve/investitorëve në anën e detyrimeve dhe për të 
nxitur daljen jashtë tregut dhe/ose panik që mund të jetë i 
natyrës sistemike ose ngjarje që nuk lidhen me bazat, të tilla si 
një lajmi i keq lidhur me nivelin e aktiveve të bankave; 

(ii)duke rritur stimujt për të ndërmarrë rrezik më të lartë, qoftë 
në anën e pasivit ose të aktiveve, gjë që rrit mundësinë e 
falimentimit (Dushku, 2016). 

Kohët e fundit, këto pikëpamje janë pajtuar, duke futur informacione 
asimetrike dhe duke lidhur probabilitetin e daljes jashtë nga tregu 
me forcimin e fondamenteve [Goldsein dhe Pauzner (2005), si dhe 
Rochet dhe Vives (2004)]. Në anën tjetër, ka edhe nga ata që besojnë 
se konkurrenca mund të jetë e dobishme për rrezikun e portofolit 
të bankës, pasi pritet të prodhojë të njëjtat efekte si konkurrenca 
në sektorë të tjerë, të tilla si përmirësimi i efikasitetit dhe nxitja e 
inovacionit (Hay dhe Liu, 1997), duke sjellë kështu një larmi më 
të madhe produktesh, çmime më të ulëta, vlerësim më të gjerë 
për financim dhe shërbim më të mirë (OECD, 2010). Megjithatë, 
përkrahësit4 e lidhjes së tërthortë midis konkurrencës dhe stabilitetit, 
ndër to Keeley (1990), argumentojnë se, faktikisht, është rënia e 
normave të fitimit të bankave dhe vlera në treg e tyre që mund të 
zmadhojnë problemet midis bankave dhe depozituesve, duke i nxitur 
ata që të ndërmarrin rreziqe të reja, duke i zhvendosur rreziqet ndaj 
depozituesve dhe në fund ndaj qeverisë (Matutes dhe Vives, 2000), 
gjë që rrit në mënyrë dramatike probabilitetin e dështimit të tyre. 

4 Shih ndër të tjerë: Matutes dhe Vives (2000); Hellmann, et al. (2000); Allen dhe Gale (2004); 
Beck, et al. (2006); Evrensel (2008); Wagner (2010); De Haan dhe Poghosyan (2012).
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Ideja është që rritja e konkurrencës do të çojë në uljen e normave të 
interesit të kredisë bankare. Për pasojë edhe normat e fitimit do të 
binin, ç’ka do të gërryente vlerën aktuale neto të fitimeve të ardhshme 
të bankave drejt nivelit zero. Në mungesë të aftësisë për të gjeneruar 
fitime të ardhshme, bankat do të ndërmerrnin më shumë rrezik dhe 
do të dobësonin kushtet vlerësuese për përzgjedhjen e investimeve që 
financohen prej tyre. Në këmbim, kjo do t'u jepte atyre nxitje për t’u 
zgjeruar dhe/ose mbështetur në politika investimi më të rrezikshme, 
përfshirë investimet me rrezik të lartë dhe me norma interesi më të 
lartë, në përpjekje për të ruajtur nivelin e mëparshëm të fitimeve. 
Kjo sjellje supozohet se dominon në tregjet më konkurruese, duke 
kontribuuar kështu në efektin destabilizues, si në stimujt e aktiveve 
dhe pasiveve. Megjithatë, nga një pikëpamje tjetër në lidhje me 
anën e aktiveve, normat e ulëta të interesit do të rrisnin kthimin nga 
investimi për huamarrësit, gjë që do t'i inkurajonte ata të zgjeronin 
më shumë përpjekjet për të pasur sukses, duke shmangur kështu 
uljen e normave të fitimit nëpërmjet kreditimit më të lartë, duke 
sjellë edhe zvogëlimin e rrezikut të falimentimit të bankës (Cartletti 
dhe Hartman, 2002). Në anën e detyrimeve, krizat sistematike mund 
të ndodhin ose: si pasojë e një dështimi të bashkërenduar midis 
depozituesve; si përgjigje racionale nga depozituesit ndaj paaftësisë 
paguese të një banke; për shkak të shkallës që konkurrenca mund 
të ndikojë në funksionimin e tregut ndërbankar. Kjo nënkupton 
që bankat me likuiditet të tepërt dhe fuqi më të madhe në tregun 
ndërbankar mund të përballen me zgjedhje me efekte të kundërta: 
për shembull refuzojnë të financojnë bankat joefikase, duke rritur 
mundësinë e mospagimit ose duke ndihmuar ato që kanë nevojë për 
likuiditet, në mënyrë që të parandalohet një përhapje e mëtejshme 
e “infektimit” të bankave të tjera [Carletti dhe Hartmann (2002), 
OECD (2010)].

Ata që mbështesin pikëpamjen stabilitet–konkurrencë5 argumentojnë 
se konkurrenca mund të jetë e dobishme për rrezikun e portofolit të 
bankës. Ideja pas të ashtuquajturës "vlera e kartës" ose hipoteza e 
efektit të mundshëm pozitiv të efektit të marzhit është se bankat që 
kanë një dominancë në tregun bankar kanë kthime të larta dhe kështu 
përballen me një kosto oportune më të madhe, në rast falimentimi 
5 Shih ndër të tjera: Boot, et al. (2000); Bond dhe De Nicolò (2005); Berger, et al. (2009); De 

Nicolò dhe Lucchetta (2009); Beck, et al. (2006); Berger dhe Bouwman (2013); Marques-
Ibanez, et al. (2014).



194

Studime mbi sistemin bankar dhe zhvillimin ekonomik

Banka e Shqipërisë

[Berger, et al. (2009)]. Prandaj, supozohet se këto banka tentojnë 
të jenë më të matura në marrjen përsipër të rrezikut, duke mbajtur 
më shumë kapital aksioner, një portofol më pak të rrezikshëm, dhe 
duke refuzuar ato investime të rrezikshme që mund të ndikojnë në 
stabilitetin e tyre dhe në këtë mënyrë, të rrezikojnë fitimet e ardhshme. 
Për shembull, Boot dhe Thakor (2000) sugjerojnë se bankat e mëdha 
priren të kreditojnë në mënyrë të arsyeshme. Për këtë arsye, shpesh 
ato kanë investime në formë kredie në nivel më ulët, krahasuar me 
bankat më të vogla, por më cilësore, të cilat rrisin shëndetin financiar 
të tyre. Përveç kësaj, supozohet se fuqia e këtyre bankave në tregun 
e sektorit bankar, mund të çojë në një cilësi më të lartë të portofolit 
të kredisë, në përmirësimin e shpërndarjes së kapitalit dhe në rritjen 
e nivelit të fitimeve [Boyd, et al. (2004); Amidu dhe Wolfe (2013)]. 
Për pasojë, këto banka do të kishin një nivel më të madh kapitali, i 
cili mund të shërbejë për t’i mbrojtur ato nga goditjet afatshkurtra, 
të tilla si: goditet e pafavorshme ekonomike; mungesa e likuiditetit; 
dhe rreziku moral; të cilat kanë një ndikim negativ në stabilitetin e 
sistemit bankar [Beck, et al. (2006), Berger dhe Bouwman (2013), 
Fiordelisi dhe Mare (2014)]. 

Së fundi, ndryshe nga dy pikëpamjet kryesore, Martinez-Miera dhe 
Repullo (2010) përshtatin modelin në Trup dhe De Nicolo (2005), 
duke supozuar se ekziston një marrëdhënie në formën U (jolineare). 
Ata paraqesin të dhëna që dëshmojnë se mundësia e falimentimit të 
bankës së parë ulet, por pastaj rritet pas një pike të caktuar, atëherë 
kur rritet konkurrenca bankare. Ky rezultat mbështetet edhe nga 
gjetjet e: Berger, et al. (2009), Jeona dhe Limb (2013); Jiménez, et al. 
(2013), Liu, et al. (2013); Samantas (2013).

2.2. LITERATURA EMPIRIKE

Në përputhje me pikëpamjet e duhura teorike, shumë studime të 
kohëve të fundit janë përpjekur të analizojnë empirikisht lidhjen 
midis konkurrencës dhe stabilitetit në sistemin bankar. Disa autorë 
mbështeten tek treguesit e konkurrencës që bazohen te paradigma e 
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sjelljes së strukturës6 dhe hipoteza e fuqisë relative të tregut7, por kanë 
gjetur dëshmi të përziera. Për shembull, Boyd dhe De Nicoló (2005) 
tregojnë se në një treg të përqendruar, bankat priren të ndërmarrin 
më tepër rrezik, ndërkohë që rritja e mëtejshme e përqendrimit 
çon në një normë më të lartë të interesit për huanë bankare. Boyd, 
et al. (2006) përdorin një kampion me të dhëna të kryqëzuara për 
rreth 2,500 banka amerikane për vitin 2003, dhe një tjetër me 
të dhëna panel për rreth 2,600 banka në 134 vende në zhvillim, 
për periudhën 1993–2004. Autorët konstatojnë se probabiliteti i 
dështimit të bankave rritet me përqendrimin e tregut, megjithëse, 
ashtu si në rastin e Berger, et al. (2009), ata sugjerojnë se përfundimet 
e tyre bazohen tek një formë e treguesve të përqendrimit, të cilët 
mund të jenë tregues të pamjaftueshëm për të përcjellë siç duhet 
strukturën e tregut. Bushman, et al. (2016) përdorin një qasje të re 
për të matur konkurrencën, e cila bazohet tek perceptimi aktual i 
menaxherëve lidhur me presionet konkurruese që vijnë nga të gjitha 
burimet e ndryshme, duke përfshirë hyrësit potencialë, konkurrentët 
jobankarë dhe tregun e punës. Autorët gjejnë dëshmi të forta se rritja 
e konkurrencës rrit rrezikun individual të bankës, i cili pasqyrohet në 
një rrezik më të lartë ndaj sistemit bankar në tërësi. Ata gjithashtu 
gjejnë se një konkurrencë më e lartë lidhet me standarde më të 
ulëta, njohje më të shkurtër në kohë të humbjes së kredisë dhe një 
zhvendosje drejt të ardhurave jo nga interesat. Leroy dhe Lucotte 
(2017) përdorin treguesin Z dhe indeksin Lerner, si në rastin e Ahmed 
dhe Mallick (2017), për të analizuar marrëdhëniet midis konkurrencës 
dhe rrezikut bankar, në rastin e një kampioni me të dhëna për bankat 
evropiane të listuara, gjatë periudhës 2004–2013. Rezultatet e tyre 
sugjerojnë se konkurrenca inkurajon marrjen e rrezikut nga ana e 
bankave, e cila më pas sjell edhe rritjen e brishtësisë individuale të 
tyre8. 

Nga ana tjetër, Beck, et al. (2006) dhe De Nicolò, et al. (2009) zbulojnë 
se kriza ka më pak gjasa të ndodhë në ekonomitë me sisteme bankare 

6 Shih ndër të tjera Beck, et al., 2006, Boyd et al., 2006, de Haan dhe Poghosyan 2012a, de 
Haan dhe Hesse dhe Çihák 2007, Levy Yeyati dhe Micco 2007, Uhde dhe Heimeshoff  2009.

7 Shih ndër të tjera Hesse dhe Çihák 2007, Levy Yeyati dhe Micco 2007, Uhde dhe Heimeshoff  
2009 , Wagner 2010, Fiordelisi dhe Mare 2014, Pawlowska 2016.

8 Studime të tjera që konfirmojnë lidhjen e tërthortë midis konkurrencës dhe stabilitetit përfshijnë 
Beck, et al. (2013), Jiménez, et al. (2013), Soedarmono, et al. (2013), Fu, et al. (2014), dhe 
Weiß , et al. (2014).
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më pak të përqendruara. Një tjetër studim nga Schaeck, et al. (2009) 
përdor treguesin statistikor H të Panzar dhe Rosse, si një masë 
alternative për matjen e shkallës së konkurrencës për 38 vende, 
gjatë viteve 1980–2003. Autorët dalin në konkluzionin se një sistem 
bankar më konkurrues është më pak i prirur ndaj krizave sistemike 
dhe koha e krizës është më e gjatë në një mjedis më pak konkurrues. 
Jiménez, et al. (2013), duke u bazuar në një grup të dhënash unike 
për sistemin bankar spanjoll, raportojnë se treguesit standardë për 
matjen e përqendrimit të tregut nuk ndikojnë në raportin e kredisë 
me probleme, ndonëse gjejnë dëshmi në favor të paradigmës së 
"vlerës së kartës", kur përdorin indeksin Lerner. Nga ana tjetër, 
Amidu dhe Wolfe (2013) hetojnë se si shkalla e konkurrencës ndikon 
në diversifikimin e të ardhurave dhe stabilitetin e bankës, duke 
përdorur një kampion me rreth 978 banka në 55 vende në zhvillim, 
gjatë periudhës 2000–2007. Gjetja kryesore është se konkurrenca rrit 
stabilitetin, pasi diversifikimi mes formave bankare për gjenerimin e 
të ardhurave nga interesat dhe jo nga interesat rritet. Për më tepër, 
analiza e tyre identifikon diversifikimin e të ardhurave si një kanal 
nëpërmjet të cilit konkurrenca ndikon në rrezikun e falimentimit 
të bankave në vendet në zhvillim9. Përveç këtyre, ka edhe studime 
të tjera që i vërtetojnë të dyja pikëpamjet. Për shembull, Berger, et 
al. (2009) analizojnë empirikisht lidhjen midis rrezikut të kredisë 
(raportit të NPL-së), stabilitetit bankar (rezultatit Z) dhe raportit 
të kapitalit dhe disa treguesve që përdoren për matjen e fuqisë së 
tregut, të tillë si treguesi Lerner dhe ai IHH-së, me të dhëna bankare 
individuale të marra nga Bankscope për rreth 8235 banka, në 23 
vende të zhvilluara. Rezultatet e tyre sugjerojnë, në përputhje me 
pikëpamjen tradicionale "brishtësi–konkurrencë", se bankat me 
një shkallë më të lartë të fuqisë së tregut kanë gjithashtu më pak 
ekspozim ndaj rrezikut. Megjithatë, rezultatet e tyre ofrojnë edhe 
mbështetje lidhur me pikëpamjen tjetër “stabilitet–konkurrencë”, 
se fuqia e tregut rrit rrezikun e kredisë, e cila mund të mënjanohet 
pjesërisht nga një normë më e lartë e kapitalit të bankave. 

Nga pikëpamja empirike, studimet e mësipërme paraqesin dëshmi 
në lidhje me raste të kampioneve me të dhëna në panel. Një numër i 
kufizuar studimesh të tjera fokusohen në një sektor bankar të vetëm. 
9 Studime të tjera që konfirmojnë lidhjen pozitive midis konkurrencës dhe stabilitetit përfshijnë 

Jiménez, at al. (2010), Nguyen, et al. (2012), Liu dhe Molyneux (2012), Amidu (2013), 
Jeona dhe Limb (2013), Schaeck dhe Cihak (2014). 
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Për shembull, Zhao, et al. (2010) shqyrtojnë shkallën në të cilën masat 
rregulluese, të cilat synojnë nxitjen e konkurrencës, çojnë në rritjen 
e rrezikut në sistemin bankar. Autorët tregojnë se konkurrenca e 
përmirësuar nëpërmjet politikave rregulluese nuk çon në përfitime të 
efikasitetit, por inkurajon më shumë marrjen e rrezikut. Fungacova 
dhe Weill (2013) e analizojnë këtë çështje bazuar në një kampion që 
fokusohet tek sektori bankar rus, gjatë periudhës 2001–2007, dhe 
në përputhje me literaturën e mëparshme, ata përdorin gjithashtu 
indeksin Lerner si matës të konkurrencës bankare. Rezultatet 
mbështesin qartë qëndrimin se konkurrenca bankare më e vogël rrit 
mundësinë e falimentimit të bankave. Kasman dhe Kasman (2015) 
analizojnë marrëdhënien midis konkurrencës, duke u bazuar tek 
treguesi Lerner i përshtatur për efikasitetin, dhe stabilitetin bankar, 
bazuar tek rezultati Z dhe KMP, në rastin e sistemit bankar turk. 
Rezultatet kryesore tregojnë se konkurrenca është e lidhur negativisht 
me raportin e KMP-së, por lidhet pozitivisht me rezultatin Z. Në 
të njëjtën kohë, vetëm disa studime janë të lidhura ngushtë me 
pyetjen e hulumtimit që trajtojmë në rastin e Shqipërisë. Studimi më 
i rëndësishëm është nga Dushku (2016), i cili heton lidhjen midis 
konkurrencës, matur nga indeksi Lerner, dhe marrjen e rrezikut të 
bankës, matur nëpërmjet rezultatit Z, për 15 banka që operojnë në 
sistemin bankar shqiptar, gjatë periudhës 2004–2014. Autori gjen 
një lidhje pozitive midis konkurrencës dhe rrezikut të bankës, si dhe 
tregon se lidhja ndërmjet rrezikut total të kredisë (plus të huaj) dhe 
konkurrencës është jolineare.

Ngjashëm me debatin teorik, edhe gjetjet empirike janë gjithashtu 
sfiduese. Për shembull, Carbó, et al. (2009) gjejnë se treguesit 
ekzistues të konkurrencës (d.m.th. treguesi Lerner, statistika H) japin 
konkluzione të ndryshme në lidhje me shkallën e konkurrencës, pasi 
ata tentojnë të matin gjëra të ndryshme10. Prandaj, është e qartë se 
pengesa më e madhe dhe konkluzionet e hulumtimit empirik të 
tanishëm ndryshojnë thelbësisht dhe varen shumë nga treguesit e 
zgjedhur për matjen e konkurrencës dhe shkallës së rrezikut, si dhe 
nga kampioni i të dhënave të përdorura [Bushman, et al. (2016)]. 
Prandaj, një sfidë kryesore që shpjegon rezultatet e përziera lidhet 
me masën e papërshtatshme për të identifikuar një tregues cilësor për 
matjen e konkurrencës dhe stabilitetit bankar [Pawlowska (2016)]. 

10 Shih gjithashtu edhe Bikker, et al., (2012).
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Sa i përket matjes së stabilitetit bankar, treguesit e disponueshëm 
janë edhe më të kufizuar, ndërkohë që shqetësimi më i madh është 
se shumica e tyre nuk arrijnë të dallojnë aspektin e rreziqeve që 
përafrojnë në mënyrë efektive.

3. QASJA METODOLOGJIKE

3.1. MATJA E KONKURRENCËS: TREGUESI BOONE

Fakti se niveli i konkurrencës nuk është lehtësisht i dallueshëm ka 
rezultuar në zhvillimin e metodave të ndryshme për matjen dhe 
vlerësimin e tij. Dy nga metodat më të përdorura janë modeli i 
Panzar dhe Rose (1987) dhe indeksi Lerner11. Përveç këtyre treguesve 
tashmë të njohur, një mënyrë alternative për matjen e konkurrencës, 
siç është propozuar së pari nga Boone (2004) dhe zhvilluar më tej 
nga Boone (2008), mat ndikimin e efikasitetit mbi ecurinë për sa i 
përket fitimit. Ideja e këtij indeksi, të cilit i referohemi gjithashtu si 
treguesi Boone, mbështetet në supozimin se bankat me efikasitet 
të lartë, pra bankat me kosto më të ulët, përfitojnë më shumë në 
aspektin e fitimit, si rezultat i rishpërndarjes së aksioneve të tregut 
nga bankat më pak efikase tek ato më shumë efikase, dhe ky efekt 
forcohet në një treg me konkurrencë të lartë. Kjo do të thotë se, 
në një treg me konkurrencë të lartë, bankat sakrifikojnë më shumë 
për faktin se janë në një pozicion jo të favorshëm kostoje. E thënë 
ndryshe, ato ndëshkohen më ashpër në aspektin e fitimeve për shkak 
të mosefikasitetit të kostove. Për pasojë, sa më i fortë të jetë ky efekt, 
aq më e madhe do të jetë vlera absolute, e cila është gjithashtu një 
tregues i kushteve konkurruese në atë treg specifik. Në aplikimin 
empirik, ekuacioni më i thjeshtë për të identifikuar treguesin Boone, 
për bankat i në kohën t, është si më poshtë:

                   

ku:  dhe KM tregojnë fitimin dhe koston maxhinale (përafrues i 
11 Tregues Lerner është përdorur gjerësisht në studimet empirike, përfshirë studimet e Berger, et al., 

(2009); Cipollini dhe Fiordelisi (2012); Fu, et al, (2014). Në rastin e Shqipërisë, ky tregues 
llogaritet nga Dushku (2015) dhe paraqitet si raport i diferencës së nivelit të çmimit dhe kostos 
marxhinale në përqindje ndaj nivelit të çmimit.

(1)



199

Studime mbi sistemin bankar dhe zhvillimin ekonomik

Banka e Shqipërisë

efikasitetit) të bankës i në kohën t respektivisht;  është efekti fiks i 
bankës;  është një grup treguesish kontrolli të lidhur me koeficientin 

;  është transformimi logaritmik i treguesve dhe  është një goditje 
(termi i gabimit). Kushti i ekuilibrit të tregut është E = 0. Statistikë 
E është , e cila shpreh elasticitetin e fitimit, që është ndryshimi 
i përqindjes në fitimet e bankës i, si rezultat i një ndryshimi në 
përqindje të kostove të bankës i. Ky tregues, në teori, pritet të ketë 
një vlerë negative, d.m.th. rritja e shpenzimeve redukton fitimin, 
e cila mund të interpretohet si një ulje e aftësisë së bankës për të 
ndikuar humbjet e saj, për shkak të rritjes së konkurrencës.

Teorikisht, bankat efikase mund të zgjedhin t’i përkthejnë kostot më 
të ulëta në fitime më të larta ose në çmime më të ulëta të prodhimit, 
për të përfituar pjesë të tregut bankar. Si pasojë, me anë të kësaj 
mënyre matjeje të konkurrencës në sektorin bankar, disa studiues12 e 
transformojnë formulën e treguesit Boone dhe zëvendësojnë vlerën 
e fitimit me një tregues të pjesës së tregut bankar, si më poshtë:

        

ku, PTB është një përafrues i pjesës së tregut të bankës i në kohën 
t. Përveç kësaj, si në rastin e indeksit Lerner, treguesi Boone kërkon 
në llogaritjen e tij një vlerësim të kostove marxhinale, të cilat, 
mbështetur tek Fiordelisi dhe Mare (2014), dhe Dushku (2015), janë 
vlerësuar përmes funksionit trans-log të kostos (FTK) si me poshtë:

       

ku: KT është kostoja totale e bankës i në kohën t; P është prodhimi i 
bankës, Ç është vektor i çmimeve të inputeve - përkatësisht çmimit 

12 Shih edhe Van Leuvensteijn, et al. (2011), Tabak, et al. (2012), Van Leuvensteijn, et al. 
(2013).

(2)

(3)
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të punës (Ç1), çmimit të fondeve të marra hua (Ç2) dhe të kapitalit 
(Ç3); Trend është trend kohor, i cili kap dinamikën e funksionit të 
kostove (efikasitetin) me kalimin e kohës. KRIZA është një tregues 
binar i cili llogarit efektin e krizës financiare, duke marrë vlerën 1 gjatë 
krizës, e në të kundërt vlerën 0.  dhe  janë koeficientët që 
duhet të llogariten.  është një term gabimi me dy përbërës i cili 
llogaritet si më poshtë:

   

ku,  është term i dyanshëm gabimi, dhe  është një term i 
njëanshëm shqetësimi, i cili përfaqëson joefikasitetin. Pastaj, nga 
ekuacioni (3), duke supozuar se çmimet e inputeve janë homogjene, 
kostoja marxhinale mund të jetë si më poshtë:

 

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

Për qëllim të hulumtimit, ne e llogarisim treguesin Boone, duke 
përdorur ekuacionin (1) dhe ekuacionin (2). Megjithatë, e para është 
e pamundur nga pikëpamja operative për shkak të të ardhurave 
negative neto të gjeneruara nga disa prej bankave që operojnë në 

(5)

(6)

(7)

(8)

(4)
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sistemin bankar shqiptar, gjatë periudhës 2008-2010. Për ta kapërcyer 
këtë problem, vlera e fitimit të bankës është zëvendësuar nga vëllimi 
i fitimit neto të interesit. Pastaj, ekuacionet (1) dhe (2) janë vlerësuar 
gjerësisht, duke përdorur qasjen e metodës së zakonshme të katrorëve 
më të vegjël (MZKV), me efekte të rastit.

3.2. QASJA EMPIRIKE

Specifikimi i modelit empirik u bazua në një shqyrtim të gjerë të 
studimeve të mëparshme, që kanë të bëjnë me momentet e vështira 
të bankave, në mënyrë të veçantë ato të ndërmarra nga Betz, et al. 
(2014) dhe Black, et al. (2016), si dhe në punimet e Shijaku (2016a) 
dhe Shijaku (2016b). Megjithatë, ky studim ndryshon prej tyre, pasi 
thellon më tej analizën empirike, duke përfshirë edhe një tregues të 
konkurrencës në vend të madhësisë së tregut. Prandaj, modeli është 
specifikuar si më poshtë:

    

ku: CAELSi,t është treguesi i stabilitetit të bankës i në kohën t, 
ku i = 1, ..., N dhe t = 1, ..., T, i shprehur si funksion i treguesve 
makroekonomikë që përbëhet nga dy tregues të agreguar që 
shpjegojnë rendimentin ekonomik [PBB] dhe efektet e përçimit të 
një rreziku sovran relativ më të lartë [RREZIKU]; treguesit specifikë 
të tregut përbëhen nga një tregues i rendimentit të sektorit bankar 
që shpjegon shkallën e konkurrencës (BOONE); dhe treguesit që 
lidhen specifikisht me veprimtarinë bankare, të tillë si efikasiteti 
operacional [EFIKASITETI] dhe leva financiare [LEVA] e bankave, 

 është konstante;  është vektor i koeficientëve që dalin nga 
vlerësimi i modelit;  është norma e gabimit që supozohet të jetë 
me shpërndarje të njëjtë (identike) dhe i pavarur, me mesatare 0 dhe 
variancë .

Një problem potencial me Ekuacionin [9] lidhet më çështjen e 
endogjenitetit midis treguesve. Prandaj, vlerësuesit e mundësisë 
maksimale të ndodhisë13 duhet të identifikojnë momentet, katrori i 
13 Teknikisht njihet edhe si “maximum likelihood estimators”.

(9)
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të cilëve minimizohet, në mënyrë që të kënaqin vetëm nëngrupin 
e kufizimeve korrekte. Për këtë arsye, analiza empirike bazohet në 
qasjen MPM, siç është propozuar nga Arellano dhe Bond (1991) 
dhe Arellano dhe Bover (1995)14. Kjo qasje është gjithashtu e 
përshtatshme për të zgjidhur problemet e mundshme të endogjenitetit 
(Anderson dhe Hsiao, 1981). Në këndvështrimin praktik, treguesit e 
instrumentit bazohen në informacionin e mëparshëm të treguesve 
shpjegues të përdorur. Numri i tyre është kufizuar deri në 4 vonesa 
kohore, siç sugjerohet edhe nga Roodman (2006). Së pari, AR(1) 
dhe AR(2) janë testet e Arellano-Bond për autokorrelacionin e parë 
dhe të dytë të mbetjeve. Rezultatet e tyre duhet të jenë të tilla që të 
refuzojnë hipotezën zero që nuk ka korrelacion serial të rendit të parë 
dhe të mos hedhim poshtë hipotezën zero të korrelacionit serial të 
rendit të dytë të mbetjeve. Pastaj, testi Sargan dhe Hensen përdoret 
për kufizime mbi identifikimin, bazuar në analogjinë e kampionit 
të kushteve të momentit, të përshtatura në procesin e vlerësimit, 
duke përcaktuar kështu vlefshmërinë e treguesve të instrumentit 
(d.m.th. testet e mungesës së korrelacionit serial dhe konsistencës 
së treguesve të instrumenteve). Për më tepër, pritet që metoda e 
diferencave të peshave të qasjes MPM në hapin e parë (AB-1) të 
zgjidhë çështjen, edhe për paragjykimet e pavullnetshme (gabimet 
standarde (t-statistikat)) për shkak të varësisë së saj nga vlerat e 
vlerësuara (duke përdorur mbetjet e vlerësuara nga një vlerësues 
me një hap), të cilat mund të çojnë në një përfundim statistikor 
asimptotik joreal15, veçanërisht në rastin e një kampioni me të dhëna 
kohe relativisht të shkurtër (Arellano dhe Bond, 1991).

Treguesit e instrumentit bazohen në informacionin e mëparshëm të 
treguesve shpjegues të përdorur. Numri i tyre është kufizuar deri në 
4 vonesa kohore, siç sugjerohet edhe nga Roodman (2006). Së pari, 
AR(1) dhe AR(2) janë testet e Arellano-Bond për autokorrelacionin 
e parë dhe të dytë të mbetjeve. Rezultatet e tyre duhet të jenë të tilla 
që të refuzojnë hipotezën zero që nuk ka korrelacion serial të rendit 
të parë dhe të mos hedhim poshtë hipotezën zero të korrelacionit 
serial të rendit të dytë të mbetjeve. Pastaj, testi Sargan dhe Hensen 
përdoret për kufizime mbi identifikimin bazuar në analogjinë e 
14 Han dhe Phillips (2010) sugjerojnë se qasja MPM është ndërtuar që të jetë në gjendje të arrijë 

identifikimin e pjesshëm të evolucionit stokastik dhe të jetë i fuqishëm ndaj komponentëve të 
mbetur jashtë modelit të specifikuar.

15 Shih edhe Judson dhe Owen, (1999); Bond dhe Windmeijer (2002); Ansari dhe Goyal (2014).
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kampionit të kushteve të momentit të përshtatura në procesin e 
vlerësimit, duke përcaktuar kështu vlefshmërinë e treguesve të 
instrumentit (d.m.th. testet e mungesës së korrelacionit serial dhe 
konsistencës së treguesve të instrumenteve).

3.3. TË DHËNAT

Kampioni i këtij studimi përbëhet nga të dhëna me frekuencë 
tremujore, të mbledhura nga Banka e Shqipërisë, të cilat lidhen 
specifikisht me bilancin kontabël të 16 bankave që operojnë në 
Shqipëri, dhe ato që lidhen me industrinë bankare dhe zhvillimet 
makroekonomike. Përparësia e kampionit tonë lidhet me 
besueshmërinë e informacionit dhe faktin se ai mbulon të gjitha 
bankat që veprojnë në Shqipëri, në dy dekadat e fundit. Analiza 
empirike përqendrohet në periudhën T4 2008 – T3 2015, pasi 
gjysma e dytë e vitit 2008 shënon fillimin e përçimit të efekteve të 
KFG-së në ekonominë shqiptare16. Gjithsej, kjo përfshin një panel të 
balancuar me 448 vëzhgime dhe 28 periudha. 

Kampioni i të dhënave përbëhet nga dy kategori: të dhënat që janë 
përdorur për të llogaritur treguesin e konkurrencës dhe ato që 
përdoren në vlerësimin empirik. Treguesit që lidhen më llogaritjen 
e treguesit të konkurrencës, janë si vijon. KT-ja është shuma e 
shpenzimeve të personelit, shpenzimet e tjera administrative dhe 
shpenzimet e tjera operative. Prodhimi i vetëm i bankës, P, përafrohet 
nga totali i aktiveve të bankës. Ç1 llogaritet si raporti i shpenzimeve 
të personelit mbi totalin e aktiveve. Ç2 është raporti i shpenzimeve 
të tjera administrative, plus shpenzimet e tjera operative mbi totalin 
e aktiveve fikse. Ç3 është raporti i shpenzimeve të interesit mbi 
shumën e totalit të depozitave. KRIZA merr vlerën 1 gjatë periudhës 
2008 T3 - 2010 T4, dhe 0 në rastet e tjera. Të gjithë treguesit janë 
log-linearizuar, përpos KRIZA. 

Treguesit që do të përdoren në vlerësimin empirik janë përafruar 
si vijon. Treguesit që lidhen specifikisht me bankat dhe treguesi i 
16 Ekonomia shqiptare nuk u prek drejtpërsëdrejti nga kriza financiare, por efektet e shpërndarjes 

nëpërmjet lidhjeve financiare dhe tregtare u transmetuan menjëherë në ekonominë vendase, duke 
filluar nga T4 2008, gjë që njëkohësisht jep një arsyetim pse zgjedhim vlerësimin empirik nga 
kjo periudhë.
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stabilitetit u vlerësuan individualisht për secilën bankë. CAELS-i 
përfaqëson kushtet e stabilitetit bankar të vlerësuar siç shpjegohet 
nga Shijaku (2016). EFIKASITETI është përafruar si raport i 
shpenzimeve bruto ndaj të ardhurave bruto. LEVA është ndërtuar 
si raport i kapitalit aksioner ndaj aktiveve totale. BOONE është një 
tregues jostrukturor i indeksit të konkurrencës, siç shpjegohet nga 
Shijaku (2017). Së bashku me CAELS-in, ky tregues është shndërruar 
në një indeks, duke marrë si vit bazë performancën mesatare të 
vitit 2010. Treguesit makroekonomikë janë tregues të agreguar, që 
përfaqësojnë gjendjen e ekonomisë. PBB-ja përfaqëson Prodhimin 
e Brendshëm Bruto. Ai është shndërruar në terma realë nëpërmjet 
deflatorit të Indeksit të Çmimeve të Konsumit (IÇK). RREZIKU 
përfaqëson diferencën midis normës 12-mujore të bonove të thesarit 
vendas dhe normës 12-mujore të bonove të thesarit gjerman. Ato 
janë shndërruar në terma realë, duke zbritur normën përkatëse të 
inflacionit vjetor të brendshëm dhe atij gjerman, të matur nga IÇK-
ja shqiptare dhe ajo gjermane. Të gjitha të dhënat paraqesin vlerat 
në fund të periudhës. Ato janë shndërruar në logaritëm, përveç 
RREZIKU-t, i cili hyn në modelin e specifikuar si diferencë e parë. 
Të dhënat për zhvillimin e këtij studimi bazohen në disa burime. Të 
dhënat mbi PBB-në dhe IÇK-në janë marrë nga Instituti i Statistikave 
(INSTAT). Të dhënat mbi normën e bonove të thesarit vendas janë 
marrë nga Ministria e Financave. Të dhënat mbi bonot e thesarit 
dhe IÇK-në gjermane janë marrë nga Bloomberg. Pjesa tjetër e të 
dhënave janë marrë nga Banka e Shqipërisë.

Së fundi, përpara vlerësimit empirik, të gjitha të dhënat janë bërë pjesë 
e procedurës së testimit të rrënjës njësi për të kuptuar karakteristikat 
e tyre dhe gjithashtu për t'u siguruar që rendi i tyre i integrimit i 
plotëson kriteret bazë të qasjes empirike sipas metodës MPM. Kjo 
e fundit është një kusht paraprakisht i domosdoshëm për të marrë 
rezultate të qëndrueshme dhe të paanshme. Prandaj, qasja e testit të 
rrënjës së njësisë përfshin testet Dickey-Fuller i Zgjeruar (ADF) dhe 
Phillips-Perron (PP) Fisher Chi2. Arsyeja është e dyfishtë. Së pari, 
hipoteza zero e këtyre testeve supozon se treguesit janë stacionarë. 
Së dyti, ato përdoren kryesisht për kampion me të dhëna në panel të 
pabalancuar, siç është shembulli ynë.
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4. REZULTATET EMPIRIKE

4.1. REZULTATET KRYESORE

Ky seksion paraqet rezultatet kryesore të qasjes sonë empirike, siç 
është specifikuar në Ekuacionin [9]. Fillimisht, ashtu siç tregohet 
në Tabelën 1 në shtojcë, rezultatet e testeve të rrënjës së njësisë 
sugjerojnë se EFIKASITETI dhe LEVA janë të integruara të rendit 
zero I(0). Kjo do të thotë se ato janë stacionare, prandaj hyjnë në 
model në nivel. Variablat e tjerë - domethënë CAELS, BOONE, 
PBB dhe RREZIKU - janë gjetur të integruar në rendin e parë, 
I(1). Kjo do të thotë se ata paraqesin karakteristika jostacionare. 
Prandaj, ata hyjnë në model si ndryshim i rendit të parë, pasi në këtë 
mënyrë shndërrohen në gjendje stacionare17. Në vijim, ky seksion 
pasqyron gjetjet kryesore, sipas modelit të specifikuar në ekuacionin 
[9]. Rezultatet paraqiten në Tabelën 3 në shtojcë. Ato bazohen në 
vlerësimin e 6 ekuacioneve. Në çdo regres, ne përdorim të njëjtin 
tregues të konkurrencës, por me disa ndryshime metodologjike. Në 
njërën anë, në kolonën [1] raportohen rezultatet e një lidhjeje lineare 
midis konkurrencës dhe stabilitetit, duke përfshirë të gjitha bankat 
që operojnë në Shqipëri. Në anën tjetër, kolona [2] paraqet rezultatet 
lidhur me një marrëdhënie të mundshme jolineare. Më pas, kolonat 
e tjera raportojnë rezultatet që lidhen me kampione të tjera. Kështu, 
kolonat [3] dhe [4] pasqyrojnë rezultatet si më parë, por që lidhen 
me një kampion i cili bazohet vetëm tek bankat e mëdha. Në mënyrë 
të ngjashme, kolonat [5] dhe [6] tregojnë rezultatet në rastin e një 
kampioni me bankat e vogla.

Në të gjitha rastet, modelet e specifikuara janë vlerësuar sipas qasjes 
MPM të shpjeguar më parë në seksionin 3.2. Vlerësimi empirik 
bazohet, gjithashtu, tek gabimet standarde dhe kovarianca (shkallët e 
lirisë të korrigjuara), sipas qasjes ‘White Cross-Section’. Siç vërehet, në 
pjesën e poshtme të tabelës, raportojmë rezultatet e testit diagnostik, 
sipas qasjes MPM. Testet sugjerojnë që, në rastin tonë, kriteret për 
vlerësimin e metodës së përzgjedhjes plotësohen siç sugjerohet nga 
vlerat e probabilitetit e testit AR(1) dhe AR(2). Përveç kësaj, testi 

17 Këto rezultate janë gjithashtu të qëndrueshme edhe ndaj testeve të tjera të rrënjës së njësisë, përfshirë 
testin e statistikës-W të Im, Pesaran dhe Shin dhe testin Fisher. Rezultatet mund të jepen sipas 
kërkesës.
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Sargan dhe Hensen sugjeron se instrumentet e përdorura në këto 
specifikime janë të përshtatshme. Kjo do të thotë që modeli ynë është 
specifikuar si duhet dhe se analizat empirike janë të qëndrueshme 
dhe në përputhje me kriterin e vlerësimit sipas qasjes MPM.

Nga pikëpamja e koeficientëve të vlerësuar, rezultatet konfirmojnë 
se stabiliteti bankar reagon relativisht në përgjigje të treguesve të tjerë 
shpjegues, sipas pritshmërive teorike18. Gjithashtu, këto rezultate 
janë në përputhje edhe me gjetjet nga studime të mëparshme, siç 
raportohet nga Shijaku (2016a) dhe Shijaku (2016b). Për shembull, 
koeficientët që lidhen me treguesit makroekonomikë janë gjetur 
se janë relativisht të rëndësishëm për stabilitetin bankar, ashtu si 
në studimet e mëparshme. Koeficienti që lidhet me PBB-në është 
pozitiv në të dy ekuacionet, duke sugjeruar se përmirësimi i aktivitetit 
ekonomik rrit stabilitetin e bankës. Ky efekt është relativisht më i 
fortë për bankat e vogla. Një shpjegim i mundshëm për këtë është 
se bankat e vogla në Shqipëri janë më të ekspozuara ndaj individëve 
dhe ndërmarrjeve të vogla e të mesme, të cilat në përgjigje janë të 
parat që preken nga trazirat ekonomike. Koeficienti i rrezikut sovran 
primar, i përfaqësuar nga RREZIKU, është gjithashtu i rëndësishëm 
statistikisht dhe ka shenjë negative në të dy ekuacionet. Gjithsesi, 
nisur nga madhësia e koeficientit të tij, rezultatet sugjerojnë se 
përçimi i efektit të rrezikut sovran primar përmes kanalit të interesit 
është relativisht i ulët. Evidencat tregojnë, megjithatë, se efekti është 
më i fortë për bankat e mëdha. Kjo mund të shpjegohet edhe nga 
fakti se ky grup bankash është grupi kryesor që mbështet huamarrjen 
e qeverisë dhe mban stokun kryesor të huadhënies bankare ndaj 
sektorit privat. Megjithatë, duke u bazuar tek madhësia e koeficientit, 
këto rezultate sugjerojnë se efekti i përçimit të normës së interesit 
në stabilitetin e bankës është relativisht i ulët. Së fundi, faktorët 
specifikë të bankës janë shpjegues të rëndësishëm të stabilitetit 

18 Duke qenë se instrumentimi i treguesve teknikisht është i vështirë në modelin Arellano-Bond, 
ne aplikojmë gjithashtu një metodë të zakonshme të katrorëve më të vegjël (OLS) në panel me 
efekte fikse ose të rastësishëm, duke përfshirë edhe treguesin e varur, si një shpjegues shtesë, me një 
vonesë kohore në krahun e djathtë. Metoda me efekte fikse, përfshin edhe disa faktorë të efekteve 
fikse që dallojnë për dy komponentë të rëndësishëm, domethënë bankat e vogla kundrejt bankave 
të mëdha, dhe bankat në pronësi të huaj kundrejt atyre që zotërohen nga aksionerët vendas. 
Rezultatet dolën të jenë relativisht të ngjashme me gjetjet tona, përmes qasjes së ndryshimit MPM, 
ndërsa gjetjet përmes qasjes me efekte fikse ishin më të qëndrueshme sesa ato që lidhen me qasjen 
me efekte të rastësishme. Rezultatet janë gjithashtu relativisht të ngjashme me rezultatet kur 
CAELS është vlerësuar, duke u bazuar tek mesatarja e thjeshtë, në vend të qasjes së analizës 
së komponentit kryesor (PCA) të përdorur nga Shijaku (2016). 
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bankar, siç raportohet në studimet e mëparshme. Koeficientët që 
lidhen me treguesit e EFIKASITETI-t dhe LEVA janë statistikisht 
të rëndësishëm. Madhësia e koeficientëve të tyre sugjeron se ekziston 
një efekt zëvendësues midis efektshmërisë operacionale dhe kapitalit, 
për sa i përket stabilitetit të bankës. Ky është një konfirmim tjetër 
që stabiliteti i bankave rritet nëpërmjet përmirësimit të efikasitetit 
operacional dhe një strukture më të mirë të kapitalit. Për më tepër, 
vihet re se kapitali është relativisht më i rëndësishëm për bankat e 
vogla, në krahasim me efektin më të lartë të efikasitetit operacional 
të gjetur për bankat e mëdha.

Tabela 3 në shtojcën A përmbledh edhe efektin e konkurrencës 
nëpërmjet treguesit Boone, i cili siç cilësohet edhe nga Shijaku 
(2017), thekson efektin e një rritjeje të kostos marzhinale në rënien 
e aksioneve të tregut. Rezultatet tregojnë se koeficienti i treguesit 
Boone është pozitiv dhe i rëndësishëm nga pikëpamja statistikore. 
Kjo nënkupton se konkurrenca përmirëson stabilitetin bankar, pasi 
për një nivel më të lartë të treguesit Boone, nënkuptohet një shkallë 
më e lartë konkurrence. Në të njëjtën kohë, duke qenë se BOONE 
është i rëndësishëm statistikisht, mund të thuhet se ndryshimet në 
koston marzhinale kanë më shumë efekte mbi fitimet. Kjo do të 
thotë që madhësia e bankës në treg është funksion i rritjes së aftësisë 
konkurruese, si pasojë e përmirësimit të diferencës midis kostove dhe 
të ardhurave. Me fjalë të tjera, kjo do të thotë se rritja e konkurrencës 
në sektorin bankar rrit vlerën në treg të bankave, duke i inkurajuar 
ato të ulin ekspozimin e përgjithshëm ndaj rrezikut. Ky rezultat 
konfirmon kështu pikëpamjen e lidhjes stabilitet–konkurrencë në 
rastin e Shqipërisë. Prandaj, ashtu si në studimet e tjera nga Berger 
dhe Bouwman (2013), Fiordelisi dhe Mare (2014), Schaeck dhe Cihak 
(2014), mund të thuhet se rritja e konkurrencës në sektorin bankar 
sjell një përmirësim të ndjeshëm të stabilitetit bankar. Megjithatë, ky 
rezultat është i ndryshëm nga ato të Dushku (2016), duke konfirmuar 
se lidhja midis stabilitetit dhe konkurrencës bankare ka ndryshuar pas 
KFG-së. Njëkohësisht, rezultatet dëshmojnë se efekti i konkurrencës 
është më i madh në rastin e bankave të vogla, krahasuar me efektin e 
gjetur për bankat e mëdha. Kjo nënkupton se bankat e vogla janë më 
të ndjeshme ndaj zhvillimeve që lidhen me konkurrencën në tregun 
bankar.
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Së fundi, duke u bazuar tek Jiménez, et al. (2013), Liu, et al. (2013), 
Fu, et al. (2014), Kasman dhe Kasman (2015), ne gjithashtu përdorim 
fuqinë në katror të treguesit të konkurrencës, për të kuptuar nëse 
lidhja midis stabilitetit dhe konkurrencës është jolineare. Siç tregojnë 
rezultatet në Tabelën 3, kolona [2], një konsideratë e rëndësishme 
është se nuk gjejmë dëshmi të marrëdhënieve jolineare midis 
konkurrencës dhe stabilitetit, duke hedhur poshtë kështu sugjerimin 
e Martinez-Miera dhe Reputto (2010), në rastin e sistemit bankar 
shqiptar. Ne nuk gjejmë dëshmi edhe në rastin kur kampioni ndahet 
midis bankave të vogla dhe atyre të mëdha, siç raportohet në Tabelën 
3, kolonat [4] dhe [6] në shtojcë19. Megjithatë, një konsideratë e 
rëndësishme është se, meqenëse treguesi i konkurrencës kryesisht 
përqendrohet në tregun e huadhënies, duhet të kihet parasysh se këto 
konkluzione janë relativisht mjaft të lidhura me tregun e huadhënies.

4.2. KONTROLLI I FORTËSISË SË REZULTATEVE

Në këtë seksion, paraqesim një sërë analizash shtesë plotësuese, që 
lidhen me kontrollin e fortësisë së rezultateve në modelin tonë kryesor, 
siç është specifikuar në Ekuacionin (9). Në këtë analizë, përdorim pesë 
tregues të ndryshëm alternativë në lidhje me konkurrencën bankare, 
të cilët më pas përdoren gjithashtu si tregues shpjegues për të marrë 
rezultate më të fuqishme. Për shembull, kolona [1] në Tabelën 5 në 
shtojcë tregon ndikimin e konkurrencës, të matur sipas një përqasjeje 
alternative, i cili është gjetur se është relativisht i njëjtë me efektin 
e matur nëpërmjet treguesit të mëparshëm Boone, por përfshin 
gjithashtu kapitalin aksioner në vlerësimin e modelit të funksionit 
të kostos totale, mbi stabilitetin e bankës (shih edhe ekuacionet B.1 
dhe B.2 në shtojcë). Rezultatet janë relativisht të ngjashme me ato të 
seksionit të mëparshëm, duke konfirmuar se shkalla më e madhe e 
konkurrencës bankare, si pasojë e rritjes së efikasitetit operacional, do 
të përmirësonte kushtet e stabilitetit bankar20.
19 Ne kemi përdorur gjithashtu edhe një tregues të konkurrencës, të bazuar tek vlera kubike e 

BOONE, për të kapur një marrëdhënie jolineare të mundshme midis konkurrencës dhe stabilitetit 
të bankës, por përsëri nuk gjejmë dëshmi mbështetëse se ekziston një lidhje jolineare midis treguesit 
të konkurrencës dhe atij të stabilitetit.

20 Rezultatet janë gjithashtu të qëndrueshme edhe ndaj ndryshimeve metodologjike, të lidhura me 
përdorimin e qasjes MPM, bazuar tek kriteri i hapit të dytë, e cila gjithashtu kërkon që AR(1) 
të jetë i rëndësishëm statistikisht dhe një AR(2) jo i rëndësishëm statistikisht. (Shih edhe Kasman 
dhe Kasman, 2015).
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Në anën tjetër, si test fortësie, përdorim gjithashtu indeksin Lerner 
[LERNER]21 dhe indeksin Lerner të përshtatur për eficiencën 
[LERNER*]22, si forma alternative për matjen e konkurrencës 
bankare, si dhe elasticitetin e fitimit [ELASTICITETFITIMI]23. 
Rezultatet raportohen respektivisht në kolonat [2], [3] dhe [4]. 
Këto rezultate tregojnë se LERNER dhe LERNER* janë të 
lidhur negativisht me CAELS-in. Ndikimi i tyre është gjithashtu i 
rëndësishëm. Siç përmendet edhe nga studimi i Dushkut (2016), 
meqenëse për nga mënyra metodologjike indeksi Lerner është në 
përpjesëtim të zhdrejtë me CAELS-in, duket se shenja negative që 
shoqëron të dy këta tregues të konkurrencës tregon se rritja e shkallës 
së fuqisë së tregut për të përcaktuar çmimin, lidhet pozitivisht 
me rritjen e stabilitetit individual në sektorin bankar shqiptar. Në 
të kundërt, koeficienti ELASTICITET-FITIMI shfaq një shenjë 
pozitive, duke sugjeruar që elasticiteti më i ulët i fitimit do të rriste 
stabilitetin e bankës. Këto rezultate sigurojnë përsëri një dëshmi të 
fortë mbështetëse për pikëpamjen e lidhjes stabilitet-konkurrencë, 
duke konfirmuar si më parë se shkalla më e madhe e konkurrencës 
bankare përmirëson kushtet e stabilitetit të bankës. 

Së fundi, shqyrtojmë edhe ndikimin që përqendrimi bankar ka në 
stabilitetin e bankave shqiptare, duke u bazuar tek treguesi IHH24. 
Rezultatet paraqiten në Tabelën 5, kolona (5), në shtojcën A. 
Koeficienti negativ i lidhur me treguesin IHH mbështet një lidhje 
të ndërsjellë midis përqendrimit dhe stabilitetit. Kjo nënkupton se 
një nivel më i ulët i përqendrimit bankar çon në rënien e rrezikut të 
falimentimit të bankave, si pasojë e rritjes në një shkallë më të lartë të 
stabilitetit të tyre. Pra, sa më pak i përqendruar të jetë sistemi bankar, 
aq më shumë stabilitet kanë bankat. Gjithsesi, në bazë të madhësisë 
së koeficientëve respektivë, gjejmë se efekti i tij është relativisht më i 
lartë se ai me të cilin konkurrenca ndikon stabilitetin bankar.
21 Duke u bazuar tek Fiordelisi dhe Mare (2014) u llogarit treguesi Lerner, . 
 Ky tregues merr vlerat nga 0 deri në 1, ku vlerat më të vogla nënkuptojnë një nivel më të lartëtë 

konkurrencës.
22 Shih edhe ekuacionin (B.3) në shtojcën B, lidhur me qasjen e ndjekur për të llogaritur këtë tregues. 
23 Shih edhe ekuacionin (B.4) në shtojcën B, lidhur me qasjen e ndjekur për të llogaritur këtë tregues. 
24 Ky indeks llogaritet duke u bazuar tek totali i aktiveve të bankës, sipas funksionit  ku, 

s përfaqëson pjesën e tregut që zotërohet nga secila bankë sipas totalit të aktiveve të sektorit bankar. 
Ky tregues merr vlerat nga 0 deri në 1, duke lëvizur nga një numër i madh bankash shumë të vogla 
tek një bankë monopoliste. Vlerat më të larta të indeksit, në përgjithësi, nënkuptojnë një rënie në 
konkurrencë, dhe anasjelltas.
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Nga njëra anë, është shumë e qartë se rezultatet mbeten të njëjta 
me gjetjet e analizuara në seksionin e mëparshëm, pasi në të gjitha 
regresionet konstatohet se fuqia e tregut bankar lidhet negativisht 
me stabilitetin e bankës, që do të thotë se ekziston një lidhje pozitive 
ndërmjet shkallës më të lartë të konkurrencës dhe stabilitetit. Këto 
rezultate mbështesin dy teoritë e pikëpamjes së stabilitet-konkurrencës 
dhe ato që lidhen me pikëpamjen e përqendrim–brishtësisë, në rastin 
e Shqipërisë. Ky është një rezultat mjaft i rëndësishëm që tregon 
se bankat janë përgjithësisht më të qëndrueshme kur përqendrimi i 
tregut në një numër të vogël bankash është i vogël. Nga ana tjetër, 
përdorimi i treguesve alternativë të konkurrencës duhet të trajtohet 
si një kontroll i fortësisë së rezultateve që forcon më tej konkluzionet 
tona, në aspektin e lidhjes midis konkurrencës dhe stabilitetit bankar.

5. KONKLUZIONE

Zhvillimet në tregun bankar që çuan në krizën financiare në vitin 
2008 kanë rritur edhe njëherë interesin për studimin e faktorëve 
që përcaktojnë stabilitetin bankar, në veçanti të çështjeve që lidhen 
me stabilitetin e bankave dhe rreziqet sistemike dhe politikat e 
konkurrencës. Një mjedis gjithnjë e më konkurrues, i shkaktuar nga 
rritja e ndërkombëtarizimit të tregjeve financiare dhe shfaqja në treg 
e agjentëve jobankarë, që mundësojnë financimin e korporatave, 
është parë shpesh si kontribuues në rritjen e stimujve të bankave 
për të marrë përsipër më tepër rreziqe. Perceptimi i efekteve të 
konkurrencës më të lartë mbi rrezikun e bankës konfirmohet nga një 
grup i madh modelesh bankare teorike dhe empirike.

Ky punim përbën një hap më tej në vazhdën e studimeve të kryera 
me të dhënat e kampionit mbi sektorin bankar shqiptar. Punimi ka 
për qëllim të plotësojë hendekun e informacionit, për të analizuar 
nëse konkurrenca përmirëson ose redukton stabilitetin e bankave që 
operojnë në sistemin bankar shqiptar, duke u bazuar tek periudha 
2008-2015. Edhe pse ekzistojnë disa artikuj, ne e përmirësojmë më 
tej literaturën ekzistuese në dy drejtime të rëndësishme. Së pari, në 
dallim nga studimet e tjera me të dhëna në panel për bankat, ne 
përdorim treguesin më të përshtatshëm për të matur stabilitetin 
bankar, i cili gjenerohet nga një grup të dhënash unike mbikëqyrëse 
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të sistemit bankar, të mbledhura nga Banka e Shqipërisë, me anë të të 
cilave analizojmë lidhjen midis konkurrencës dhe stabilitetit bankar. 
Më pas, përdorim një sërë treguesish alternativë të konkurrencës, të 
tillë si: treguesi Boone; indeksi Lerner; indeksi Lerner i përshtatur 
për efikasitet; treguesi i elasticitetit të fitimit; dhe indeksi Herfindahl. 
Më tej, e thellojmë analizën tonë empirike, duke e ndarë kampionin 
në banka të mëdha dhe të vogla. Së fundmi, kontrollojmë edhe për 
marrëdhëniet jolineare midis konkurrencës dhe stabilitetit, në rastin 
e sektorit bankar shqiptar.

Rezultatet empirike rikonfirmojnë studimet e mëparshme, në rastin 
e sektorit bankar shqiptar. Së pari, rezultatet tona ofrojnë mbështetje 
empirike për studime teorike dhe vendimmarrje që propozojnë 
një efekt pozitiv të konkurrencës ndaj stabilitetit bankar. Nga 
pikëpamja e politikëbërjes, rezultatet dëshmojnë se konkurrenca 
dhe stabiliteti bankar shkojnë krah për krah me njëri-tjetrin, dhe 
se fuqia e çmimeve më të larta gjatë periudhave të krizave mund 
të sjellë njëkohësisht stabilitet më të lartë bankar. Një sërë testesh 
kontrolli të fortësisë konfirmojnë gjetjet e mësipërme. Përveç kësaj, 
konstatojmë se gjatë kësaj periudhe përqendrimi bankar është i lidhur 
ngushtë me stabilitetin, duke mbështetur kështu pikëpamjen se ulja 
e përqendrimit bankar rrit stabilitetin e bankave. Nisur edhe nga 
periudha e kampionit, një pikë interesante është përfundimi se këto 
rezultate janë një tjetër dëshmi e fortë që mbështesin argumentin që 
sjellja konkurruese e bankave është relativisht vendimtare për rritjen 
e stabilitetit të tyre, në veçanti në periudha krize. Për politikëbërësit 
që analizojnë konkurrencën e bankave, këto rezultate janë 
vendimtare, jo vetëm për stabilitetin e sektorit financiar, por edhe 
për të gjithë ekonominë. Në mënyrë të ngjashme, ne nuk gjetëm 
ndonjë marrëdhënie jolineare ndërmjet konkurrencës dhe stabilitetit 
bankar pas KFG-së, në rastin e sektorit bankar shqiptar. Ky rezultat 
është i ndryshëm nga gjetjet e Dushku (2016), duke konfirmuar 
kështu se KFG-ja ka ndryshuar lidhjen midis konkurrencës dhe 
stabilitetit bankar me një ndërveprim linear. Prandaj, ne sugjerojmë 
që konkurrenca e plotë duhet të jetë struktura e dëshiruar e tregut, 
me qëllim nxitjen e mëtejshme të stabilitetit në sektorin bankar, në 
rastin e Shqipërisë. Lidhur me treguesit e tjerë, vihet re se kushtet 
makroekonomike janë gjithashtu relativisht të rëndësishme për 
stabilitetin e bankave. Rezultatet sugjerojnë se përmirësimi i aktivitetit 
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ekonomik dhe ulja e rreziqeve shoqërohen me rritje të stabilitetit të 
bankave. Në mënyrë të ngjashme, stabiliteti bankar është gjithashtu i 
kushtëzuar nga nevoja për të përmirësuar efikasitetin e operimit dhe 
strukturën e kapitalit të bankave.
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SHTOJCA A

Grafiku 1. Konkurrenca bankare dhe stabiliteti bankar, 2008 -2015

Burimi: Banka e Shqipërisë, Llogaritje të autorit.

 

 

0.58

0.60

0.62

0.64

0.15

0.20

0.25

0.30

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Lerner
Boone (djathtas)

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

an
nu

al
 g

ro
w

th
, i

n 
%

Përqendrimi (HHI)
Stabiliteti i sistemit bankar (CAELS)

2008T1

2009T1

2010T1

2011T1

2012T1

2013T1

2014T1

2015T1

Tabela 1. Testi i rrënjës së njësisë në panel

Treguesit
ADF - Fisher Chi2 PP - Fisher Chi2

Konstante Konstante 
dhe trend Asgjë Konstante Konstante 

dhe trend Asgjë

ΔCAELS [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0018] [0.0000] [0.0000]

ΔPPB [0.0000] [0.0000] [0.0000] [1.0000] [0.0000] [0.0000]

ΔRREZIKU [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [1.0000] [0.0000]

ΔLERNER [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [1.0000] [0.0000]

EFIKASITETI [0.0000] [0.0000] [0.9649] [0.0000] [0.0000] [0.8965]

LEVA [0.0000[ [0.0007] [0.0001] [0.0000] [0.0006] [0.0010]

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

Burimi: Llogaritje të autorit.
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Tabela 2. Analiza e korrelacionit: MZKV
Kampioni: T2 2008 - T3 2015
Vrojtime të përfshira: 480
Kampion i balancuar

CAELS PBB RREZIKU BOONE EFIKASITETI LEVA
CAELS 1 0.103 -0.070 0.047 -0.103 0.012
PBB 0.103 1 -0.016 0.061 -0.036 0.007
RREZIKU -0.070 -0.016 1 -0.039 -0.031 0.045
BOONE 0.047 0.061 -0.039 1 -0.068 -0.005
EFIKASITETI -0.103 -0.036 -0.031 -0.068 1 0.366
LEVA 0.012 0.007 0.045 -0.005 0.366 1

Burimi: Llogaritje të autorit.

Tabela 3. Rezultatet empirike bazuar tek qasja MPM

Modeli i vlerësuar
Sistemi bankar Banka e mëdha Bankat e vogla
[1] [2] [3] [4] [5] [6]

ΔPBB 0.9449 0.9494 0.3924 0.3632 1.1628 0.8821
[0.03] [0.05] [0.32] [0.41] [0.04] [0.09]

ΔRREZIKU -0.0549 -0.0549 -0.0574 -0.0572 -0.0522 -0.0611
[0.06] [0.05] [0.07] [0.07] [0.12] [0.27]

ΔBOONE 0.2037 0.1996 0.0415 0.0488 0.2987 0.8184
[0.03] [0.19] [0.27] [0.15] [0.21] [0.04]

ΔBOONE^2 -0.0313 0.0677 13.70
[0.96] [0.72] [0.25]

EFIKASITETI -0.4119 -0.4118 -0.3976 -0.3910 -0.3201 -0.250
[0.08] [0.08] [0.13] [0.14] [0.23] [0.33]

LEVA 0.5661 0.5674 0.0637 0.0514 0.3762 0.4989
[0.02] [0.02] [0.68] [0.75] [0.04] [0.03]

KRIZA -0.0687 -0.0679 0.0290 0.040
[0.35] [0.36] [0.67] [0.67]

Seksione të kryqëzuar 16 16 6 6 10 10
Numri i instrumenteve 20 20 20 20 20 20
Numri i vrojtimeve 448 448 162 162 270 270
Statistika J 18.4 18.3 13.2 13.1 18.7 12.2
Probabiliteti Statistika J 0.24 0.19 0.51 0.44 0.17 0.51
Koeficientët shoqërohen me treguesin e probabilitetit në [ ].

 Burimi: Llogaritje të autorit. 
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Tabela 4. Rezultatet empirike bazuar tek qasja MPM
Modeli i vlerësuar Sistemi bankar

[1] [2] [3] [4] [5]

ΔPBB 0.9805 1.0282 1.0895 0.8313 1.2343
[0.026] [0.019] [0.028] [0.000] [0.02]

ΔRREZIKU -0.0548 -0.0267 -0.0451 -0.0348 -0.0267
[0.059] [0.057] [0.197] [0.000] [0.08]

ΔBOONE* 0.0679
[0.100]

LERNER -0.0694
[0.797]

LERNER* -0.0337
[0.651]

ELASTICITETIFITIM 0.0407
[0.472]

IHH -0.8172
[0.25]

EFIKASITETI -0.4065 -0.3540 -0.4444 -0.5050 -0.4173
[0.097] [0.188] [0.079] [0.000] [0.09]

LEVA 0.5324 0.3656 0.6289 0.0613 0.6238
[0.026] [0.232] [0.010] [0.527] [0.02]

Seksione të kryqëzuara 16 16 16 16 16
Numri i instrumenteve 20 20 20 20 20
Numri i vrojtimeve 448 493 434 480 480
Statistika J 17.6 18.4 15.8 12.0 18.5
Probabiliteti Statistika J 0.28 0.19 0.33 0.29 0.19
Koeficientët shoqërohen me treguesin e probabilitetit në [ ].

Burimi: Llogaritje të autorit.

Tabela 5. Rezultatet empirike bazuar tek qasja MPM
Modeli i vlerësuar Sistemi bankar

[1] [2] [3] [4] [5]
ΔPBB 0.8169 0.5475 0.7000 0.7092 0.9319

[0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00]
ΔRREZIKU -0.0534 -0.0301 -0.0312 -0.0543 -0.0279

[0.00] [0.00] [0.00] [0.00] [0.00]
ΔBOONE* 0.0581

[0.00]
LERNER -0.2042

[0.08]
LERNER* -0.0312

[0.09]
ELASTICITETIFITIM 0.0304

[0.42]
IHH -0.9244

[0.00]
EFIKASITETI -0.2962 -0.1351 -0.3839 -0.2946 -0.2252

[0.07] [0.16] [0.00] [0.05] [0.09]
LEVA 0.3114 0.2042 0.4864 0.0522 0.4215

[0.06] [0.09] [0.00] [0.63] [0.00]
Seksione të kryqëzuara 16 16 16 16 16
Numri i instrumenteve 20 20 20 20 20
Numri i vrojtimeve 480 480 480 480 480
Statistika J 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
Probabiliteti Statistika J 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29
AR(1) 0.07 0.00 0.00 0.00 0.59
AR(2) 0.45 0.11 0.14 0.21 0.53
Koeficientët shoqërohen me treguesin e probabilitetit në [ ].

Burimi: Llogaritje të autorit. 
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SHTOJCA B

Me qëllim realizimin e kontrollit të fortësisë së rezultateve, bazuar 
tek Leon (2014), ekuacioni 3 u rispecifikua, duke përfshirë edhe një 
tregues shtesë që lidhet me kapitalin e bankës. Prandaj, modeli i 
specifikuar shprehet si vijon:
 

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

       

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

        

ku, πi,t është fitimi i bankës i në kohën t. Treguesit e tjerë janë ashtu 
siç shpjegohen më parë. Ky tregues, gjithashtu merr vlerat nga 0 në 
1, në të cilën ato afër 1 nënkuptojnë një rënie të konkurrencës. Më 

(B.1)

(B.2)

(B.3)
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pas, bazuar tek Clerides, et al. (2015), ne llogarisim edhe një tregues 
të ri të konkurrencës, i cili lidhet me elasticitetin e fitimit, si vijon:

      

Prandaj, treguesi Lerner*it dhe treguesi i elasticitetit të fitimit janë dy 
koncepte relativisht të lidhura.

(B.4)
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1ABSTRAKT

Eksplorimi i lidhjes ndërmjet konkurrencës dhe rrezikut bankar është një çështje 
e rëndësishme, jo vetëm për stabilitetin financiar, por për gjithë ekonominë në 
tërësi. Materiali bazuar në të dhënat e bankave individuale në Shqipëri vlerëson 
empirikisht lidhjen midis konkurrencës në sistemin bankar, matur me anë të 
indeksit Lerner, dhe rrezikut të kredisë, gjatë periudhës 2004-2014. Rezultatet 
empirike konfirmojnë këndvështrimin “konkurrencë-brishtësi”, për rrezikun 
total të kredisë (dhe të huaj), ku fuqia më e lartë e tregut është reflektuar në një 
rrezik më të ulët. Për më tepër, rezultatet tregojnë edhe për evidenca të qasjes 
“konkurrencë-stabilitet”, kryesisht për konkurrencën në tregun e depozitave. 

Klasifikimi JEL: G21, G32, C23

Fjalë kyçe: konkurrencë bankare, rrezik i kredisë, stabilitet financiar, indeksi 
Lerner. 

1 HYRJE

Kriza e fundit financiare theksoi edhe një herë rolin e rëndësishëm 
që ka konkurrenca dhe stabiliteti i sistemit bankar, prandaj 
vlerësimi i lidhjes “konkurrencë-qëndrueshmëri” është një çështje 
e rëndësishme për stabilitetin financiar dhe ekonominë e vendit në 
1 Elona Dushku, Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë.
 Mendimet dhe përfundimet e shprehura në këtë material janë vetëm të autores dhe nuk paraqesin 

domosdoshmërisht pikëpamjen dhe qëndrimin e Bankës së Shqipërisë. Materiali është paraqitur 
dhe diskutuar në Takimin e 10-të Rajonal Kërkimor të Bankës së Shqipërisë, në vitin 2016. 
Autorja dëshiron të falënderojë të gjithë pjesëmarrësit në këtë takim për komentet dhe sugjerimet 
e dhëna për përmirësimin e mëtejshëm të këtij materiali. 

RREZIKU DHE KONKURRENCA NË 
SISTEMIN BANKAR SHQIPTAR

Elona Dushku1
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tërësi [Beck (2008), Beck et al. (2012)]. Për më tepër, konkurrenca në 
sektorin bankar është më e veçantë se konkurrenca në tregjet e tjera, 
për shkak të ndikimit që një konkurrencë e shtuar ka në stabilitetin 
e sistemit financiar, në eficiencën, si dhe në aksesimin e shërbimeve 
financiare (Claessens, 2009). Kjo ka bërë që konkurrenca në sistemin 
financiar të mos shihet në konceptin e saj më të ngushtë, por edhe 
më gjerë, duke pasur parasysh ndikimin që ajo ka në eficiencën, 
stabilitetin dhe cilësinë e sistemit financiar. 

Në literaturën bankare, vlerësimi i lidhjes midis konkurrencës dhe 
rrezikut të sistemit bankar ka qenë objekt i materialeve të ndryshme 
kërkimore [Marcus (1984) dhe Keeley (1990), Allen dhe Gale (2004), 
Beck et al. (2006), Jimenez, Lopez dhe Saurina (2007), Berger et 
al. (2009), Turik-Ariss (2009)], megjithatë teoria ekonomike është 
ende e paqartë për efektin që ka rritja e konkurrencës në rrezikun e 
bankave (Marques-Ibanez, et al., 2014). 

Dy janë përqasjet kryesore teorike që testojnë lidhjen mes 
konkurrencës dhe stabilitetit financiar të bankave. Përqasja e parë, 
e quajtur “konkurrencë-brishtësi” ose përqasja tradicionale, e cila 
mbështet idenë që më shumë konkurrencë në sektorin bankar sjell 
më shumë brishtësi financiare. Kjo përqasje bazohet në teorinë 
“charter value” të bankave, prezantuar nga Marcus (1984) dhe Keeley 
(1990), dhe nga Allen dhe Gale (2000, 2004), ku rritja e konkurrencës 
nxit përpjekjet e bankave për të marrë përsipër më shumë rrezik e si 
rrjedhojë, rritet probabiliteti i falimentimit të bankave. Ndërsa në një 
treg bankar jo shumë konkurrent, bankat kanë më shumë fuqi tregu 
dhe sigurojnë më shumë fitime. Kështu, ato kanë më pak nxitje për 
të marrë përsipër rrezik shtesë, duke sjellë më shumë qëndrueshmëri.

Në kundërshtim me pikëpamjen e parë, përqasja e dytë, 
“konkurrencë-qëndrueshmëri”, nënkupton që një konkurrencë më 
e lartë midis bankave në tregun e kredisë dhe të depozitave thekson 
më shumë stabilitetin financiar, duke nënkuptuar një lidhje pozitive 
midis konkurrencës dhe stabilitetit bankar (Boyd dhe De Nicolo, 
2005). Kjo pasi në një treg konkurrues, ulja e normave të interesit 
redukton koston e kredisë për sipërmarrësit, duke rritur kështu 
edhe normën e kthimit të investimeve të suksesshme. Megjithatë, 
disa autorë të tjerë si Boyd dhe De Nicolo (2005), dhe Martinez-
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Miera dhe Repullo (2008), pohojnë se lidhja midis konkurrencës në 
sistemin bankar dhe rrezikut të bankave (e anasjellta, qëndrueshmëri) 
është jolineare, duke supozuar një marrëdhënie në formë U-je midis 
konkurrencës dhe rrezikut të kredisë, ku kushtet ekonomike luajnë 
një rol të rëndësishëm.

Literatura empirike në këtë fushë gjithashtu reflekton rezultatet e përziera 
të paraqitura nga literatura teorike. Disa materiale studimore si: Marcus 
(1984) dhe Keeley (1990); Allen dhe Gale (2000, 2004); Jimenez, Lopez 
dhe Saurina (2007); Berger el al. (2009); Turik-Ariss (2009); Beck et al. 
(2012); konfirmojnë hipotezën e “konkurrencë-brishtësisë”. Studime 
të tjera si: Boyd dhe De Nicolo (2005); Boyd el al. (2006); Schaeck et 
al. (2009); gjejnë një lidhje pozitive midis konkurrencës dhe stabilitetit 
bankar, duke konfirmuar përqasjen “konkurrencë-qëndrueshmëri”. 
Ndërsa materiale të tjera si Martinez-Miera dhe Repullo (2008) dhe Liu 
et al. (2013), gjejnë një lidhje në formë U-je midis konkurrencës dhe 
rrezikut të sistemit bankar (ose financiar).

Dy janë faktorët kryesorë që ndikojnë në marrjen e rezultateve të 
ndryshme midis këtyre dy treguesve: së pari, mos matja e saktë e 
konkurrencës bankare dhe stabilitetit të bankave, si dhe analizimi 
dhe vlerësimi i konkurrencës në dy tregje të ndryshme, përkatësisht 
në tregun e depozitave dhe të kredisë [Boyd et al., (2006), Beck 
(2008)]. Për bankat në Shqipëri nuk ka një studim të tillë që shikon 
lidhjen midis konkurrencës dhe rrezikut të kredisë, prandaj analizimi 
i kësaj marrëdhënieje është shumë i rëndësishëm, pasi bankat janë 
burimi kryesor i fondeve në ekonomi. 

Qëllimi i këtij materiali është vlerësimi empirik i lidhjes midis 
konkurrencës në sistemin bankar dhe rrezikut të kredisë, duke përdorur 
metodat e vlerësimit në panel. Më konkretisht, materiali synon të 
vlerësojë se si konkurrenca në sistemin bankar ndikon stabilitetin 
bankar (financiar). Për më tepër, është parë se si karakteristikat e 
bankave e ndikojnë këtë lidhje, si dhe nëse marrëdhënia midis 
rrezikut të kredisë dhe konkurrencës është jolineare. 

Kontributi i këtij materiali studimor duhet parë në disa drejtime. 
Së pari, materiali kontribuon nëpërmjet evidencave empirike të 
lidhjes midis konkurrencës në sistemin bankar dhe stabilitetit për një 
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vend në zhvillim si Shqipëria, dominuar kryesisht nga bankat. Vives 
(2010) thekson, se roli i bankave është më i rëndësishëm në vendet 
në zhvillim, ku bankat janë burimi kryesor i fondeve në ekonomi. Së 
dyti, matja e konkurrencës në sektorin bankar është bërë për secilën 
prej tyre, nëpërmjet indeksit Lerner, si për sjelljen konkurruese të 
bankave në tregun e depozitave, ashtu edhe për tregun e kredisë. Së 
treti, kemi përdorur dy tregues të ndryshëm të rrezikut të bankave: (i) 
normën totale të kredive me problemeve, si për monedhën vendase 
dhe të huaj; (ii) dhe treguesin Z-score, si tregues i anasjelltë i rrezikut 
të përgjithshëm. Së katërti, në linjë me teorinë ekonomike, në model 
kemi përfshirë si tregues edhe katrorin e matësit të konkurrencës, për 
të testuar nëse marrëdhënia është jolineare apo jo. Gjithashtu është 
parë se si karakteristikat e bankave si madhësia, ekspozimi dhe fitimi, 
e ndikojnë këtë marrëdhënie, duke sjellë evidenca empirike për lidhjen 
midis konkurrencës dhe rrezikut të tyre, për rastin e Shqipërisë.

Vlerësimi i marrëdhënies midis konkurrencës dhe rrezikut të 
kredisë, është bazuar në punën e Jimenez et al. (2007), Berger et al. 
(2009) dhe Beck et al. (2012), ku rreziku i kredisë i bankave është 
shprehur si funksion i konkurrencës, treguesit makroekonomik dhe 
karakteristikave specifike të tyre. Burimi i të dhënave është Banka e 
Shqipërisë dhe INSTAT, ndërsa periudha e vlerësimit të marrëdhënies 
midis konkurrencës dhe rrezikut të kredisë është 2004-2014.

Rezultatet empirike të këtij materiali konfirmojnë këndvështrimin 
“konkurrencë-brishtësi” për rrezikun total të kredisë (dhe të huaj), 
ku fuqia më e lartë e tregut lidhet me rrezik më të ulët. Për më tepër, 
vlerësimet e marra konfirmojnë edhe disa elemente të këndvështrimit 
“konkurrencë-stabilitet” për lidhjen midis konkurrencës së bankave 
në tregun e depozitave dhe rrezikut të kredisë.

Materiali është organizuar si më poshtë: seksioni në vazhdim 
paraqet një pasqyrë të literaturës teorike dhe empirike, fokusuar 
në marrëdhënien midis konkurrencës në sistemin bankar dhe 
rrezikut të kredisë. Seksioni i tretë përshkruan metodologjinë dhe 
bazën e të dhënave të përdorura në këtë material. Në seksionin e 
katërt paraqiten dhe interpretohen rezultatet e marrëdhënies midis 
konkurrencës në sistemin bankar shqiptar dhe rrezikut të kredisë, 
dhe në fund paraqiten përfundimet kryesore të materialit. 
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2. PËRMBLEDHJE E LITERATURËS TEORIKE 
DHE EMPIRIKE 

Konkurrenca në sistemin bankar është e rëndësishme për tregun 
financiar, për shkak të ndikimit që ka në efikasitetin e prodhimit të 
shërbimeve financiare, në cilësinë e produkteve financiare dhe në 
shkallën e inovacionit në sektorin financiar (Claessens, 2009). Një ndër 
këndvështrimet më të zakonshme midis vendimmarrësve ka qenë se 
rritja e konkurrencës në sektorin bankar lidhet me një paqëndrueshmëri 
më të madhe (më shumë falimentime). Kriza e fundit financiare 
globale risolli edhe njëherë në vëmendje rëndësinë dhe ndikimin që 
konkurrenca në sektorin bankar ka në rrezikun e kredisë së bankave 
dhe në stabilitetin e tyre në tërësi [Marques-Ibanez et al. (2014)].

Bazuar në literaturën teorike, dy janë qasjet kryesore që hulumtojnë 
marrëdhënien ndërmjet konkurrencës dhe stabilitetit të bankave. 
Qasja e parë është pikëpamja e quajtur “konkurrencë-brishtësi", e cila 
argumenton se më shumë konkurrencë në sektorin bankar mund të 
sjellë një rritje të brishtësisë së bankave. Kjo qasje bazohet kryesisht 
në kuadrin e “charter value” të bankave, modeluar teorikisht nga 
Marcus (1984) dhe Keeley (1990), sipas të cilëve bankat konkurrojnë 
për mbledhjen e depozitave dhe i investojnë ato në një numër të 
caktuar instrumentesh financiare me nivele të ndryshme rreziku. 
Si rrjedhojë, në një treg më konkurrent me presione në rritje mbi 
fitimet, bankat tentojnë të marrin më shumë rrezik përsipër, gjë që 
sjell një rritje të paqëndrueshmërisë financiare. Ndërsa në kushtet e 
mungesës së konkurrencës së plotë, bankat kanë më shumë mundësi 
për të krijuar fitime, duke ulur nxitjen e tyre për të marrë përsipër më 
shumë rrezik dhe duke sjellë për pasojë më shumë qëndrueshmëri 
të bankave dhe të sistemit në tërësi. Allen dhe Gale (2004) pohojnë 
se në një treg më konkurrues, bankat përballen me rreziqe më të 
larta, për shkak të ekspozimit më të lartë, të shkaktuar nga mungesa 
e informacionit që ato kanë mbi huamarrësit e tyre. Perceptimi 
kryesor i përqasjes “konkurrencë-brishtësi” është se në një treg më 
konkurrues, bankat marrin përsipër më tepër rrezik, gjë që rezulton 
në një rritje të brishtësisë së sistemit bankar. 

Përqasja e dytë e njohur si pikëpamja “konkurrencë-stabilitet” pohon 
një marrëdhënie pozitive midis konkurrencës së sistemit bankar dhe 
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stabilitetit të tij. Boyd dhe De Nicolò (2005) janë ndër të parët që 
pohojnë se në një treg më konkurrues, normat më të ulëta të interesit 
të kredisë ulin koston e huamarrjes për sipërmarrësit dhe në këtë 
mënyrë, rrisin normën e investimeve efektive. Autorët kanë gjetur 
një lidhje negative midis rrezikut të kredisë dhe konkurrencës, e cila 
sjell një rritje të shtuar të stabilitetit të tyre. Martinez-Miera (2008) 
ka zgjeruar modelin e Boyd dhe De Nicolò (2005), duke supozuar 
një lidhje jolineare midis rrezikut të kredisë dhe konkurrencës në 
sistemin bankar, e paraqitur në formën e shkronjës U të përmbysur, 
ku struktura ekonomike e vendit luan një rol të rëndësishëm në këtë 
marrëdhënie.

Literatura empirike të cilës i referohet ky studim fokusohet kryesisht 
vetëm në lidhjen midis konkurrencës së bankës dhe rrezikut të saj 
(ose stabilitetit bankar). Ashtu si kuadri i përgjithshëm teorik, edhe 
literatura empirike reflekton rezultate të përziera në lidhjen me 
marrëdhënien që ekziston midis konkurrencës së sistemit bankar 
dhe rrezikut të saj. Literaturën empirike e kemi ndarë kryesisht në 
dy grupe: në grupin e parë përfshihen ato materiale dhe studime 
empirike që e kanë analizuar këtë marrëdhënie mbështetur në bazën 
e të dhënave për shumë vende; ndërsa grupi i dytë i studimeve 
empirike fokusohet kryesisht në të dhënat individuale të bankave, 
duke marrë në konsideratë vetëm një vend të caktuar. Në vazhdim, 
në mënyrë të përmbledhur, paraqiten rezultatet dhe përfundimet e 
marra nga këto dy grupe materialesh. 

Beck et al. (2006), duke përdorur modelet standarde të panelit, bazuar 
në të dhënat e një grupi vendesh, kanë gjetur se një sistem bankar më 
i përqendruar ka më pak gjasa të përjetojë një krizë bankare. Përveç 
kësaj, autorët kanë gjetur se në një treg bankar më të përqendruar, 
bankat bëjnë një shpërndarje më të mirë të rrezikut bankar. Schaeck 
et al. (2009), duke testuar marrëdhënien midis rrezikut bankar dhe 
konkurrencës, bazuar në një grup prej 38 vendesh të zhvilluara, gjatë 
viteve 1980-2003, gjejnë një lidhje negative midis rrezikut bankar 
dhe konkurrencës, duke konfirmuar pikëpamjen “konkurrencë-
stabilitet”. Një tjetër material që shikon këtë marrëdhënie për një 
grup vendesh, është ai i Berger et al., i vitit 2009. Autorët, bazuar në 
të dhënat bankare për 23 shtete industriale, gjetën se bankat që kishin 
një shkallë më të lartë të fuqisë së tregut, kishin një ekspozim më të 
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ulët ndaj rrezikut të përgjithshëm, duke mbështetur kështu përqasjen 
“konkurrencë-brishtësi”. Megjithatë, Berger et al. (2009) paraqesin 
edhe rezultate të përqasjes “konkurrencë-stabilitet”, ku një bankë 
me fuqi më të lartë tregu (pra më pak konkurruese) rrit rrezikun e 
bankës, i cili mund të kompensohet nga banka, nëpërmjet një raporti 
më të lartë të kapitalit. Turik-Ariss (2009) ka testuar se si nivele të 
ndryshme të fuqisë së tregut kanë ndikuar në koston, fitimin, nivelin 
e efikasitetit dhe stabilitetin e përgjithshëm të bankave në vendet në 
zhvillim. Vlerësimet empirike të Turik-Ariss (2009) treguan se një 
shkallë më e lartë e fuqisë së tregut ka çuar në një stabilitet më të madh 
të bankave, duke mbështetur kështu pikëpamjen e “konkurrencë-
brishtësisë”. Beck et al. (2012), duke hetuar marrëdhënien midis 
konkurrencës dhe stabilitetit bankar në një grup vendesh të ndryshme, 
kanë gjetur se një konkurrencë më e madhe ka ndikuar në një rrezik 
të shtuar të bankave, kryesisht në vendet që kanë: rregulla më të 
forta të mbikëqyrjes bankare; një strukturë tregu më homogjene; një 
skemë të sigurimit të depozitave më përfshirëse; si dhe një sistem më 
efektiv të shkëmbimit të informacionit të kredisë. Duke përdorur të 
dhënat e 10 vendeve evropiane gjatë periudhës 2000-2008, Liu et al. 
(2013) kanë gjetur se ka një marrëdhënie jolineare, në formën e U-së 
së përmbysur midis stabilitetit bankar dhe rrezikut të kredisë. Për më 
tepër Liu et al. (2013) gjejnë se kushtet makroekonomike të vendeve 
luajnë një rol të rëndësishëm në stabilitetin financiar të bankave në 
këto vende. 

Grupi i dytë i materialeve empirike paraqet rezultatet dhe përfundimet 
që dalin nga analizimi i marrëdhënies midis konkurrencës së bankës 
dhe rrezikut të kredisë, duke përdorur të dhëna në nivel vendi. 
Kështu Boyd et al. (2006), bazuar në të dhënat bankare në SHBA, 
gjejnë se një treg bankar më i përqendruar (ose më pak konkurrent), 
ka një nivel më të lartë të falimentimit të bankave, duke konfirmuar 
këndvështrimin “konkurrencë-stabilitet”. Jimenez et al. (2007), në 
rastin e bankave në Spanjë, gjejnë që rritja e konkurrencës ka ndikuar 
pozitivisht rrezikun e kredisë, duke konfirmuar kështu përqasjen 
“konkurrencë-brishtësi”. Fungacova dhe Well (2009), duke analizuar 
lidhjen midis rrezikut të kredisë dhe konkurrencës për bankat 
në Rusi, gjejnë që konkurrenca bankare e ka ndikuar negativisht 
stabilitetin bankar në linjë me përqasjen “konkurrencë-brishtësi”. 
Ndërsa për sa i përket kësaj marrëdhënieje në sektorin bankar në 
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Turqi, Iskenderoglu dhe Tomak (2013), nuk gjejnë një lidhje të qartë 
midis konkurrencës së sistemit bankar dhe rrezikut të kredisë.

Literatura empirike në këtë fushë gjithashtu reflekton rezultatet e 
ndryshme të paraqitura nga literatura teorike. Dy janë faktorët 
kryesorë që ndikojnë në marrjen e rezultateve të ndryshme midis 
këtyre dy treguesve: së pari është mos matja e saktë e konkurrencës 
dhe stabilitetit të bankave; dhe së dyti është analizimi dhe vlerësimi 
i konkurrencës në dy tregje të ndryshme, përkatësisht në tregun e 
depozitave dhe të kredisë [Boyd et al. (2006), Beck (2008)].

Nga një këndvështrim i përgjithshëm, vërehet se treguesit kryesorë 
që janë përdorur gjerësisht në literaturë për të matur stabilitetin 
e bankave janë indeksi Z-score dhe raporti i kredive me probleme 
në përqindje ndaj totalit të kredisë. Indeksi Z-score është përdorur 
kryesisht për të matur probabilitetin e falimentimit të bankës, dhe 
matet si raport i shumës së kthimit nga aktivet dhe i normës së 
kapitalit ndaj devijimit standard të kthimit nga aktivet (Boyd, De 
Nicolò dhe Jalal 2006). Një vlerë e lartë e indeksit Z-score përkthehet 
në një probabilitet më të ulët të falimentimit të bankës, pra stabilitet 
më i lartë dhe anasjelltas, një vlerë e ulët e indeksit Z-score, nënkupton 
një paqëndrueshmëri më të lartë të bankave. Si tregues alternativ i 
matjes së stabilitetit të bankave është përdorur gjerësisht në literaturë, 
edhe raporti i kredive me probleme ndaj totalit të kredive, që më së 
shumti është një tregues i sjelljes së kaluar të rrezikut të kredisë, sesa 
i rrezikut aktual të përgjithshëm të bankave. 

Përveç matjes së stabilitetit të bankave, më sfidues paraqitet 
vlerësimi ose matja e konkurrencës së bankave (Beck, 2008). Kështu, 
në literaturë evidentohen tre grupe kryesore treguesish që merren 
me matjen e konkurrencës. Në grupin e parë përfshihen kryesisht 
treguesit e konkurrencës, bazuar në strukturën e tregut të bankave, 
që kanë të bëjnë më së shumti me tregues që matin përqendrimin e 
sektorit bankar si: raporti i përqendrimit të 3 apo 5 bankave më të 
mëdha; numri i bankave; indekset Herfindahl etj. Në grupin e dytë 
bëjnë pjesë kryesisht treguesit që matin fuqinë e treguesit të bankave 
si: statistika H; indeksi Lerner; si dhe treguesi Boone. Këta tregues 
vlerësojnë sjelljen konkurruese të bankave, duke matur reagimin e 
prodhimit të bankave ndaj çmimit të inputeve, duke imponuar disa 
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supozime kufizuese në funksionin e kostos së bankave. Në grupin e 
tretë të treguesve përfshihen kryesisht tregues cilësorë që japin një 
informacion më të detajuar mbi kuadrin rregullator dhe mbikëqyrës 
të vendeve ku ushtrojnë veprimtarinë bankat. 

Vërehet se vlerësimi i lidhjes midis konkurrencës së stabilitetit 
bankar dhe konkurrencës bankare është parë kryesisht më shumë 
për vendet e zhvilluara dhe më pak për vendet në zhvillim. Në rastin 
e Shqipërisë ekziston vetëm një studim nga Note në vitin 2006, që 
llogarit ose mat konkurrencën në sektorin bankar në Shqipëri, bazuar 
në metodologjinë Panzar dhe Rosse, gjatë periudhës 1999-2006. 
Ky material vlerëson se bankat në Shqipëri operojnë në një sistem 
bankar me konkurrencë monopoliste, por materiali nuk ka pasur si 
qëllim analizimin e lidhjes mes konkurrencës bankare dhe rrezikut 
të bankave. Prandaj testimi dhe analizimi i lidhjes midis këtyre 
treguesve është i rëndësishëm për vendimmarrjen në Shqipëri, ku 
bankat përbëjnë pjesën më të madhe dhe të rëndësishme të sektorit 
financiar (Vives, 2010). Ky material studimor analizon kështu 
marrëdhënien që ekziston midis stabilitetit bankar dhe konkurrencës 
së bankave, duke ofruar evidenca empirike mbi këtë lidhje, në rastin 
e bankave në Shqipëri, gjatë periudhës 2004-2014.

3. METODOLOGJIA DHE TË DHËNAT

A. MODELI EMPIRIK

Bazuar në materialet kërkimore të Jimenez, Lopez dhe Saurina 
(2007), Berger et al. (2009), dhe Beck et al. (2012), modeli empirik 
që paraqet lidhjen midis rrezikut dhe konkurrencës së bankave është 
përcaktuar si më poshtë:

      (1)

Ku indekset i dhe t i referohen bankës dhe periudhës kohore. 
Metoda e përdorur për vlerësimin e modelit të mësipërm është 
Metoda Robuste e Katrorëve më të Vegjël (Robust Least Square 
Method), që siguron një vlerësim eficient të koeficientëve në prezencë 
të termave autoregresivë dhe të treguesve jolinearë (Rousseeuw dhe 
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Yohai, 1984). Në këtë material, treguesi bazë që është përdorur për 
vlerësimin e rrezikut të sistemit bankar është raporti i kredive me 
probleme2 (Risk). Arsyeja kryesore e zgjedhjes së këtij treguesi është 
se rreziku i kredisë ka qenë dhe mbetet një nga rreziqet kryesore me 
të cilat janë përballur bankat në Shqipëri (Banka e Shqipërisë, 2014). 
Megjithatë, për të testuar qëndrueshmërinë e rezultateve empirike, si 
tregues alternativ i rrezikut të kredisë është përdorur indeksi Z-score. 
Një karakteristikë e kreditimit në ekonominë shqiptare është pjesa 
e konsiderueshme që zë kreditimi në valutë, kështu, përveç modelit 
bazë, impakti i konkurrencës në sektorin bankar është parë jo vetëm 
në rrezikun total të kredisë, por edhe në veçanti për rrezikun në 
valutë dhe në monedhën vendase. 

Ndërsa konkurrenca bankare, ashtu si tek Jimenez, Lopez dhe Saurina 
(2007), është matur nëpërmjet indeksit Lerner (Competition_id), i cili 
është një treguesi më i saktë i matjes së fuqisë së tregut, përkundrejt 
treguesve të përqendrimit. Indeksi Lerner ndryshon në nivel banke 
dhe përdoret si një përafrues i fitimeve aktuale dhe të ardhshme që 
vijnë si rezultat i fuqisë së çmimit të vendosur nga bankat. Ky indeks 
është në përputhje me teorinë e “charter-value”, duke bërë të munduar 
matjen e ndikimit të fuqisë së çmimeve të aktiveve në rrezikun e 
bankave. Për më tepër, ashtu si Jimenez, Lopez dhe Saurina (2007), 
konkurrenca në sektorin bankar është llogaritur veç për tregun e 
depozitave dhe për tregun e kredisë3, për të parë se si konkurrenca 
në dy tregje të ndryshme ndikon rrezikun bankar. Vlerat që merr 
ky indeks janë ndërmjet 0 dhe 1, ku 0 është konkurrencë perfekte 
ose konkurrencë e plotë, ndërsa 1 është monopol. Në përputhje me 
përqasjen teorike, është parë nëse lidhja midis konkurrencës bankare 
dhe rrezikut bankar është jo lineare, duke përfshirë në model katrorin 
e indeksit të konkurrencës. 

2 Ashtu si tek Jimenez, Lopez dhe Saurina (2007), si tregues rreziku të bankave është përdorur 
log-un i transformuar i NPL-së, shprehur si më poshtë, për të siguruar një shpërndarje më 
simetrike të tij.

 

 
3 Në mënyrë më të detajuar, llogaritja e indeksit Lerner për bankat në Shqipëri gjendet tek Dushku 

(2015).
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Norma reale e rritjes së PBB-së (Bussines_cycle) është përdorur për 
të testuar ndikimin që kushtet makroekonomike kanë në rrezikun 
e kredisë. Gjithashtu, është vlerësuar se si karakteristikat e bankave 
ndikojnë rrezikun e kredisë, më konkretisht: madhësia e bankave 
(matur si log-u i totalit të aktiveve të secilës bankë), ekspozimi i 
bankës apo specializimi i saj në kreditim, matur me anë të Loan_ratio 
(raporti i totalit të kredisë së bankës ndaj totalit të aktiveve), si dhe 
përfitueshmëria e bankës, matur me të ROA. 

Në modelin e paraqitur në ekuacionin 1, koeficientët kryesorë që 
përdoren për të vlerësuar lidhjen midis konkurrencës bankare dhe 
rrezikut të kredisë janë përkatësisht koeficientët  dhe . Kështu, 
nëse të dy koeficientët marrin një vlerë pozitive, tregon për një 
marrëdhënie pozitive midis rrezikut të kredisë dhe fuqisë së tregut, 
që konfirmon këndvështrimin “konkurrencë-stabilitet” të Boyd dhe 
De Nicolò (2005). Ndërsa një vlerë negative e të dy parametrave  
dhe , sugjeron që një fuqi tregu më e lartë, të çon në një rrezik më 
të ulët, i cili është përkrahës i përqasjes së “konkurrencë-brishtësisë” 
të Marcus (1984), Keeley (1990) dhe Allen dhe Gale (2004). Ndërsa 
një koeficient i rëndësishëm negativ  dhe një koeficient pozitiv 
konfirmon një marrëdhënie në formë U-je midis konkurrencës dhe 
rrezikut bankar, si në modelin e Martinez-Miera dhe Repullo (2008).

Në lidhje me pritshmëritë teorike midis treguesit të rrezikut të kredisë 
dhe rritjes ekonomike, pritet një marrëdhënie negative midis tyre, që 
tregon se kushtet më të mira makroekonomike shoqërohen me një 
rrezik më të ulët. Përgjithësisht, pritet një lidhje pozitive afatgjatë 
midis rrezikut të kredisë dhe fitimit të bankave, pasi teorikisht 
bankat që marrin përsipër më tepër rrezik, sigurojnë norma më të 
larta kthimi. Por ashtu, siç pohojnë edhe Jimenez, Lopez dhe Saurina 
(2007), kjo lidhje mund të jetë edhe negative, pasi një rrezik i shtuar 
i kredisë shoqërohet me provigjionim dhe humbje më të mëdha, dhe 
si rrjedhojë me fitime më të ulëta. Përsa i përket marrëdhënies midis 
madhësisë së bankës dhe rrezikut të kredisë, ajo mund të jetë pozitive 
ose negative, në varësi të politikave diversifikuese që ndjek banka. 
Gjithashtu, nuk ka një konsensus të përgjithshëm mbi ndikimin që 
ekspozimi i bankës ka në rrezikun e saj, ky ndikim mund të jetë 
pozitiv ose negativ.
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B. TË DHËNAT 

Baza kryesore e të dhënave janë bilancet dhe pasqyrat financiare 
të bankave në Shqipëri, gjatë periudhës 2004-2014, marrë nga 
Banka e Shqipërisë me frekuencë tremujore. Ndërsa, të dhënat mbi 
ekonominë reale janë marrë nga INSTAT-i. 

Paneli ynë përfshin 15 banka - 13 banka të huaja dhe 2 banka 
vendase. Numri i bankave të nivelit të dytë që ushtrojnë veprimtarinë 
në Shqipëri, gjatë kësaj periudhe, është 16, duke përjashtuar nga 
vlerësimi empirik një bankë, pasi modeli i biznesit të saj është i 
ndryshëm nga pjesa e tjetër e bankave. Aktivet e 15 bankave të marra 
në analizë përbëjnë më shumë se 90% të totalit të aktiveve të sistemit 
bankar, duke bërë që zgjedhja jonë të përfaqësojë të gjithë totalin e 
sistemit bankar në Shqipëri, gjatë periudhës 2004-2014. Gjatë kësaj 
periudhe, sektori bankar shqiptar ka përjetuar ndryshime radikale, si 
dhe ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në ekonominë shqiptare. 
Privatizimi i ish-Bankës së Kursimeve, në vitin 2003, si dhe futja 
e bankave të tjera të huaja në sistemin bankar, solli: një rigjallërim 
të aktivitetit bankar; transformim pozitiv të tij nëpërmjet rritjes së 
kreditimit dhe aksesit në financim; si dhe një shtim të dukshëm të 
produkteve dhe instrumenteve financiare. Aktualisht, sistemi bankar 
është ndërmjetësuesi kryesor i fondeve në ekonomi, ku aktivet 
e tij përbëjnë rreth 90% të totalit të aktiveve të sistemit financiar. 
Kreditimi ka qenë dhe mbetet një ndër aktivitetet kryesore të 
bankave në Shqipëri, pavarësisht ritmeve të ngadalta të tij pas krizës 
financiare globale, ndikuar nga një aktivitet ekonomik më i dobët, dhe 
duke sjellë si rrjedhojë një kërkesë dhe ofertë më të vogël për kredi. 
Rreziku i kredisë i matur me anë të raportit të kredisë me probleme 
ka qenë një ndër problemet kryesore që kanë ndeshur bankat në 
Shqipëri pas krizës financiare, pavarësisht politikës lehtësuese dhe 
masave të marra nga Banka e Shqipërisë, që prej vitit 2011. 

Një këndvështrim i përgjithshëm i situatës makroekonomike dhe 
financiare të bankave në Shqipëri është dhënë nëpërmjet disa 
statistikave në nivel banke të shprehura në terma të mesatares, 
devijimit standard, minimumit dhe maksimumit (Tabela 1). 
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Tabela 1. Statistika përshkruese

Treguesit Përshkrimi Mesatarja Mediana Maks. Min.
Std. 
Dev.

Nr. 
Vëzhgimeve

Nplt_ratio (%)
Totali i kredisë me 

probleme ndaj totalit 
të kredisë

11.58 7.90 54.00 0.00 11.89 602

Nplt_r_
allcurrency (%)

Totali i kredisë me 
probleme në lekë 

ndaj totalit të kredisë
3.21 1.71 27.75 0.00 4.14 602

Nplt_r_fcurrency
(%)

Totali i kredisë me 
probleme në valutë 

të huaj ndaj totalit të 
kredisë

8.36 4.73 39.51 0.00 9.32 602

Z_score (%) Indeksi Z-score 10.82 9.74 26.01 1.83 6.29 602

Lerner_i_dep
Indeksi Lerner për 
tregun e depozitave

0.30 0.25 0.97 0.00 0.22 602

Lerner_i_loans
Indeksi Lerner për 

tregun e huasë
0.53 0.53 0.96 0.10 0.13 602

Size
Log-u i totalit të 

aktiveve të bankës
10.22 10.48 12.69 7.23 1.36 602

Roa(%) Kthimi nga aktivet 0.07 0.33 8.47 -9.94 1.44 602

Loan_ratio(%)
Raporti i kredisë ndaj 
totalit të aktiveve të 

bankës 
47.67 45.06 96.16 0.22 19.65 602

Gdp_g (%)
Norma reale e rritjes 

së PBB-së
3.90 3.47 7.27 0.44 2.10 602

Burimi: Banka e Shqipërisë; INSTAT; llogaritje të autorit (2015).

Të dhënat tregojnë që, gjatë periudhës 2004-2014, mesatarja e raportit 
të kredisë me probleme ndaj totalit të huasë në nivel banke është 
11.6%, me një minimum dhe maksimum përkatësisht 0 dhe 54%. 
Përsa i përket raportit të kredive me probleme në valutë të huaj, 
mesatarja në nivel banke është 8.4%, me një vlerë maksimale 39.5%, 
ndërsa për monedhën vendase ky raport ka një vlerë mesatare 3.2% 
dhe vlerë maksimale në nivelin 28%. Indeksi Z-score luhatet mesatarisht 
në nivelin 11%, si dhe me vlerë minimale dhe maksimale përkatësisht 
2% dhe 26%, që tregon se në përgjithësi bankat janë të qëndrueshme.

Indeksi Lerner për depozitat merr mesatarisht vlerën 0.3 me një 
maksimum prej 0.97, që pasqyron se konkurrenca në tregun e depozitave 
është mesatarisht e moderuar. Indeksi Lerner i matur në tregun e huasë, 
mesatarisht, luhatet në nivelin 0.53 me një vlerë maksimale prej 0.96, 
gjë që reflekton faktin se konkurrenca në këtë treg është mesatarisht më 
e ulët, krahasuar me atë të tregut të depozitave. Në lidhje me kthimin 
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nga aktivet, bankat mesatarisht sigurojnë një nivel kthimi në nivel banke 
ROA me rreth 0.07%, me një minimum -10% dhe maksimum prej 
8.5%. Kreditimi përfaqëson aktivitetin kryesor të bankës me një normë 
mesatare në nivel banke prej 48% dhe me një maksimum 96%. Përsa 
i përket madhësisë, bankat nuk paraqesin variacion të madh, me një 
mesatare 10.2 dhe me një devijim standard 1.4. Në tabelën 5 (Shtojca 
A) paraqiten koeficientët e korrelacionit midis treguesve kryesorë të 
modelit, që tregojnë mbi lidhjet e mundshme midis tyre. 

4. REZULTATET 

Fillimisht, për të siguruar rezultate të qëndrueshme dhe të paanshme, 
kemi kryer disa teste paraprake. Një ndër të cilat është prania ose jo 
e rrënjës njësi, për seritë që janë marrë në shqyrtim. Në literaturë 
ekzistojnë një shumëllojshmëri testesh për testimin e rrënjës njësi, 
ku përmendim: Levin-Lin-Chu, LLC (2002); Harris-Tzavalis, HT 
(1999); Breitung (2000); Breitung dhe Das (2005); Im-Pesaran-Shin, 
IPSH (2003); dhe Fisher-type (Choi 2001). Përgjithësisht, këto teste 
kanë si hipotezë bazë që i gjithë paneli ka një rrënjë njësi, përveç 
testit Lagrange (LM) Hadri (2000) që ka si hipotezë zero testin që 
të gjitha panelet janë stacionare. Shumica e këtyre testeve kërkon 
që paneli të jetë plotësisht i balancuar, përveç testeve Im-Pesaran-
Shin dhe Fisher-type, të cilat aplikohen në panele të pabalancuara, si 
në rastin tonë. Paraqitja e rezultateve të këtyre testeve është dhënë 
në Tabelën 2. Përmes tyre konstatohet se seritë që analizohen nuk 
vuajnë nga rrënja njësi, dhe janë stacionare ose të qëndrueshme. 

Tabela 2. Rezultatet e testit të Rrënjës Njësi
Fisher bazuar në testin 
ADF Ho: i gjithë paneli 
përmban një rrënjë njësi

Fisher bazuar në testin 
PP Ho: i gjithë paneli 

përmban një rrënjë njësi

Testi Im-Pasaran-
Shin Ho: i gjithë 

paneli përmban një 
rrënjë njësi

Log_tr (Nplt_ratio) 66.34*** (0.000) 97.6***(0.000) -3.34***(0.000)

Log_tr (Nplt_r_Allcurrency) 68.92***(0.000) 121.77***(0.000) -3.18***(0.000)

Nplt_r_Fcurrency 64.93***(0.000) 101.66***(0.000) -3.41***(0.000)

Z_score 54.58***(0.000) 48.41 (0.42) -2.11***(0.000)

Lerner_i_Dep 81.97***(0.000) 127.140***(0.000) -4.95***(0.000)

Lerner_i_Loans 44.23***(0.0454) 56.67***(0.0023) -1.8***(0.0358)

Size 68.85***(0.000) 84.22***(0.000) -3.08***(0.000)

Roa 80.72***(0.000) 96.01***(0.000) -5.18***(0.000)
Shënim: Në kllapa janë paraqitur vlerat e probabilitetit të testeve. 
Burimi: Llogaritje të Autorit.
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Vlerësimet empirike të modelit tonë bazë (ekuacioni 1), janë paraqitur 
në tabelë (përkatësisht kolonat 1 dhe 2, Tabela 3), ku treguesi kryesor 
i rrezikut të kredisë është kredia me probleme (lek plus valutë), ndaj 
totalit të kredisë, dhe konkurrenca është matur veçmas si në tregun 
e huasë ashtu edhe në tregun e depozitave. Duke qenë se një pjesë e 
konsiderueshme e kredisë në Shqipëri është dhënë në valutë, është 
testuar gjithashtu marrëdhënia që ekziston midis rrezikut të kredisë 
në monedhën vendase dhe të huaj, dhe konkurrencës bankare 
(kolonat 3 deri në 6). 

Tabela 3. Impakti i konkurrencës bankare në rrezikun e kredisë
Npl_ratio Npl_ratio_fcurrency Npl_ratio_allcurrency

Robust Least Square Robust Least Square Robust Least Square
Kolona 1 Kolona 2 Kolona 3 Kolona 4 Kolona 5 Kolona 6
Lerner_i_

loan market
Lerner_i_

deposit market
Lerner_i_

loan market
Lerner_i_

deposit market
Lerner_i_

loan market
Lerner_i_

deposit market
Npl_ratio
(-4) 

0.739***
(0.000)

0.735***
(0.000)

0.638***
(0.000)

0.652***
(0.000)

0.843***
(0.000)

0.859***
(0.000)

Lerner_i_
-2.049***

(0.041)
1.029***
(0.005)

-2.864*** 
(0.017)

1.165***
(0.005)

0.0985 
(0.922)

0.257
 (0.458)

Lerner_i_
^2

1.894**
(0.0580)

-1.063***
(0.012)

2.640*** 
(0.029)

-1.089*** 
(0.024)

0.132 
(0.894)

-0.316
 (0.447)

Pika e kthimit 0.54 0.48 0.54 0.53
Shenja e 
marrëdhënies

-
(negative)

+
(positive)

-
(negative)

+
(positive)

GDP_G
-5.006***
 (0.000)

-4.500*** 
(0.001)

-7.491*** 
(0.000)

-7.266***
(0.000)

-1.008
(0.4404)

0.222
 (0.8810)

Roa
-0.1930***

(0.000)
-0.2100***

(0.000)
-0.2117***

 (0.000)
-0.24020***

(0.000)
-0.0832***

(0.0000)
-0.0784***

(0.0001)

Loan_ratio
-0.1715
(0.1727)

-0.0617
(0.6572)

-0.1161
(0.4310)

-0.0738
(0.6384)

-0.4282***
(0.0008)

-0.0824
(0.5692)

Size
0.1241***
(0.0000)

0.1134***
(0.0000)

0.0970*** 
(0.0000)

0.08067***
(0.000)

0.0423***
(0.0208)

0.0700 ***
(0.0011)

Nr. i vëzhgimeve 538 431 544 427 498 394

Nr. i bankave 15 15 15 15 15 15

R2 i korrigjuar 0.642 0.67 0.65 0.65 0.61 0.62
Shënim: Vlerësimi i koeficientëve është bazuar në metodën robust least squares method dhe vlerësimi i 
gabimeve është bazuar në korrektimin Huber të Llojit 1. *, ** dhe *** tregojnë rëndësinë statistikore 
përkatësisht në nivelin 10%, 5% dhe 1%.
Burimi: Llogaritje të autorit.

Duke qenë se nuk gjetëm asnjë lidhje të rëndësishme midis 
konkurrencës së sistemit bankar dhe rrezikut të kredisë, matur me 
anë të kredisë me probleme në valutën vendase (kolonat 5 dhe 6, 
Tabela 3) në material janë interpretuar vetëm rezultatet e paraqitura 
në kolonat nga 1 deri në 4. Komentin e rezultateve e kemi bërë duke 
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marrë fillimisht në konsideratë konkurrencën bankare në tregun e 
kredisë dhe ndikimin që ka ky tregues në rrezikun total të kredisë, si 
dhe në veçanti për rrezikun në valutë.

Vlerësimet empirike të paraqitura në Tabelën 3 tregojnë për një 
koeficient linear negativ dhe të rëndësishëm të indeksit Lerner në 
tregun e huasë, dhe një koeficient pozitiv përpara termit kuadratik të 
konkurrencës, si për rrezikun total të kredisë, ashtu edhe për rrezikun 
e kredisë në valutë të huaj (

përkatësisht kolona 1 dhe kolona 3). Ashtu si edhe Berger et al. (2009), 
kur termi kuadratik ka rezultuar statistikisht i rëndësishëm, fillimisht 
është llogaritur pika e kthimit të kurbës që përshkruan marrëdhënien 
midis konkurrencës bankare dhe rrezikut të kredisë. Ndërsa hapi i 
dytë është krahasimi midis vlerave reale të konkurrencës së bankave, 
matur me indeksin Lerner me anë të vlerës së pikës së kthimit të 
konkurrencës. 

Më konkretisht, në kolonën 1, pika e kthimit është 0.54 (shenja e 
termit kuadratik është pozitive), dhe rezulton se 53% e treguesit të 
konkurrencës së bankave është poshtë këtij niveli, gjë që tregon se 
ka një lidhje negative midis fuqisë së tregut dhe rrezikut të kredisë. 
E njëjta teknikë është ndjekur edhe për rezultatet e paraqitura në 
kolonën 3. Kështu, termi linear dhe ai i kuadratit para treguesit të 
konkurrencës ka rezultuar negativ dhe statistikisht i rëndësishëm. 
Pika e kthimit e raportuar në kolonën 3 është 0.54 dhe 55% e 
vlerave të konkurrencës janë poshtë këtij niveli, që tregon për një 
lidhje negative të konkurrencës me rrezikun e kredisë. Kështu, si në 
kolonën 1 dhe 3, vlerësimet empirike konfirmojnë se konkurrenca 
në tregun e kredisë ka sjellë një rritje të shtuar të rrezikut të 
kredisë (totale) dhe në valutë të huaj, duke konfirmuar përqasjen 
“konkurrencë-brishtësi” të Marcus (1984), Keeley (1990) dhe Allen 
dhe Gale (2004). 

Rezultatet e paraqitura përkatësisht në kolonat 2 dhe 4 paraqesin 
vlerësimet e marra falë testimit të ndikimit që ka konkurrenca e 
bankave, matur nga indeksi Lerner në tregun e depozitave në rrezikun 
total dhe në valutë të huaj të kredisë. Vlerësimet tregojnë për një 
koeficient linear pozitiv dhe statistikisht pozitiv midis treguesit të 
konkurrencës dhe rrezikut të kredisë. Për më tepër, në të dy kolonat 
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gjendet një koeficient negativ dhe statistikisht i rëndësishëm para 
termit kuadratik të konkurrencës. Ashtu si edhe më sipër, është 
vlerësuar niveli i pikës së kthimit të konkurrencës për secilin model 
dhe është krahasuar me vlerat reale të konkurrencës të matura për 
bankat. Në vlerësimet e paraqitura në kolonën 2, pika e kthimit 
është 0.48 (shenja e termit kuadratik është negative) dhe rezulton 
se 82% e të dhënave janë poshtë kësaj vlere, duke konfirmuar një 
lidhje pozitive midis fuqisë së tregut dhe rrezikut total të kredisë. 
Në kolonën 4, pika e kthimit është 0.53 (shenja e termit kuadratik 
është negative) dhe gjejmë se 86% e të dhënave janë gjithashtu 
poshtë këtij niveli, gjë që konfirmon një lidhje pozitive midis fuqisë 
së tregut (më pak konkurrencë) dhe rrezikut të kredisë në valutë të 
huaj. 

Rezultatet pohojnë kështu një lidhje pozitive midis fuqisë së tregut 
(më pak konkurrencë) dhe rrezikut të kredisë (më pak stabilitet), në 
linjë me përqasjen “konkurrencë-stabilitet”, të Boyd dhe De Nicolo 
(2005). 

Në lidhje me treguesit e tjerë, rezultatet e marra tregojnë për një 
lidhje negative dhe statistikisht të rëndësishme midis normës reale 
të rritjes së PBB-së dhe rrezikut të kredisë. Kjo reflekton faktin që 
kushte më të mira makroekonomike shoqërohen me norma të ulëta 
rreziku. Vlerësimet konstatojnë një lidhje negative midis fitimit të 
bankave dhe rrezikut të kredisë (kolonat 1-6), që tregon se nivelet e 
larta të kredisë me probleme kanë ndikuar negativisht fitimet. Përsa i 
përket ndikimit që ka madhësia e bankave, vërehet një lidhje pozitive 
dhe statistikisht e rëndësishme midis këtij treguesi dhe rrezikut të 
kredisë, që tregon se bankat e mëdha kanë marrë përsipër më shumë 
rrezik përkundrejt bankave më të vogla. 

Për të testuar qëndrueshmërinë e rezultateve të paraqitura më sipër, 
në analizë është marrë në konsideratë një tregues alternativ i rrezikut 
të përgjithshëm të bankës, matur me anë të indeksit Z-score. Vlerësimet 
empirike midis këtij treguesi të stabilitetit dhe konkurrencës janë 
paraqitur më poshtë (Tabela 4). 
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Tabela 4: Konkurrenca bankare dhe indeksi Z-score
Log (Z-score)

Robust Least Square
Kolona 1 Kolona 2
Lerner_i_

loan market
Lerner_i_

deposit market

Log(Z_score(-4) 0.9421***
(0.000)

0.9356***
(0.000)

Lerner_i_ -0.5843***
(0.0004)

0.0344
(0.6740)

Lerner_i_^2 0.5624***
(0.0010)

0.02858 
(0.7669)

Pika e kthimit 0.53
Shenja e marrëdhënies + (pozitive)

GDP_G 0.1163
(0.5621)

0.0915
(0.6650)

Loan_ratio -0.3082***
(0.0000)

-0.3715***
(0.0000)

Size 0.0378*** 
(0.0000)

0.0284***
(0.000)

Nr. i vëzhgimeve 596 464
Nr. i bankave 15 15
R2-i korrigjuar 0.77 0.76

Note: Indeksi Z_score është tregues i anasjelltë i rreziku të bankave, ku një vlerë e lartë e tij nënkupton 
një stabilitet më të larta. Vlerësimi i koeficientëve është bazuar në metodën e qëndrueshme të katrorëve 
më të vegjël (Robust Least Squares method) dhe vlerësimi i gabimeve është bazuar në korrektimin Huber 
të Llojit 1. *, ** dhe *** tregojnë rëndësinë statistikore përkatësisht në nivelin 10%, 5% dhe 1%.
Burimi: Llogaritje të autorit.

Rezultatet e paraqitura në tabelë tregojnë për një lidhje negative dhe 
statistikisht të rëndësishme midis termit linear të indeksit Lerner 
në tregun e huasë dhe indeksit Z-score. Gjithashtu, vlerësohet një 
koeficient pozitiv dhe i rëndësishëm i termit kuadratik para indeksit 
Lerner. Pika e kthimit në kolonën e 1, (Tabela 4) vlerësohet 0.53, 
ndërsa shenja e termit kuadratik është pozitive. Vërehet se 52% e të 
dhënave mbi konkurrencën bankare, matur me anë të indeksit Lerner, 
janë mbi këtë nivel, që nënkupton një marrëdhënie pozitive midis 
fuqisë së tregut dhe stabilitetit të bankave. Ky rezultat konfirmon një 
lidhje jolineare midis konkurrencës dhe stabilitetit të bankës, duke 
konfirmuar modelin Martinez-Miera dhe Repullo (2008). Ndërsa 
nuk gjejmë një lidhje të rëndësishme midis stabilitetit të bankës dhe 
konkurrencës së bankave, matur në tregun e depozitave.

Vlerësimet empirike dëshmojnë për një lidhje pozitive, por statistikisht 
të parëndësishme, midis kushteve makroekonomike dhe stabilitetit 
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të bankës, për të dy modelet e paraqitura në Tabelën 4. Rezultatet 
tregojnë për një lidhje negative dhe statistikisht të rëndësishme midis 
ekspozimit të bankës dhe stabilitetit të saj. Kjo nënkupton që një 
ekspozim më i lartë ndaj kreditimit jo domosdoshmërisht përkthehet 
në një rrezik të përgjithshëm më të lartë. Për më tepër, gjendet një 
lidhje pozitive midis madhësisë së bankës dhe stabilitetit të saj, që 
tregon se bankat e mëdha, pavarësisht rrezikut më të lartë të kredisë, 
janë më të qëndrueshme, për shkak se bëjnë një diversifikim më të 
mirë të portofolit dhe të rrezikut.

V. PËRFUNDIME 

Literatura teorike pohon se dy janë përqasjet kryesore që tentojnë 
të shpjegojnë marrëdhënien e rëndësishme midis konkurrencës në 
sistemin bankar dhe rrezikut të kredisë. Përqasja e parë, e njohur 
si “konkurrencë-brishtësi”, pohon për një lidhje negative midis 
konkurrencës dhe qëndrueshmërisë bankare, kjo pasi në një mjedis më 
konkurrues, bankat marrin përsipër më tepër rrezik, duke shkaktuar 
paqëndrueshmëri më të lartë [(Marcus 1984), (Keeley 1990), (Allen 
dhe Douglas 2004)]. Në kundërshtim me të parën, përqasja e dytë 
“konkurrencë-stabilitet” sugjeron se një konkurrencë më e madhe 
ndikon pozitivisht stabilitetin bankar, si rezultat i kostove më të ulëta, 
pohuar dhe konfirmuar nga Boyd dhe De Nicolò (2005). Megjithatë, 
ekziston edhe përqasja e propozuar nga Martinez-Miera dhe Repullo 
(2008), që hedh idenë e ekzistencës së një lidhjeje jolineare në formë 
U-je të përmbysur midis konkurrencës bankare dhe rrezikut të 
kredisë. Pavarësisht konsensusit teorik, rezultatet empirike janë të 
ndryshme, pasi reflektojnë pasaktësinë e matjes së konkurrencës në 
sistemin bankar dhe qëndrueshmërisë bankare apo financiare, Beck 
et al. (2008). 

Ky material studimor analizon dhe vlerëson marrëdhënien midis 
konkurrencës bankare në Shqipëri dhe rrezikut bankar, bazuar në të 
dhënat individuale të bankave, gjatë periudhës 2004-2014. Vlerësimet 
empirike tregojnë për një marrëdhënie negative midis fuqisë së tregut 
të bankave, matur nëpërmjet indeksit Lerner në tregun e huasë dhe 
rrezikut total (dhe në valutë të huaj) të kredisë, duke konfirmuar 
pikëpamjen teorike “konkurrencë-brishtësi” të Marcus (1984), 
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Keeley (1990) dhe Allen dhe Douglas (2004). Ky rezultat tregon 
që konkurrenca e shtuar e bankave e paraqitur në tregun e huasë 
është reflektuar nga një ekspozim i shtuar i rrezikut të bankave, 
duke sjellë një rritje të paqëndrueshmërisë financiare. Ndërsa përsa 
i përket konkurrencës në tregun e depozitave, vlerësimet tregojnë 
një lidhje pozitive midis fuqisë së tregut dhe rrezikut, në përputhje 
me përqasjen “konkurrencë-stabilitet” të Boyd dhe De Nicolò 
(2005). Edhe vlerësimet duke përdorur tregues alternativ të rrezikut 
të kredisë, indeksin Z-score janë në linjë me pikëpamjen teorike të 
“konkurrencë-brishtësisë”, duke konfirmuar qëndrueshmërinë e 
rezultateve tona. 

Gjithashtu, materiali paraqet evidenca se si karakteristikat e bankave 
dhe kushtet makroekonomike ndikojnë në rrezikun total të kredisë 
totale, por edhe të ndara për rrezikun në monedhën vendase dhe në 
valutë. Vlerësimet tregojnë për një lidhje negative dhe statistikisht të 
rëndësishme midis rrezikut të kredisë dhe kushteve makroekonomike. 
Për më tepër, gjendet një lidhje negative dhe statistikisht e rëndësishme 
midis rrezikut të kredisë dhe fitimit të bankave. Rezultatet empirike 
evidentojnë që bankat e mëdha, pavarësisht se kanë shfaqur një 
ekspozim më të madh ndaj rrezikut të kredisë, shfaqin një stabilitet 
më të madh, të matur me anë të indeksit Z-score. 
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NJË MODEL PËR RREZIKUN E KREDISË 
NË SHQIPËRI DUKE PËRDORUR TË 

DHËNAT E BANKAVE
Hilda Shijaku, Kliti Ceca1

11. HYRJE

Kriza e fundit financiare tregoi se rreziku i kredisë është burim i 
rëndësishëm rreziku për sistemin financiar (Thoraval 2006, Moretti 
dhe të tjerë, 2008). Thoraval (2006) vë në dukje se rreziku i kredisë i 
lidhur me falimentimet e kompanive dhe pasiguritë makroekonomike 
përbën 85% të rrezikut të bankës, dhe shihet si rreziku kryesor që 
haset nga bankat. Për t’u mbrojtur nga ky rrezik, bankat përdorin një 
sasi të madhe kapitali dhe krijojnë provigjione, për të cilat kostoja 
oportune është e konsiderueshme. Sipas Segoviano dhe Padilla (2006), 
për të përballuar humbjet e papritura që mund të pësojë portofoli 
i saj, një bankë mban kapital ekonomik. Komiteti i Bazelit për 
Mbikëqyrjen Bankare (2001), i përcakton humbjet e paparashikuara 
si 99.5 të Vlerës në Rrezik (VaR) të shpërndarjes probabilitare të 
humbjeve. Diferenca midis bazës së kapitalit aktual të një institucioni 
financiar dhe kapitalit ekonomik, llogaritur në bazë të rrezikshmërisë 
së portofolit të tij sipas skenarëve të ndryshëm makroekonomikë, 
jep një shkallë të aftësisë paguese të institucionit. Në këtë kontekst, 
kryhen stress test-e për të vlerësuar ndikimin e një skenari të caktuar 
në probabilitetin e mosshlyerjes së portofolit të aktiveve. Më tej, 
duke përmirësuar çështjet e trajtuara nga stress test-et, këto të fundit 
mund të përdoren për të identifikuar cënueshmëritë e mundshme 
në nivel institucioni ose në nivel sistemi. Në këtë material diskutimi 
trajtojmë këtë të fundit dhe krijojmë një kuadër për sistemin bankar 
në Shqipëri.

1 Hilda Shijaku, Departamenti i Politikës Monetare, Banka e Shqipërisë 
 Kliti Ceca, Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë
 Materiali ka përfunduar së shkruari në vitin 2011 dhe është publikuar në vitin 2012 si material 

diskutimi i Bankës së Shqipërisë 14(73)2013.
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Moretti dhe të tjerë (2008) përmbledhin metodat kryesore për stress 
test-in dhe bëjnë dallimin midis analizës së ndjeshmërisë, e cila trajton 
ndikimin e goditjeve ndaj faktorëve të një rreziku të vetëm, dhe 
analizës së skenarit, në të cilën faktorët e rrezikut të shumëfishtë 
goditen në mënyrë që të sigurohet konsistenca e brendshme 
midis tyre. Ndonëse historikisht mbizotëruese ndër instrumentet 
makroprudenciale të përdorura nga bankat qendrore, sot, analiza e 
ndjeshmërisë shihet si plotësuese e analizës së skenarit, për shembull, 
si një mënyrë për të pasur një ide të derivatëve të pjesshëm që mund 
të lidhen me një skenar më të gjerë multi-faktorësh (Moretti dhe të 
tjerë, 2008). Sorge dhe Virolainen (2006) bëjnë një dallim midis dy 
klasave të modeleve të stress-testing. Sipas metodës të quajtur ‘piecewise 
approach’, vlerësohet një lidhje e drejtpërdrejtë midis variablave 
makroekonomikë dhe treguesve të shëndetit financiar (modelet e 
bilancit). Parametrat e vlerësuar të këtyre modeleve mund të përdoren 
më vonë për të simuluar ndikimin e skenarëve të rëndë ndaj sistemit 
financiar. Modelet e bilancit mund të jenë të formës strukturore ose 
të reduktuara. Klasa tjetër e modeleve është ‘metoda e integruar’, në 
të cilën faktorët e rrezikut të shumëfishtë (rreziku i kredisë, i tregut 
etj.) kombinohen për të vlerësuar një shpërndarje të probabilitetit të 
humbjeve agregate që mund të çojnë në një skenar stresi.

Në këtë material diskutimi, zhvillojmë një stress test makro për 
Shqipërinë duke vlerësuar ndikimin e kanaleve të rrezikut të 
drejtpërdrejtë dhe jo të drejtpërdrejtë të kredisë, duke përdorur të 
dhëna të agreguara të bankave. Ne e modelojmë cilësinë e portofolit 
të bankave si funksion të variablave makroekonomikë dhe financiarë 
për të identifikuar faktorët e rrezikut sistematik të kredisë, të cilët 
banka qendrore duhet t’i marrë parasysh në përmbushje të funksionit 
të saj për të ruajtur stabilitetin financiar. Përfundimet e mëparshme 
në këtë fushë i shtrijmë në dy drejtime: së pari, testojmë nëse lidhja 
midis cilësisë së huasë dhe përcaktuesve të saj ka ndryshuar gjatë dy 
viteve të fundit të krizës financiare. Së dyti, për shkak të përqendrimit 
relativisht të lartë në sistemin bankar shqiptar, testojmë nëse ka 
dallime të konsiderueshme në përgjigjet e cilësisë së kredisë ndaj 
ndryshimeve në variablat financiarë dhe makroekonomikë, sipas 
karakteristikave specifike të bankës. Ky stress test mund të përdoret si 
satelit për modelin ekzistues makroekonomik në Bankën e Shqipërisë 
(BSh), për të analizuar rezultatet e skenarit të nxjerrë nga ky i fundit 
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ose në mënyrë alternative, parametrat e vlerësuar mund të përdoren 
në analizat e ndjeshmërisë.

Materiali i diskutimit ka strukturën që vijon: Në rubrikën 2, kryejmë 
një rishikim të literaturës ekzistuese ndaj stress test-eve makro, me 
qëllim që të identifikojmë një strategji të përshtatshme për hulumtimin 
tonë. Në rubrikën 3, analizojmë përfundimet e mëparshme për 
Shqipërinë, identifikojmë fushat që kanë nevojë për përmirësim dhe 
paraqesim metodën tonë dhe hipotezën e kërkimit. Në rubrikën 
4, shpjegojmë vlerësimin empirik dhe analizojmë rezultatet. Në 
rubrikën 5, paraqesim përfundimet tona, kufizimet e kërkimit dhe 
fushat e ardhshme për përmirësime të mundshme.
 

2. RISHIKIMI I LITERATURËS PËR MODELET E 
RREZIKUT TË KREDISË

Kjo rubrikë analizon strategjitë e modelimit të përdorura për testimin 
e stresit të rrezikut të kredisë. Duke i rishikuar në mënyrë kritike 
fazat e ndryshme të analizës, identifikojmë përparësitë dhe mangësitë 
e secilës prej zgjidhjeve të bëra, më qëllim që të përzgjedhim një 
strategji për modelin tonë dhe për të njohur kufizimet e mundshme. 
Rubrika bazohet gjerësisht në Shijaku dhe Ceca (2010), studim në 
të cilin kryhet një rishikim më intensiv i literaturës. Megjithatë për 
të bërë një lidhje të drejtpërdrejtë me modelin dhe përzgjedhjen 
e variablit të paraqitur më tej në materialin e diskutimit, këtu 
përmbledhim çështjet kryesore.

Nga një vrojtim i praktikave të stress test-eve, Cihak (2007) dhe Foglia 
(2009), veçojnë hapat e mëposhtëm në proces: (i) identifikimi i 
faktorëve të rrezikut kryesor dhe kanalet nëpër të cilat transmetohen 
goditjet; (ii) ndërtimi i një skenari; (iii) identifikimi i ndryshimeve 
që rezultatet e skenarëve shkaktojnë ndaj bilanceve dhe pasqyrave 
të të ardhurave të institucioneve; (iv) kryerja e analizës numerike; 
(v) analiza e çdo efekti të raundit të dytë; dhe (vi) përmbledhja e 
interpretimi i rezultateve.

Në vijim të diskutimit për identifikimin në fazën e parë, identifikohet 
një ngjarje stresi që vjen nga faktorë ekzogjenë. Ngjarja stress mund të 
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mendohet si goditje, e cila ndikon ekonominë e brendshme dhe që 
është shumë e madhe, por ende e mundur të ndodhë. Realizimi i një 
skenari për mjedisin makroekonomik mund të jetë i mundshëm ose 
duke përdorur informacionin historik (Blavy, 2006), duke përdorur 
modele makroekonomike, - e cila është shpesh metoda e preferuar 
e FSAP, - ose duke përdorur vektorët autoregresivë (VAR) dhe një 
tërësi ekuacionesh AR, të cilat shpjegojnë zhvillimin e përbashkët 
të variablave makroekonomikë dhe financiarë (Wong 2006, Van 
den End dhe të tjerë 2006, Castren dhe të tjerë 2009) dhe/ose (iii) 
metoda të mirëfillta statistikore (OENB).

Në rastet kur modelet makroekonomike nuk financojnë variablat 
sektorialë, kuadri i stress test-it zgjerohet për të përfshirë modele të ndara 
“satelitë”, të cilat përcjellin efektet e variablave makroekonomikë në 
përgjigjet “kyçe” të ndërmjetësimit financiar (të tillë si rritja e kredisë) 
dhe, në një fazë të tretë, lidhin këtë të fundit së bashku me variablat 
makroekonomikë me matjet e sektorit financiar të cilësisë së aktiveve 
dhe humbjet potenciale të kredisë. Më pas, humbjet përdoren për 
të nxjerrë amortizatorët e goditjeve ndaj fitimit dhe kapitalit sipas 
skenarëve të ndryshëm. 

Studime të shumta kanë modeluar mundësitë e mosshlyerjes 
si funksione jolineare të variablave makro sipas Wilson (1997). 
Përparësia kryesore në përdorimin e modeleve makroekonomike 
shtrihet në faktin se ato imponojnë vijueshmëri përgjatë vlerave të 
parashikuara në skenarët e stresit. Për më shumë, ato marrin parasysh 
reagimet endogjene të politikës ndaj goditjes fillestare. Skenarët 
mbulojnë një tërësi variablash makro të tillë si: PBB, normat e 
interesit, normat e kursit të këmbimit dhe renditen nga skenarët më 
pak të ashpër në skenarë krizash. Në disa raste, siç raportohet nga 
Moretti dhe të tjerë (2008), përfshihen edhe variablat që llogariten për 
kredidhënien nga jashtë, huadhënien në monedhë të huaj, ekspozimin 
ndaj monedhës ose përqendrime të huasë. Një problem i madh i 
këtyre strategjive modeluese, është se ato janë ndërtuar kryesisht për 
periudha të “aktivitetit normal” dhe lineariteti i përfshirë në to, mund 
të mos ia dalë të paraqesë si duhet karakteristikat e sjelljes jolineare 
të periudhave të stresit. Për më shumë, është e vështirë të përcaktosh 
mundësinë e një skenari specifik për t’u zbatuar në një stress test 
(Shijaku dhe Ceca 2010).
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Modelet me Vektorë Autoregresivë (VAR) ose të Korrigjimit të 
Gabimit të Vektorit (VECM) kombinojnë bashkarisht efektet e 
goditjeve ekzogjene në variabla të ndryshëm makroekonomikë të 
cilët përdoren më pas në skenarë. Gjithashtu, ato mund të zgjerohen 
për të përfshirë disa variabla financiarë dhe për të marrë parasysh 
efektet prapavepruese (Babouček dhe Jančar 2005, Chan-Lau 2006). 
Zakonisht, këto modele përdoren si alternativë ndaj modeleve 
makroekonomike; përveçse janë zëvendësuese të tyre, ato janë 
relativisht fleksibël dhe japin një tërësi goditjesh të qëndrueshme në 
mënyrë reciproke, megjithëse nuk përfshijnë strukturën ekonomike 
që është e inkorporuar në metodën e modelimit makroekonomik. 

Marrja parasysh e efekteve prapavepruese midis gjendjes së vështirë 
financiare dhe ciklit të biznesit konfirmon teorinë e përshpejtuesit 
financiar, e cila sugjeron se një rënie në vlerën neto në sektorin e 
bizneseve rrit kostot financiare dhe çon në investime më të ulëta 
agregate, e për rrjedhojë në prodhim të ardhshëm më të ulët. 
Teoria për agjencinë, gjithashtu, tregon se stimuli i bizneseve për të 
investuar në projekte më me rrezik rritet, ndërsa përkeqësohet cilësia 
e kredisë së tyre. Si rrjedhim, kjo sjellje e zhvendosjes së rrezikut çon 
në luhatshmëri më të lartë të prodhimit (Chan-Lau, 2006). Pasi është 
vlerësuar sistemi VAR, ndjeshmëria e mundësive për mosshlyerje 
ndaj goditjeve dhe ndaj variablave të ndryshëm ekonomikë mund 
të klasifikohet duke përdorur analizën e përgjigjeve të impulsit 
(PI). Përderisa analiza e PI do të varet nga kufizimet e përdorura 
në matricën e efekteve të njëkohshme, renditja duhet të pasqyrojë 
shpejtësinë e rregullimit të variablave të ndryshëm ndaj goditjeve, 
të cilat mund të përcaktohen ose nga analiza teorike ose nga analiza 
empirike (Hoggarth, Sorensen dhe Zicchino, 2005).

Një metodë e tretë është metodë e mirëfilltë statistikore në të 
cilën variablat makroekonomikë dhe financiarë janë të modeluar 
nëpërmjet një t-copula multivariate për të ndërtuar një skenar. Kjo 
metodë ka si përparësi identifikimin e shpërndarjeve marzhinale, 
të cilat mund të jenë të ndryshme nga shpërndarja multivariate, që 
karakterizon sjelljen e përbashkët të variablave. Përveç kësaj, lidhja 
midis variablave makroekonomikë dhe atyre financiarë tregon varësi 
pasuese (domethënë “korrelacioni” rritet, kur sistemi është në stres). 
Mangësia kryesore qëndron në faktin se një metodë e mirëfilltë 
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statistikore nuk identifikon kanalet kryesore të transmetimit që lidhin 
goditjen me efektet e saj ndaj shkallës së rrezikut të kredisë.

Në një fazë të dytë, skenarët makroekonomikë paraqiten në 
variablin financiar duke përafruar cilësinë e kredisë ose mundësinë 
e mosshlyerjes. Konkretisht, ky variabël është norma e HMP-ve ose 
PHH-ve, në mungesë të të parës. Këto modele regresioni përfshijnë 
matjet e ecurisë së huasë, të tilla si huatë me probleme (HMP) 
ose provigjione për humbjet nga huatë (PHH) si variabla të varur; 
variablat shpjegues përfshijnë një tërësi treguesish makroekonomikë, 
ndonjëherë variabla specifikë bankë/industri, të tillë si matjet e 
nivelit të borxhit ose tregues të tregut të rrezikut të kredisë në varësi 
të nivelit të agregimit. Variabla të tillë, si rritja ekonomike, papunësia, 
normat e interesit, çmimet e kapitalit aksioner dhe ndryshesat e 
obligacioneve të korporatave, kontribuojnë në shpjegimin e rrezikut 
të mosshlyerjes. Vlen të theksojmë dy pika: së pari, vlerësimi lidhet 
me shkallë të ndryshme të shpërbërjes të tilla si: sipas industrisë, 
llojit të huamarrësit (sektor), bankës ose huamarrësit individual. 
Si rrjedhim, përqendrimi i madh i totalit të portofolit tregon se 
duhet bërë kujdes në përzgjedhjen e përcaktuesve, duke favorizuar 
përcaktuesit sipas grupit/industrisë specifike ndaj agregatëve më të 
gjerë makroekonomikë. Së dyti, për të analizuar fenomenin e ngërçit 
të kredisë, ose në terma më të përgjithshëm, funksionimin e kanalit 
të kreditimit, duhet të merren parasysh disa efekte prapavepruese, 
të cilat lidhin cilësinë e kredisë me ofertën e huave dhe si rezultat 
përfundimtar endogjenizojnë rritjen ekonomike/të industrisë. 
Ndryshe nga të dhënat historike për HMP-të dhe PHH-të, mund 
të përdoren të dhënat në nivel mikro të lidhura me rrezikun e 
mosshlyerjes nga individët dhe/ose bizneset (Cihak, 2007).

Blaschke dhe të tjerë (2001) modeluan humbjet e papritura të kredisë 
që vijnë nga goditjet nga jashtë, duke vlerësuar në mënyrë empirike 
përcaktuesit e shpeshtësisë së vrojtuar të mosshlyerjes, siç analizohet 
nga raportet e HMP-ve, të cilat mund të interpretohen si raporti i 
frekuencës së mosshlyerjes. Ai propozon regresin e raportit HMP/
total i aktiveve në një tërësi variablash makroekonomikë, duke 
përfshirë normën nominale të interesit, inflacionin, rritjen e PBB-
së dhe ndryshimin në përqindje në terma tregu. Përveç kësaj, ai 
propozon vlerësimin e këtyre të dhënave të ekuacionit të HMP-ve 
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të shpërbërë në grupe homogjene huamarrësish. Nëse supozojmë 
linearitet në ekspozimin ndaj rrezikut, luhatshmëria e raportit të HMP-
ve ndaj totalit të aktiveve mund të shprehet si funksion i variancave 
të regreseve dhe lidhjeve midis tyre; megjithatë ai rekomandon 
përdorimin e teknikës së simulimit Monte Carlo kur ky supozim bie.
Hoggarth, Sorensen dhe Zicchino (2005) përdorin një sistem VAR 
për të analizuar ndikimin e faktorëve makroekonomikë ndaj huave 
të fshira të bankave në Mbretërinë e Bashkuar, në nivel ekonomie 
dhe sektori. Variablat ekonomikë të përfshirë në modelin e tyre 
janë: hendeku i prodhimit, norma vjetore e inflacionit të çmimeve 
me pakicë dhe norma nominale e interesit afatshkurtër të bankës. 
Ato tregojnë se raporti i huave të fshira ndaj totalit të huave 
zvogëlohet në përgjigje të hendeqeve pozitive të prodhimit ose të 
rritjeve të papritura të normave të interesit afatshkurtër. Megjithatë, 
surprizat e inflacionit pozitiv e ulin raportin e huave të fshira, pasi ai 
është i lidhur me surprizat e rritjes ekonomike. Gjithashtu, autorët 
raportojnë ekuacione të parashikimit për raportet e huave të fshira 
për korporatat jofinanciare dhe huatë e individëve. Këto ekuacione 
përfshijnë inflacionin vjetor të çmimeve të banesave dhe të ardhurat 
reale të sektorit të individëve si variabla shtesë. Në rastin e sektorit 
të korporatave jofinanciare, përfshihet gjithashtu dhe vlera e raportit 
të borxhit ndaj tregut të kapitalit. Në rastin e sektorit të individëve, 
kamatëvonesat e hipotekës përfshihen si tregues të gjendjes së 
vështirë financiare.

Castren dhe të tjerë (2009) studiojnë efektet e goditjeve 
makroekonomike ndaj VAR për banka të ndryshme nëpërmjet dy 
hapave. Së pari, ata vlerësojnë një model GVAR (Autoregresion 
të Vektorit Global) për të përftuar përgjigjet e impulsit për 
Produktin e Përgjithshëm Bruto (PBB), çmimet reale të aksioneve, 
inflacionin, normat e interesit afatshkurtër dhe afatgjatë dhe kursin e 
këmbimit euro-dollar. Në hapin e dytë, rezultatet e këtyre goditjeve 
makroekonomike regresohen ndaj vlerave të probabilitetit specifik të 
mosshlyerjes (PM) të sektorit.

Van den End dhe të tjerë (2006) zhvillojnë modele të bilancit të 
reduktuar për të vlerësuar ndikimin e variablave makro ndaj PHH-
ve, duke përdorur të dhëna për 5 bankat më të mëdha holandeze. Në 
modelimin e rrezikut të kredisë, ata përdorin dy ekuacione bazë. Së 
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pari, vlerësojnë lidhjen midis mosshlyerjeve të huamarrësit dhe rritjes 
së PBB-së, normat e interesit afatgjatë, normat e interesit afatshkurtër 
dhe ndryshesën e afatit kohor. Në hapin e dytë, ata zhvillojnë një 
model regresi të efekteve të qëndrueshme për të shpjeguar PHH-të, 
duke përdorur normën e mosshlyerjes së bashku me disa variabla 
makro. Duke përdorur terma të ndryshëm konstantë, llogariten 
diferencat strukturore në nivelin e provigjioneve për secilën bankë. 
Në ekuacione, funksionet jolineare të normës së mosshlyerjes dhe 
raporti i PHH-ve ndaj totalit të kredisë- logit- përdoren për të zgjeruar 
fushën e variablit të varur ndaj vlerave negative dhe për të llogaritur 
lidhjet e mundshme jolineare midis variablave makro dhe PHH-ve.

Gerlach dhe të tjerë (2004) vlerësojnë një model paneli të dhënash i cili 
lidh HMP-të për çdo bankë me një numër faktorësh makroekonomikë 
dhe financiarë si dhe me karakteristikat e bankës individuale. Tërësia 
e variablave makroekonomikë përfshin rritjen ekonomike dhe 
inflacionin, ndërsa variablat financiarë përfshijnë normat e interesit 
dhe ndryshimet në çmimet e pronës, së bashku me variablat specifikë 
të bankës, të tillë si madhësia e aktiveve dhe përqendrimi sektorial 
në huadhënie. Për të testuar nëse variablat makroekonomikë dhe 
financiarë kanë të njëjtin ndikim në të gjitha bankat, ato marrin 
parasysh terma ndërveprues të variablave makroekonomikë dhe 
financiarë ndër bankat e vogla, të mesme dhe të mëdha.

Për simulime, Van der End dhe të tjerë (2006) përdorin versionin sipas 
Sorge dhe Virolainen (2006), i cili simulon norma të mosshlyerjes 
gjatë periudhës, duke gjeneruar goditje makroekonomike ndaj 
sistemit. Zhvillimi i goditjeve përkatëse makroekonomike jepet nga 
një tërësi ekuacionesh univariate autoregresive të renditjes 2 (AR(2)) 
ose, ndryshe, nga një model VAR. Modeli i fundit merr parasysh 
korrelacionet midis makro-variablave. Van den End et al (2006) 
përdorin vektorin e risive dhe një matricë variancë-kovariancë të 
gabimeve, në ekuacionet që drejtojnë variablat makroekonomikë, 
në ekuacionet e normës së mosshlyerjes dhe në ekuacionet 
PHH/kredi. Duke përdorur një shpërbërje Cholesky të matricës 
variancë-kovariancë, ata mund të marrin risi që lidhen me faktorët 
makroekonomikë, normën e mosshlyerjes dhe raportin PHH/
CRED me anë të simulimit me një metodë Monte Carlo. Me anë 
të këtyre rezultateve dhe informacioneve për ekspozimet e mëdha 
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të sektorit bankar, përcaktohen shpërndarjet e humbjeve të kredisë. 
Shpërndarjet e simuluara të humbjeve janë të pjerrësuara nga e 
djathta, për shkak të strukturës së korrelacionit të risive.

Wong (2006) studion efektet e variablave makro ndaj rrezikut të 
kredisë totale dhe rrezikut të kredisë hipotekare në Hong Kong.

Modeli përfshin ndërtimin e dy modeleve makroekonomike të 
rrezikut të kredisë, secili i përbërë nga një model regresi i shumëfishtë 
dhe një tërësi modelesh autoregresive, të cilat marrin parasysh efektet 
prapavepruese nga norma e mosshlyerjes ndaj huave të bankave 
për vlera të ndryshme makroekonomike, të vlerësuara nga metoda 
regresi në dukje të palidhura. Kuadri i stress testing përdor Wilson 
(1997a, 1997b), Boss (2002) dhe Virolainen (2004) dhe mundëson 
një proces më dinamik real, në të cilin variablat makroekonomikë 
janë reciprokisht të varur dhe më e rëndësishmja, analizojnë qartë 
efektet prapavepruese të ecurisë së bankës në ekonomi duke i lënë 
variablat makroekonomikë të varen nga vlerat e kaluara të variablave 
financiarë. Tërësia e ekuacioneve përcakton një sistem ekuacionesh 
që drejton zhvillimin e përbashkët të ecurisë makroekonomike, 
normën përkatëse të mosshlyerjes dhe termat e tyre të gabimit. Duke 
marrë terma jo zero në ekuacionin e normës së mosshlyerjes dhe duke 
marrë parasysh rastësinë në sjelljen e variablave makroekonomikë 
me përbërës të ndryshëm stokastikë të lidhur, ai merr parasysh 
elementet e mundshme dhe përdor simulimin Monte-Carlo për të 
përftuar shpërndarje të frekuencës për raportet e mosshlyerjes në 
skenarë të ndryshëm. Norma e mosshlyerjes hipotetizohet se varet 
nga rritja reale e PBB-së së Hong Kongut, nga rritja reale e PBB-
së së Kinës kontinentale, normat reale të interesit në Hong Kong 
dhe çmimet reale të pronës në Hong Kong. Jolinearitetet merren në 
konsideratë duke përdorur një transformim logit të raportit të HMP-
ve dhe diferencat e para janë përdorur për të shmangur regresin e 
rremë në prani të jostacionaritetit në variabla.

Megjithëse ekziston një përdorim i gjerë i të dhënave mbi ecurinë e 
huasë, për të matur cilësinë e kredisë, në literaturë ndiqen mendime 
të ndryshme (Foglia, 2009). Ecuria e huasë e matur sipas HMP-ve ose 
PHH-ve është një tregues “retrospektivë” i cilësisë së aktiveve, për 
arsye se pasqyron mosshlyerje të kaluara. Rregulloret e provigjionimit 
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përveç se ndryshojnë nga vendi në vend, gjithashtu mund të sjellin 
problem për vlerësimin “brenda vendit”, pasi mund të ndryshojnë me 
ndryshimet në rrezikun e kredisë, në faktorët specifikë të bankës ose 
në përdorimin e politikave amortizuese (mbrojtëse) ndaj të ardhurave.
Një paralajmërim specifik në zbatimin e modeleve me bazë 
makroekonomike, është nevoja për horizontin kohor të serive të 
të dhënave që të përmbajnë të paktën një cikël biznesi, ndryshe 
modeli mund të mos analizojë plotësisht ndikimin e ciklit të biznesit 
në probabilitetet e mosshlyerjes (Chan Lau, 2006). Ka një evidencë 
empirike të dy cikleve të biznesit në Shqipëri midis viteve 2004-2009 
në materialin e diskutimit të Kota (2007).

Një problem tjetër i shpeshtë në interpretimin e modeleve 
makroekonomike të rrezikut të kredisë lidhet me përdorimin e 
modeleve lineare statistikore: në pjesën më të madhe të rasteve, kjo 
merret parasysh duke përdorur specifikime jolineare, të tilla si logit 
dhe transformimi probit për të modeluar normën e mosshlyerjes. Këto 
transformime zgjerojnë fushën e variablit të varur ndaj vlerave negative 
dhe marrin në konsideratë marrëdhëniet jolineare të mundshme midis 
variablave makroekonomikë dhe normës së mosshlyerjes që janë të 
ngjashme në situata stresi. Studime të tjera për modelet e stress -testing 
merren me jolinearitetet, duke përfshirë fuqitë e dyta dhe të treta të 
variablave makroekonomikë (Drehmann dhe të tjerë, 2005).

Së fundi, të dhënat e agreguara ekonomike zakonisht raportohen me 
vonesa kohore të konsiderueshme dhe janë subjekt rishikimi, duke 
i bërë modelet makroekonomike të papërshtatshme për të zbuluar 
shpejt kushtet përkeqësuese të një kompanie ose sektori.

3. PËRZGJEDHJA E MODELIT DHE E TË 
DHËNAVE

Një studim i mëparshëm për përcaktuesit makroekonomikë të 
probabilitetit të mosshlyerjes të një huaje për Shqipërinë është bërë 
nga Shijaku dhe Ceca (2010). Duke përdorur kuadrin Wilson (1997), 
ata gjejnë se norma e huave me probleme, duke përafruar mundësinë e 
mosshlyerjes, përcaktohet nga norma e rritjes reale, norma e interesit 
në monedhë të huaj dhe nga kursi i këmbimit kundrejt euros. Arsyeja 
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që norma e huave me probleme ndikohet nga variablat “në monedhë 
të huaj” qëndron në peshën e madhe që zënë huatë me probleme në 
monedhë të huaj në sistemin bankar shqiptar.

Ne e zgjerojmë modelin e ndërtuar në Shijaku dhe Ceca (2010) për 
të analizuar çështjet e mëposhtme. Së pari, faktorë të ndryshëm 
mund të ndikojnë në portofole të ndryshme të huave në monedhë 
të huaj, kështu që duhet të analizohen në mënyrë të ndarë. Miratimi 
i rregullores së re për administrimin e rrezikut të kredisë nga Banka 
e Shqipërisë rrit koston oportune për një bankë e cila investon në 
hua në monedhë të huaj, kështu që pritet një zhvendosje graduale 
drejt portofolit të kredisë në lekë. Lidhur me kanalet e transmetimit, 
kjo mund të riforcojë përcjelljen e goditjeve të politikës së bankës 
qendrore dhe, nga ana tjetër, të ndikojë cilësinë e kredisë në mënyrë të 
konsiderueshme. Në këtë kontekst, me interes është të testohet nëse 
goditjet e normës së brendshme të interesit ndikojnë cilësinë e kredisë. 

Grafiku 1 tregon se një përqindje e madhe e kredisë në fakt është 
në euro, ndërsa ajo në lekë përbën një pjesë më të vogël. Së dyti, në 
dy vitet e fundit ka pasur një shkëputje të dukshme në marrëdhëniet 
midis normave të tregut të jashtëm të parasë dhe normave të 
interesit që bankat kërkojnë për huatë në monedhë të huaj. Kështu, 
në ndryshim nga Shijaku dhe Ceca (2010), testojmë nëse norma 
përkatëse e interesit është norma që ngarkohet ndaj huave më shumë 
sesa norma referencë.

Grafik 1. Përbërja e portofolit të huasë sipas monedhës
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Së treti, bankat kanë gjasa të reagojnë në mënyra të ndryshme 
ndaj zhvillimeve ekstreme në skenarë, në varësi të një numri 
karakteristikash individuale, të tilla si madhësia, shmangia e rrezikut, 
lloji i veprimtarisë, etj. Për të llogaritur këto diferenca dhe sipas Van 
der End 2006 përdorim një model të efekteve fikse, i cili analizon 
faktorët specifikë të bankës në terma konstantë.

Së katërti, në dy vitet e fundit të krizës financiare ka pasur një rritje 
mjaft të madhe në normën e huave me probleme, si dhe në rolin e 
ndërmjetësimit financiar. Testojmë nëse kuadri i propozuar në Shijaku 
dhe Ceca (2010) ende analizon jolineraitetet në marrëdhëniet midis 
variablave dhe siguron kontroll mbi qëndrueshmërinë e parametrave. 
Në veçanti interesohemi për sjelljen e kursit të këmbimit i cili për 
periudhën e analizuar nga Shijaku dhe Ceca (2010) ka qenë mjaft i 
qëndrueshëm. Cihak (2007) argumenton se në rastin ekstrem, kur 
marrim parasysh një skenar që përfshin heqjen e regjimit të kursit fiks 
të këmbimit (de-pegging) në një vend me regjim të bordit të monedhës 
(currency board regime), modelet e vlerësuara mbi të dhënat e kaluara, 
nuk mund të analizojnë ndikimin e ndryshimit të kursit të këmbimit 
ndaj rrezikut të kredisë, kështu që metoda të tjera, të tilla si kalibrimi, 
mund të jenë më të përshtatshme. Ndonëse ky nuk është pikërisht 
rasti për Shqipërinë, ende nuk janë hasur zhvlerësime të mëdha.

3.1 TË DHËNAT

Periudha e analizuar në këtë studim është nga tremujori i parë i vitit 
2005 deri në tremujorin e katërt të vitit 2009, e cila është 6 vjet më e 
shkurtër se sa te Shijaku dhe Ceca (2010). Arsyeja për këtë qëndron në 
faktin se bankës më të madhe të sistemit bankar iu lejua të jepte hua 
vetëm në vitin 2004, veprim i cili ndryshoi edhe sjelljen e bankave të 
tjera. Ne përfshijmë një panel të ekuilibruar të përbërë nga 10 banka 
duke përjashtuar bankat e vogla, të cilat nuk janë aktive në tregun e 
kredisë. Moretti dhe të tjerë (2008), argumentojnë se përfshirja e të 
gjitha bankave kundrejt një nënkampioni ka përparësinë e dukshme 
të të qenurit më gjithëpërfshirës, kështu që, metoda është më e 
përshtatshme për mbikëqyrësit, të cilët synojnë mbikëqyrjen e të 
gjitha institucioneve. Megjithatë, kur norma e interesit përfshihet në 
çështjet makroprudenciale, mund të jetë e mjaftueshme të përfshihen 
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vetëm institucionet sistematikisht të rëndësishme. Në rastin tonë, 
përjashtimi i institucioneve të tjera është njëkohësiht edhe praktik 
për arsye të ndërlikimit llogaritës, pasi bankat më të vogla kanë 
aktivitet huadhënës të kufizuar.

Modeli ndjek Shijaku dhe Ceca (2010) dhe analizon lidhjen midis 
normës së HMP-ve, përafrimin e mundësisë së mosshlyerjes, si 
variabël i varur dhe rritjen reale, normat e këmbimit të lekut kundrejt 
dollarit dhe euros, dhe normat e interesit si variabla shpjegues. 
Variablat shpjegues janë përfshirë me një strukturë me vonesë kohore 
të përzgjedhur nga të dhënat. Ne e analizojmë transformimin logit 
të NHMP-ve të ndarë për portofolet në lekë dhe ato në monedhë 
të huaj si variabël i varur. Kjo është bërë me qëllim që të zgjerohet 
kufiri i variablit të varur nga [0,1] në R dhe gjithashtu për të analizuar 
jolinearitetet në lidhjet midis normës së HMP-ve dhe variablave 
shpjegues. Kurset e analizuara të këmbimit janë kurset e këmbimit 
të dollarit amerikan dhe euros kundrejt lekut. Normat e interesit 
janë normat mesatare të ponderuara të huave të reja të bankave 
për çdo tremujor përkatësisht në Lekë, USD dhe Euro. Gjithashtu, 
janë analizuar dhe normat e tregut të parasë si norma e Bonove të 
Thesarit, Euribor dhe Libor. Variablat binarë (dummy variable) për vitet 
e para për disa nga bankat janë përfshirë për të analizuar luhatjet e 
mëdha në normën e HMP-ve si rezultat i një numri fillestar të vogël 
huadhënësish.

3.2 METODA E VLERËSIMIT DHE DISA ÇËSHTJE TEKNIKE

Bazuar në Van der End (2006), dhe Gerlach dhe të tjerë (2004) për 
vlerësimin tonë kemi përzgjedhur një model të efekteve fikse në formën:

  dyit= αi + βxit + γD + εit

ku: dy është diferenca e parë e transformimit logit të normës së HMP-
ve (veçmas për portofolin e kredisë në lekë dhe në monedhë të huaj), 
dhe X është tërësia e variablave shpjegues, të gjithë në diferencën e 
parë, me përjashtim të rritjes reale, dhe D përfshin variablat binarë. 
Për kurset e këmbimit marrim diferencën e parë të logaritmit. Studime 
të mëparshme për Shqipërinë kanë arritur në përfundimin se variablat 
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e transformuar si të tillë janë I(0). Testet formale të rrënjës së njësisë 
nuk janë kryer për shkak të kampionit të shkurtër të vlerësimit.

Ky formulim lejon heterogjenitet përgjatë njësive ndërseksionale 
nëpërmjet ndërprerjeve, ndërsa trajton pjerrësitë si identike për gjithë 
njësitë. Termi εit tregon injorimet e përgjithshme të përcaktuesve të 
dyit, ndërsa αi analizon injorimet specifike për bankën i. Ndryshimi 
i parë nga Shijaku dhe Ceca (2010) është që ne nuk përfshijmë një 
variabël të varur me vonesë kohore pasi mund të shkaktojë shmangie 
të vlerësuesve të efekteve fikse. Ne preferojmë të zgjedhim një model 
FE më shumë sesa një model RE, pasi rezultatet tona zbatohen vetëm 
për njësitë në studim dhe nuk duam të përgjithësojmë jashtë kampionit. 
Kështu, përderisa N është fikse, FE është më e përshtatshme.

Diferencimi i të dhënave minimizon autokorrelacionin dhe 
heteroskedasticitetin, duke përmirësuar kështu mundësitë e 
konkluzionit statistikor të saktë por, gjithashtu reduktohet madhësia 
absolute e ndryshueshmërisë ndër-grup, duke bërë që efektet fikse të 
zhduken. Kështu, vlerësojmë edhe modelin në nivele. Richard dhe 
Sollis (2003), argumentojnë se problemet e rrënjës së njësisë mund 
të jenë më pak të rënda në të dhënat e panelit dhe rekomandojnë 
përdorimin e një FE në nivele subjekt i një tendence kohore ose i një 
variabli të varur me vonesë kohore për të lehtësuar autokorrelacionin. 
Wooldrige (2009) argumenton se kur T është e madhe, në rastet kur 
trajtohen proceset e rrënjës së njësisë me diferencimin e parë, mund 
të zbatojmë dy teorema të limitit (kufizimit) qendror. Normaliteti 
nuk nevojitet në goditjet idiosinkratike, ndërsa heteroskedasticiteti 
dhe korrelacioni serial mund të trajtohen duke korrigjuar gabimet 
standarde për korrelacionin seri dhe heteroskedasticitetin. Ndërhyrja 
me vlerësuesin e efekteve fikse është potencialisht më e ndjeshme ndaj 
normalitetit, heteroskedasticitetit dhe korrelacionit serial në gabimet 
idiosinkratike. Sipas mundësisë që një nga variablat shpjegues nuk është 
saktësisht endogjen, për shembull kur përfshihet një variabël i varur 
me vonesë kohore, vlerësuesi FE ka shumë më pak shmangie sesa 
vlerësuesi i diferencës së parë. Shmangiet e rezultuara në vlerësuesin e 
diferencës së parë nuk varen nga T, ndërsa shmangiet në vlerësuesin FE 
tentojnë drejt zeros në normën 1/T. Në përfundim, Wooldrige (2009) 
këshillon të raportohen të dy rezultatet, dhe në rastet kur ndryshojnë 
në mënyrë të konsiderueshme, të bëhet përpjekje për të përcaktuar 
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se përse ndryshojnë. Në rastin tonë, dimensioni i serive kohore nuk 
është shumë i vogël krahasuar me dimensionin ndërseksional (N=10 
T =20), shmangiet që ndodhin nga përfshirja e një variabli të varur me 
vonesë kohore mund të jenë të matshme, si argumentohet nga Judson 
dhe Owen (1999). Metoda të ndryshme janë zhvilluar për të trajtuar 
këtë çështje, duke përfshirë përdorimin e variablave instrumentalë 
që çojnë në vlerësime të qëndrueshme (Anderson dhe Hsiao, 1981). 
Një procedurë GMM që është më efektive se ajo e Anderson dhe 
Hsiao (1981) propozuar nga Arellano dhe Bond (1991) dhe Arellano 
dhe Bover (1995). Në një punim të ardhshëm, kemi si qëllim të 
hulumtojmë këto teknika për të përmirësuar vlerësimin tonë.

4. REZULTATET E VLERËSUARA

Vlerësimet tona nuk gjetën prova të një modeli të kënaqshëm 
ekonomik dhe statistikor për portofolin në lekë as në modelin e 
diferencimit të parë dhe as në modelin e niveleve. Mendojmë se një 
shpjegim i mundshëm është përdorimi i tij i kufizuar (vetëm 30% i 
totalit të portofolit në periudhën 2008-2010), si dhe përqendrimi i tij 
i lartë në disa prej bankave. Studimi i kësaj çështjeje ndoshta kërkon 
një shpërbërje të mëtejshme sipas përdorimit të huasë/ domethënë 
sektorit të industrisë ose ekonomik dhe një ulje të mëtejshme të 
numrit të bankave të përfshira në studim.

Rezultatet për modelin e diferencimit të parë jepen në Hapësirën 
informuese 1. Ne kemi përjashtuar variablat e parëndësishëm nga 
specifikimi ynë2 . Koeficientët kanë shenjën e duhur (të pritshme) dhe 
vëmë re se koeficienti i rritjes reale, megjithëse i vogël, është shumë 
më i rëndësishëm sesa në konkluzionet e mëparshme të Shijaku dhe 
Ceca (2010). Kjo mund të shihet si në përputhje me pritshmëritë tona: 
të dhënat e përfshira në Shijaku dhe Ceca (2010) treguan shumë pak 
luhatshmëri përsa i përket rritjes reale. Variabla të tjerë statistikisht 
të rëndësishëm janë norma e interesit për huatë në USD dhe kursi 
i këmbimit kundrejt USD, si ai aktual dhe ai i vonuar. Variablat 
që lidhen me huatë në euro çuditërisht nuk ishin të rëndësishëm, 

2 Diagramat e mbetjeve treguan jonormalitet në mbetje, megjithatë vlerësuesit e bazuar në OLS 
ende janë të paanshëm dhe relativisht më eficientët. Ndërsa, gabimet standarde të korrigjuara 
janë përdorur për të kapërcyer problemin e heteroskedasticitetit.
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megjithëse kjo u gjet në Shijaku dhe Ceca (2010) dhe sugjerohet disi 
nga zhvillimet e fundit në cilësinë e kredisë. Kemi dyshimin se ndoshta 
ndryshueshmëria në këtë variabël shpjegues zvogëlohet nëpërmjet 
mbidiferencimit. Studimi i të dhënave tregon se pas transformimeve, 
kursi i këmbimit të USD shfaqi më tepër luhatshmëri se sa kursi i 
këmbimit të euros. Megjithatë HMP-të në USD përbënin vetëm 
rreth 5% të totalit të HMP-ve në 2009, ndërsa HMP-të në euro ishin 
afërsisht 60%. Një pikë tjetër e vlefshme për t’u testuar është që αi 
nuk ndryshon në mënyrë të konsiderueshme, kështu që evidenca se 
bankat reaguan në mënyra të ndryshme ndaj goditjeve ekonomike si 
rezultat i karakteristikave të tyre specifike nuk mund të gjendet.

HAPËSIRË INFORMUESE 1. MODELI I DIFERENCIMIT TË PARË

Variabli i varur: DYVAL
Shembulli: 2005T2 - 2009T4 Periudhat e përfshira: 19
Ndërseksionet e përfshira: 10 Vrojtimet totale të panelit (të balancuara): 190

Variabli Koeficienti Gabimi standard Statistika t Prob.
C -0.506 0.138 -3.667 0.000

RGDP(-2) 0.057 0.020 2.880 0.005
DUM -7.564 0.499 -15.158 0.000

DUMRB 5.071 0.497 10.199 0.000
DLNUSD -2.201 0.918 -2.399 0.018

DLNUSD(-1) -2.221 0.917 -2.422 0.017
DKRUSD -0.029 0.013 -2.144 0.033

Specifikimi i efekteve
Variablat e fiksuar ndërseksionalë (variablat binarë)

R-në katror 0.696 Mesatarja e variablit të varur -0.128
R-në katror, i rregulluar 0.670 Shmangia standarde e variablit të varur 0.839

Gabimi standard i regresit 0.482 Kriteri Akaike 1.459
Shuma e katrorëve të mbetjeve 40.444 Kriteri Schwarz 1.733

Log i përgjasisë (likelihood) -122.624 Statistika F 26.547
Statistika Durbin-Watson 2.273 Prob (Statistika F) 0.000

DYVAL është diferenca e parë e raportit HMP të transformuar të 
logit, RGDP është norma reale e rritjes, DUM dhe DUMRB janë dy 
variabla binarë që analizojnë periudhën fillestare për dy nga bankat, 
DLNUSD është logaritmi i parë i diferencuar i kursit të këmbimit 
kundrejt USD dhe DKRUSD është norma e parë e interesit të huasë 
së diferencuar për huatë në USD për çdo bankë.
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Banka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
αi

0.09 0.142 0.012 -0.242 -0.027 0.021 -0.108 0.045 0.117 -0.051
αi janë terma konstantë specifikë të bankës.

Në hapësirën informuese 2 raportojmë vlerësimet duke përdorur 
nivelet. Përfshihet gjithashtu edhe një variabël i varur i spostuar.

HAPËSIRË INFORMUESE 2. MODELI I NIVELEVE

Variabli i varur:  YVAL
Zgjedhja: 2005T3 - 2009T4;  Periudhat e përfshira: 18
Ndërseksionet e përfshira: 10  Vrojtimet totale të panelit (të balancuara): 180

Variabli Koeficienti Gabimi 
standard   Statistika t Prob.

C 51.310 12.035 4.263 0.000 51.310
YVAL(-1) 0.532 0.038 13.943 0.000 0.532

LNEUR(-1) -10.266 2.464 -4.166 0.000 -10.266
EURIB(-2) -0.102 0.051 -2.024 0.045 -0.102

Specifikimi i efekteve
Variablat e fiksuar ndërseksionalë (variablat binarë)

R-në katror 0.728 Mesatarja e variablit të 
varur 3.363

R-në katror, i rregulluar 0.708 Shmangia standarde e 
variablit të varur 1.041

Gabimi standard i regresit 0.562 Kriteri Akaike 1.756
Shuma e katrorëve të 

mbetjeve 52.794 Kriteri Schwarz 1.986

Log i përgjasisë (likelihood) -145.019 Statistika F 37.235
 Prob (Statistika F) 0.000

YVAL është raporti i HMP-ve të transformuara të logit; RGDP është 
norma reale e rritjes, LNEUR është logaritmi i kursit të këmbimit 
ndaj euros dhe EURIB norma e interesit 12-mujor të EURIBOR.

Banka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
αi

-0.122 0.5 0.214 -0.01 -0.103 0.219 -0.298 -0.426 0.07 -0.044
αi janë termat konstantë specifikë të bankës.

Vlerësimi në nivele dha një përgjigje të konsiderueshme të variablit të 
varur ndaj variablave lidhur me euron, përkatësisht kursi i këmbimit 
dhe norma e Euriborit 12-mujor. Rritja reale gjithsesi nuk ishte e 
konsiderueshme.
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5. PËRFUNDIME DHE FUSHA TË TJERA TË 
MUNDSHME PËR KËRKIME TË ARDHSHME

Analiza deri tani është përqendruar në evidentimin e një modeli 
të përgjigjes të cilësisë së kredisë ndaj goditjeve makroekonomike, 
duke përdorur të dhëna të panelit të bankave. Ndonëse pranojmë 
mangësitë në lidhje me paqëndrueshmërinë e rezultateve, dalin në 
pah disa gjetje të rëndësishme, të cilat mund të hulumtohen më tej 
duke përdorur teknika më të sofistikuara vlerësimi dhe seri më të 
gjata të të dhënave.

Së pari, del e qartë një përgjigje më e fuqishme e cilësisë së kredisë 
ndaj goditjeve të PBB-së. Së dyti, nuk gjendet asnjë tregues për 
përgjigjen e portofolit në lek, duke sugjeruar se kanali i kredisë ende 
mund të jetë i dobët për transmetimin e politikës monetare, nëse 
nuk pranohet asnjë ndikim ndaj kursit të këmbimit. Së treti, kurset e 
këmbimit dhe normat referencë në huadhënien në monedhë të huaj 
rezultuan të jenë përcaktues të rëndësishëm të cilësisë së kredisë. Së 
katërti, asnjë dallim i konsiderueshëm nuk u gjend ndër përgjigjet 
e bankave; kështu që, supozimi i një përgjigjeje të ngjashme të 
portofolit të kredisë ndaj goditjeve makroekonomike i pranuar deri 
tani nga praktikat e stress testing mund të jetë i mbështetur.

Ende mbeten çështje të tjera për t’u analizuar më tej. Një prej tyre 
është shpërbërja e portofolit të kredisë sipas sektorëve të industrisë 
ose ekonomisë më mirë se sa sipas bankave. Një çështje e dytë është 
përdorimi i teknikave më të sofistikuara të cilat mund të shmangin 
prirjet e influencuara dhe të përmirësojnë eficiencën e vlerësimeve 
të parametrit.
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A NDIKON RREZIKU PRIMAR SOVRAN 
MBI STABILITETIN BANKAR? EVIDENCA 

NGA SEKTORI BANKAR SHQIPTAR
 Gerti Shijaku1

1ABSTRAKT

Ky material diskutimi analizon në mënyrë empirike faktorët e brendshëm dhe 
të jashtëm që lidhen me stabilitetin bankar, veçanërisht nëse rreziku primar 
sovran ndikon stabilitetin bankar. Për këtë arsye, ne kemi ndjekur një metodë 
të re për përllogaritjen e një indeksi rreziku për sistemin bankar shqiptar, i cili 
bazohet në të dhënat e bilancit kontabël që raportohen nga bankat dhe pasqyron 
gjendjen e tyre në aspektin individual. Modeli vlerësohet nëpërmjet metodës së 
përgjithshme të momenteve me të dhëna panel për periudhën T3 2008 – T3 
2015. Rezultatet mbështesin pikëpamjen se rreziku primar sovran nuk ndikon 
stabilitetin e bankave, ndonëse efekti i tij është gjetur negativ. Përkundrazi, është 
gjetur se përmirësimi i kushteve makroekonomike dhe i atyre financiare përbëjnë 
ndër faktorët e jashtëm më të rëndësishëm. Në të njëjtën kohë, leva financiare 
dhe eficienca operative janë ndër faktorët specifikë të bankave që e ndikojnë më 
tepër stabilitetin.

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

Fjalët kyçe: Stabiliteti bankar, rreziku primar sovran, të dhëna panel, MPM.

1. HYRJE

Kriza financiare globale (KFG) e vitit 2007 ritheksoi edhe një herë se 
stabiliteti i sektorit financiar shqiptar është shumë i varur nga zhvillimet 

1 Gerti Shijaku, Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë.
 Falënderime: Autori i është mirënjohës, veçanërisht z. Franco Fiordelisi, për mbështetjen, komentet 

dhe sugjerimet e vlefshme. Gjithashtu, falënderon Departamentin e Kërkimeve në Bankën e 
Shqipërisë për ndihmën dhe mbështetjen.

 Materiali është publikuar si material diskutimi i Bankës së Shqipërisë, nr 31(70) 2018.
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që lidhen me sistemin bankar [Banka e Shqipërisë (2015)]. Kjo për 
shkak se sistemi bankar përbën sektorin kryesor për mbështetjen 
e aktivitetit ekonomik, i cili mund të dëmtohet seriozisht, nëse 
bankat, agjentët më të shquar në tregjet financiare, shfaqen në disa 
momente të trazuara dhe nuk mund të kryejnë siç duhet funksionin 
e tyre financiar. Kjo u bë edhe më e dukshme në periudhën e krizës 
së borxhit grek, në të cilën sistemet bankare në të gjitha vendet e 
Evropës Lindore dhe Juglindore (ELJL), dhe në veçanti Shqipëria, 
u përballën me disa sfida të rëndësishme. Së pari, bankat duhej të 
financonin një politikë fiskale vendase ekspansioniste, në një kohë 
kur tregjet financiare filluan të vënë në pikëpyetje aftësinë paguese të 
vendeve me një nivel borxhi relativisht të lartë, ndërkohë që spread-et 
në rritje u bënë nxitësi kryesor për një rrezik të mundshëm sistemik 
për të gjitha bankat evropiane, veçanërisht në fund të vitit 2011 dhe 
në verën e vitit 2012 [Black, et al., (2016)]. Së dyti, efektet ‘spill-over’ 
dhe problemet në bilancin kontabël të bankave shqiptare shkaktuan 
një tkurrje të fluksit të kreditimit bankar ndaj sektorëve të tjerë 
të ekonomisë vendase për shkak të nevojës për ‘de-leverage’. Në të 
njëjtën kohë, pavarësisht një politike monetare stimuluese, spread-et 
në rritje u shoqëruan me një rritje të brishtësisë së sistemit bankar 
(shih grafikun 1 në Shtojcë), ndjekur kjo nga shtrëngimi i kushteve 
financiare në disa sektorë dhe tërheqja e konsiderueshme e flukseve 
të kapitalit në ekonomi dhe/apo financim të borxhit, duke e bërë 
atë më të shtrenjtë dhe të vështirë për të mbështetur ekonominë 
nëpërmjet kreditimit.

Nga pikëpamja empirike, literatura ekzistuese paraqet një analizë të 
plotë lidhur me faktorët e brendshëm (mikro) dhe ata të jashtëm 
(makro) që përcaktojnë stabilitetin bankar. Gjithsesi, përtej këtyre 
rasteve, një çështje kërkon ende një përgjigje empirike, pasi ende nuk 
ka dëshmi lidhur me efektin që rreziku primar sovran ka tek stabiliteti 
bankar në rastin e një ekonomie të vogël të hapur në zhvillim, pra si 
Shqipëria, dhe në veçanti pas KFG-së. Prandaj, qëllimi i këtij studimi 
është të vlerësojë se si dhe në çfarë mase përçohet efekti i këtij rreziku 
në stabilitetin bankar, i cili mund të sjellë si përfundim një rritje të 
brishtësisë financiare. Për këtë arsye, studimi bazohet tek një kampion 
me të dhëna tremujore për 16 banka që operojnë në sektorin financiar 
shqiptar gjatë periudhës 2008-2015. Metoda empirike për analizimin e 
hipotezës sonë ndjek një procedurë me pesë hapa. 
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Së pari, llogaritja e treguesit të stabilitetit bankar bazohet në të 
dhënat e bilancit kontabël dhe pasqyrat e bankave që raportohen 
në bazë të kriterit CAELS, të cilat më pas janë shndërruar në një 
matës të vetëm nëpërmjet metodës së Analizës së Komponentit 
Kryesor (AKK). Së dyti, ky tregues shprehet si funksion i treguesve 
të brendshëm (mikro) dhe atyre të jashtëm (makro) me të dhëna 
panel, i cili më pas vlerësohet nëpërmjet Metodës së Përgjithshme të 
Momenteve (MPM). Në fundmi, analiza empirike pasqyrohet më tej 
me një sërë testesh të kontrollit të fortësisë së rezultateve. Në njërën 
anë, analiza përfshin një sërë treguesish për të shmangur problemin 
e identifikimit jo të plotë të modelit. Në anën tjetër, modeli zgjerohet 
më tej, duke përfshirë në të edhe një tregues shpjegues që lidhet me 
aktivitetin jashtë bilancit kontabël të bankave, në të cilin ato janë të 
përfshira dhe që mund të ketë pasojë për stabilitetin bankar.

Rezultatet e këtij studimi paraqesin prova të forta empirike 
që mbështesin pikëpamjen se rreziku primar sovran e ndikon 
negativisht stabilitetin e bankës. Megjithatë, efekti i përçimit të 
këtij rreziku është relativisht i ulët. Në të njëjtën kohë, vihet re se 
bankat janë më të ndjeshme ndaj zhvillimeve ekonomike dhe risqeve 
makroekonomike, të tilla si dominanca fiskale, stabiliteti financiar 
etj. Gjithashtu, edhe treguesit që lidhen me sjelljen specifike të 
bankave kanë rezultuar se ndikojnë mbi stabilitetin e bankave në një 
mënyrë të rëndësishme - veçanërisht risku i likuiditetit dhe i kapitalit, 
si dhe efikasiteti operacional. Gjithashtu, vërehet se përfshirja më e 
madhe në aktivitete jashtë bilancit lidhet negativisht me stabilitetin 
bankar, por ky efekt është relativisht i vogël dhe i parëndësishëm 
nga pikëpamja statistikore. Pjesa tjetër e rezultateve nënkupton që 
stabiliteti është më pak i ndjeshëm ndaj shkallës së ndërmjetësimit 
financiar, kapitalit të tepërt, përfitimit dhe rrezikut të kredisë.

Ky material plotëson literaturën ekzistuese lidhur me këtë çështje 
në tre aspekte kryesore. Së pari, në dijeninë tonë, ky është studimi i 
parë që analizon në mënyrë empirike lidhjen midis rrezikut primar 
sovran dhe stabilitetit bankar, veçanërisht duke u fokusuar vetëm 
në periudhën pas krizës financiare. Prandaj, gjetjet e këtij studimi 
mund të jenë mjaft të rëndësishme për investitorët dhe rregullatorët. 
Ky është gjithashtu studimi i parë që adreson çështjet midis rrezikut 
primar sovran dhe stabilitetit në rastin e një ekonomie në zhvillim, 
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në veçanti në rastin e sistemit bankar shqiptar. Së dyti, ndryshe nga 
punimet e tjera, treguesi i stabilitetit nuk bazohet tek treguesit e 
përdorur gjerësisht, të tillë si rezultati Z dhe/apo raporti i kredive me 
probleme (KMP), për të cilat Fu, et al., (2014) ofrojnë disa argumente 
kundër, si një tregues për matjen e stabilitetit bankar. Në të kundërt, 
treguesi i përzgjedhur në këtë studim përfshin aspekte të ndryshme 
të rreziqeve bankare - p.sh. mjaftueshmërinë e kapitalit, cilësinë e 
aktiveve, të ardhurat, likuiditetin dhe ndjeshmërinë ndaj rrezikut të 
tregut - të cilat më pas u paraqitën në formën e një treguesi të vetëm 
nëpërmjet metodës statistikore AKK. Për këtë arsye, ne besojmë 
fuqimisht se ky tregues është cilësisht më i aftë për të identifikuar 
drejtpërdrejt faktorin kryesor që shpreh më mirë episodet e brishtësisë 
bankare, në kohë dhe pa humbur shumë informacion. Kjo qasje 
është e favorshme edhe për faktin se ai shmang çdo pengesë (p.sh. 
vëllimi i pamjaftueshëm i të dhënave ose sinjaleve false) që lidhet me 
përdorimin e qasjes binare ndaj krizave (Hagen dhe Ho, 2007). 

Me sa dimë, asnjë studim i mëparshëm nuk ka përdorur një tregues të 
tillë për të matur stabilitetin bankar si tregues të varur, në kontekstin 
e analizimit se si ndikohet stabiliteti bankar nga rreziku primar 
sovran, dhe besojmë se ky është një hap i rëndësishëm përpara drejt 
të kuptuarit më të mirë të mekanizmave themelorë. Së fundi, ky 
studim shmang çdo pengesë, siç përshkruhet edhe nga Uhde dhe 
Heimeshoff (2009), që lidhet me çështjet e të dhënave në panel për 
vende të ndryshme, si dhe siguron krahasueshmëri midis treguesit të 
varur dhe atyre të pavarur, nisur nga fakti se ky studim përqendrohet 
në një vend të vetëm. Në mënyrë të ngjashme, ky studim nuk 
bazohet tek të dhënat e marra nga baza e të dhënave të Bankscope, 
por burimi i tyre lidhet me bazën e të dhënave të marra nga Banka e 
Shqipërisë, e cila përbën një burim më të saktë dhe më të besueshëm 
të të dhënave bankare.

Materiali është strukturuar si më poshtë: seksioni 2 paraqet një 
përmbledhje të literaturës së lidhur me këtë çështje; seksioni 3 
shpjegon aspektet kryesore të metodologjisë; rezultatet paraqiten në 
seksionin 4; përfundimet e materialit përmblidhen në seksionin 5.
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2. LITERATURA

Në përputhje me pikëpamjet e duhura teorike, shumë studime të 
kohëve të fundit janë përpjekur të analizojnë empirikisht çështjet që 
lidhen me stabilitetin bankar. Megjithatë, ato mund të përmblidhen 
në dy forma. Në njërën anë qëndrojnë studimet relativisht të lidhura 
me qasjen për shndërrimin e episodeve të brishtësisë bankare 
apo edhe matjen e kësaj dukurie nëpërmjet treguesve binarë dhe/
apo cilësorë. Në anën tjetër, qëndron grupi i studimeve, të cilat 
janë thelbësore për të kuptuar formën sipas së cilës janë studiuar 
fenomene të caktuara që lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe/apo 
të tërthortë me stabilitetin bankar.

2.1. RISHIKIMI I LITERATURËS LIDHUR ME TREGUESIN E 
STABILITETIT BANKAR

Rishikimi i literaturës për matjen e rrezikut bankar paraqet një sërë 
treguesish të ndryshëm, pjesa më e madhe e të cilëve janë të lidhur 
me bilancin kontabël të bankave dhe mund të përdoren për matjen 
e brishtësisë bankare dhe/apo rrezikun bankar. Megjithatë, nuk ka 
asnjë konsensus nëse ndonjëri prej tyre përbën një tregues relativisht 
përshtatshëm për të matur rrezikun dhe/apo stabilitetin bankar 
[Noth dhe Tonzer (2015)]. Për shembull, midis shumë autorëve, 
Boudebbous dhe Chichti (2013) pajtohen me faktin se stabiliteti 
bankar është potencialisht i vështirë të përcaktohet e të matet, për 
shkak të ndryshimeve të vazhdueshme në mjedisin financiar dhe 
atë bankar. Disa autorë, e trajtojnë çështjen për matjen e treguesit 
të stabilitetit bankar nga pikëpamja e mungesës së krizave dhe 
volatilitetit ose stresit të tepërt apo në këndvështrimin e një gjendjeje 
të qëndrueshme ‘steady state’, në të cilën sistemi financiar (bankar) 
kryen në mënyrë efikase funksionet e tij kryesore ekonomike, siç janë 
shpërndarja e burimeve dhe e rrezikut, si dhe mundësimi i pagesave 
[Deutsche Bundesbank (2003) dhe Jahn dhe Kick (2012)].

Në këtë aspekt, literatura ndahet në tekste që i përdorin treguesit 
e lidhur me stabilitetin bankar, për vlerësimin e efekteve të tij tek 
tregues të tjerë; dhe në ato që fokusohen në analizimin e ndikimit 
që faktorë të ndryshëm kanë mbi stabilitetin bankar. Grupi i parë 
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përmban: studime që përdorin tregues të vetëm dhe/ose të përbërë; 
studime që identifikojnë treguesit kryesorë që lidhen me stabilitetin 
bankar; si dhe studime që llogarisin tregues të bazuar tek qasja e 
sistemeve të paralajmërimit të hershëm, në të cilat vlerësohen, në 
mënyrë empirike, shkaqet e periudhave jo të qëndrueshme sipas një 
qasjeje ex post. Për shembull, disa i referohen riskut bankar duke u 
bazuar tek tregues të tillë si rezultati Z, i cili paraqet distancën e 
bankës nga falimentimi i mundshëm dhe llogaritet si diferenca midis 
fitimit të bankës dhe kapitalit aksioner të saj, të shprehur si raport 
ndaj luhatshmërisë së fitimit të bankës. Kjo qasje përfshin studimet 
e: Demirgüç-Kunt, et al., (2008); Berger, et al., (2009); Kasman dhe 
Kasman (2015); Dushku (2016); dhe Noth dhe Tonzer (2015). Nga 
ana tjetër, ekziston edhe një grup tjetër studimesh që bazohen tek 
tregues të tillë si raporti i kredive me probleme [Berger, et al., (2009); 
Jiménez, et al., (2013)], dhe/apo humbjet nga provigjionimi [Noth 
dhe Tonzer (2015); Dushku (2016)]. 

Në pikëpamjen e treguesve rregullatorë makroprudencialë, disa 
studime janë bazuar tek treguesit binarë2, të cilët mbështeten tek 
kombinimi i të dhënave makroekonomike dhe atyre në nivel bankar, 
për të sinjalizuar periudhat e brishtësisë dhe/apo paqëndrueshmërisë. 
Megjithatë, Hagen dhe Ho (2007) shprehen kundër përdorimit të 
këtyre treguesve, pasi qasja binare mund të japë një informacion 
jo të saktë për dy arsye kryesore. Së pari, ndërhyrjet e autoritetit të 
mbikëqyrjes bankare mund të ndodhin edhe në mungesë të një krize 
akute në sektorin bankar. Së dyti, jo çdo krizë çon në një ndërhyrje 
të dukshme të këtij autoriteti, pasi bankat qendrore dhe rregullatorët 
mund të jenë në gjendje të shmangin me sukses një krizë, duke 
përdorur mjete më pak spektakolare. 

Për shembull, duke u bazuar tek një qasje jobinare, Fiordelisi, et 
al., (2011) mat rrezikun e bankës përmes një treguesi të frekuencës 
së akumuluar të falimentimit të pritur3. Për analogji, për të njëjtin 
qëllim, Ötker dhe Podpiera (2010) bazohet tek treguesi i shkëmbimit 
të falimentimit të kredisë (CDS). Ndërkohë, në studimin e tyre 
Cleary dhe Hebb (2016) bazohen tek treguesi Z, i cili është një 
2 Shih ndër të tjerë: Illing dhe Liu (2006); Jahn dhe Kick (2012); Cevik, et al., (2013); Shijaku 

(2017a); dhe Shijaku (2017b).
3 Ky tregues llogaritet nga Moody’s, duke u bazuar në trashëgiminë e modelit të Kealhofer, McQuown 

dhe Vasicek, i cili shkurtimisht njihet si modeli KMV.
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tregues kontabël që mundëson analizimin njëherësh (jo në mënyre 
sekuenciale) dhe në kohë të karakteristikave individuale të bankave 
dhe/apo një sektori të caktuar, në raport me sjelljen që lidhet me 
riskun bankar. Nga ana tjetër, Black, et al., (2016) mbështeten tek 
treguesi i primit të sigurisë së rrezikut të brishtësisë, i cili është një 
ndërthurje e madhësisë së bankës, probabilitetit të falimentimit të 
bazuar tek CDS, dhe korrelacionit të kthimit nga kapitali aksioner. 

2.2. RISHIKIMI I LITERATURËS MBI QASJEN EMPIRIKE 
PËR ANALIZIMIN E ÇËSHTJEVE QË LIDHEN ME 
STABILITETIN BANKAR

Efektet e krizës financiare të vitit 2007 sollën edhe një herë çështjen 
e rrezikut të bankës në zemër të diskutimit akademik, i cili mund të 
kategorizohet gjithashtu si më parë, nga pikëpamja teorike dhe ajo 
empirike. Në rastin e parë, rishikimi i literaturës fokusohet kryesisht 
tek faktorët që përcaktojnë stabilitetin bankar. Në këtë aspekt, 
Hutchison (2002) bën një dallim midis tre grupe modelesh, të tilla si: 
modeli i falimentimit të bankës, si në rastin e Diamond dhe Dybving 
(1983); modeli i goditjeve të tërthorta të kanalit të kredisë, sipas 
sugjerimit të Bernanke, et al., (1992); dhe modeli i rrezikut moral 
sipas Demirgüç-Kunt dhe Detragiache (2002). Nga ana tjetër, kuadri 
empirik, identifikon disa tregues potencialë në përputhje me një ose 
më shumë modele teorike që përfshihen në dy kategori kryesore, 
domethënë, përcaktuesit e brendshëm dhe ata të jashtëm. Kategoria 
e parë përbëhet nga tregues të ndikuar nga objektivat e politikës së 
menaxhimit të bankës dhe aftësia e tyre për të monitoruar rreziqet 
dhe, në këtë mënyrë, përqendrohet në treguesit tipikë që bazohen në 
bilancin kontabël të bankës, të tilla si: madhësia; cilësia e aktiveve; 
niveli i likuiditetit dhe kapitalizimit të bankës; efikasiteti operacional; 
dhe leva financiare. Ndër këto studime, Caprio dhe Klingebiel 
(1997) përmendin si burim kryesor të brishtësisë bankare aftësinë 
e tyre për të monitoruar cilësinë e kreditimit, ndërsa Dell'Ariccia, et 
al., (2008) tregojnë se standardet e lidhura me huadhënien bankare 
mund të bien, veçanërisht gjatë krizave të huadhënies bankare dhe 
flluskave të çmimit të banesave, për shkak se bankat janë të detyruara 
të mbajnë një nivel të caktuar të ardhurash dhe/ose synojnë të 
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jenë përsëri pjesë e tregut. Gjithashtu, për autorë të tjerë, si p.sh. 
Diamond dhe Rajan (2005) dhe Jutasompakorn, et al., (2014), arsyeja 
pse dështimet e bankave janë ngjitëse është e njëjtë me arsyen që 
aktivet e tyre janë jolikuide dhe mungesa sistematike e likuiditetit 
në tregun ndërbankar të parasë, si dhe rritja e integrimit financiar 
mund të bëjë që presionet e likuiditetit të kthehen lehtë në çështje 
të paaftësisë paguese sistemike. Kjo konfirmohet edhe nga gjetjet e 
Berger dhe Bouwman (2013), të cilët sugjerojnë se kapitalizimi i mirë 
i bankave është thelbësor për të amortizuar goditjet negative gjatë 
episodeve të trazuara.

Kategoria tjetër e treguesve të përfshirë në studimin e çështjeve që 
lidhen me stabilitetin bankar bazohet tek treguesit makroekonomikë 
dhe të industrisë bankare. Pra ky grup treguesish janë ekzogjenë në 
raport me vendimmarrjen dhe politikat specifike të bankës. Në këtë 
pikëpamje, sipas Demirguc-Kunt dhe Detragiache (2002), një grup 
tjetër treguesish janë të lidhur me problemet e mbikëqyrjes bankare, 
të tilla si aspektet ligjore për zbatimin e kontratave, burokracinë dhe 
standardet e kontabilitetit, instrumentet e sigurimit të depozitave etj. 
Për shembull, Pill dhe Pradhan (1997) konfirmojnë një korrelacion 
pozitiv midis brishtësisë bankare dhe bumit të kredive. Ndërkohë, 
Eichengreen dhe Rose (1998) e vënë më shumë theksin në efektin 
që ka spread-i në rritje dhe interesat e larta, të cilat mund të jenë 
tregues të: problemeve bankare; nevojës për të frenuar normat e 
larta të inflacionit; dhe të nevojës për të ruajtur çmimin e monedhës 
vendase; të cilat kanë të ngjarë të dëmtojnë bilancin e bankës, edhe 
nëse është e mundur të trasferohen pjesërisht tek huamarrësi. 

Kaminsky dhe Reinhart (1998) zbuluan gjithashtu se deficitet fiskale 
të mëdha dhe të përkeqësuara tentojnë të rrisin probabilitetin e 
krizave bankare, ndërkohë që efekti i rritjes së bazës monetare 
është i papërfillshëm. Midis këtyre studimeve, Honohan (2000) 
zbulon se kriza shpesh ndodh në pjesën e dytë të cikleve të bumit 
ekonomik, ndërsa një numër studimesh raportojnë se kriza ka më 
pak gjasa të ndodhë në vendet: me rritje reale të fortë ose pozitive; 
luhatshmëri më të ulët të presioneve inflacioniste; dhe menaxhim 
më të mirë të flukseve të kapitaleve të huaja [Demirguc-Kunt dhe 
Detragiache, (2005)]. Jahn dhe Kick (2012) konstatojnë se stresi 
bankar lidhet më shumë me nivelin e përqendrimit të portofoleve 
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të huave bankare, dhe kjo lidhet me faktin se bankat e specializuara 
priren të jenë më të qëndrueshme sesa ato të diversifikuara. Në të 
njëjtën kohë, Boudebbous dhe Chichti (2013) raportojnë se normat 
e larta të zgjerimit të kredisë mund të financojnë një flluskë çmimi 
të aktiveve e për pasojë, një rritje të brishtësisë bankare, të cilat 
shpesh paraprihen nga përkeqësimi i kushteve të tregtisë, por edhe 
nga mbiçmimi i kursit të këmbimit, edhe pse Domac dhe Martinez-
Peria (2003) konkludojnë se kohëzgjatja e krizave nuk duket të jetë 
e ndikuar nga zhvillimet në kursin e këmbimit. Nga ana tjetër, duke 
u bazuar tek studimi i periudhës para vitit 2007, Cole dhe White 
(2012) përdorin një model regresioni logaritmik të shumëfishtë 
për të analizuar arsyen pse bankat tregtare dështuan gjatë krizës së 
fundit financiare. Ata dalin në përfundimin se treguesit kryesorë që 
lidhen me kriteret e CAMELS-it janë potencialisht mjaft efikas për 
të shpjeguar dështimet e bankave që u mbyllën gjatë vitit 2009. Edhe 
Fahlenbrach, et al., (2012) dëshmojnë se ecuria përgjatë krizës së vitit 
1998 e kthimit nga investimi në aksione, ishte një mjet i mirë për të 
parashikuar probabilitetin e dështimit gjatë krizës. Autorët gjithashtu 
treguan se mbështetja në financimin afatshkurtër, levat e larta dhe 
ritmet e larta të rritjes, janë të lidhura me performancën e dobët të 
bankave në të dy krizat.

Midis studimeve të tjera, Aubuchon dhe Wheelock (2010) shqyrtojnë 
brishtësinë e bankave, për periudhën 1 janar 2007 - 31 mars 2010, 
duke u fokusuar kryesisht në karakteristikat ekonomike rajonale 
të lidhura me dështimet bankare, se sa në treguesit specifikë të 
bankave. Studime të tjera, ndër të cilët ato të realizuara nga Ivashina 
dhe Scharfstein (2010), Campello, et al., (2011) dhe Dwyer, et al., 
(2011), janë fokusuar tek kanali i kredisë. Në këtë mënyrë, ata 
dëshmojnë se bankat kanë ulur masën e huadhënies përgjatë krizës, 
për të shmangur goditjet e lidhura me rrezikun e likuiditetit. Beltratti 
dhe Stulz (2012) konfirmojnë gjetjet e Laeven dhe Levine (2009), 
në lidhje me periudhën para KFG-së, por sfidojnë qëndrimin 
se mbikëqyrja e dobët bankare ishte ndër shkaktarët kryesorë të 
kësaj krize. Nga ana tjetër, në një studim të fundit, DeYoung dhe 
Torna (2013) gjejnë se mënyra e realizimit të të ardhurave bankare 
dhe veprimtaria në të cilën këto banka u përqendruan ishin ndër 
shkaktarët kryesorë të brishtësisë bankare të krizës. Berger dhe 
Bouwman (2013) fokusohen tek efekti i kapitalit. Autorët pranojnë 



280

Studime mbi sistemin bankar dhe zhvillimin ekonomik

Banka e Shqipërisë

se efekti i kapitalit ndaj probabilitetit të mbijetesës dhe madhësisë 
së bankës ndryshon përgjatë krizave bankare, ashtu si dhe në kohë 
normale. Në veçanti, autorët dalin në përfundimin se kapitalizimi i 
mirë i bankës rrit probabilitetin e mbijetesës për bankat e vogla dhe 
përmirëson performancën e atyre të mesme dhe të mëdha, kryesisht 
gjatë krizave bankare. Nga ana tjetër, duke u mbështetur në studimin 
e Cole dhe White (2012), Antoniades (2015) argumenton se dështimet 
e bankave tregtare në SHBA mund të shpjegohen nga përkeqësimi i 
kushteve në sektorin e pasurive të paluajtshme - një proces që filloi 
që në vitin 2006 dhe zgjati edhe pas përfundimit të KFG-së. Autori 
identifikon tri burime të ekspozimit bankar në sektorin e pasurive të 
paluajtshme, të cilat veprojnë nëpërmjet aktiveve të saj: (a) aktivet 
jolikuide; (b) letrat me vlerë të tregtueshme; dhe (c) portofolet e 
linjës së kredisë jashtë bilancit kontabël.

3. METODOLOGJIA DHE TË DHËNAT

3.1. TREGUESI I STABILITETIT BANKAR

Nga pikëpamja e strukturës, sektori bankar përbën segmentin më 
të rëndësishëm të sistemit financiar shqiptar dhe si i tillë, kërkon 
një vëmendje më të madhe kur bëhet fjalë për analizat financiare të 
tij (Kalluci, 2011), ndërsa vlerë të shtuar përbën trajtimi i bankave 
në aspektin individual. Prandaj, në ndryshim nga matësit e tjerë 
të përllogaritur në Bankën e Shqipërisë4, në këtë punim, pikënisja 
e matjes dhe ndërtimit të një treguesi të stabilitetit bankar është 
Sistemi Uniform i Vlerësimit Financiar, prezantuar në vitin 1979 
në legjislacionin e SHBA-ve, të referuar si vlerësimi CAELS 
(mjaftueshmëria e kapitalit, cilësia e aktiveve, fitimi, likuiditeti dhe 
ndjeshmëria ndaj rrezikut të tregut (shih Tabelën 2 në Shtojcë5). 
Së pari, treguesit e përfshirë në secilën prej këtyre kategorive janë 
normalizuar në një shkallë të përbashkët me mesatare zero dhe 
devijim standard 16. Formula paraqitet si më poshtë:

4 Shih: Kalluci (2011); Kota dhe Saqe (2013); Shijaku (2014); Saqe, et al., (2015). 
5 Kjo qasje është paraqitur nga Fondi Monetar Ndërkombëtar në Guidën e Përpilimit 2016 mbi 

treguesit e shëndetit financiar, por gjithashtu edhe nga autorë të tjerë, të tillë si Sere-Ejembi, et 
al., (2014). 

6 Normalizimi i vlerave shmang shtrembërimet që dalin nga diferencimi në mesataret e treguesve.. 
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ku: Xt përfaqëson vlerën e treguesit X gjatë periudhës t; μ është 
mesatare dhe  është devijimi standard. Së dyti, grupi i treguesve të 
normalizuar, të cilët përdoren brenda një kategorie, janë shndërruar 
në një tregues të vetëm, të palidhur me anë të procedurës statistikore, 
përkatësisht sipas qasjes së Analizës së Komponentit Kryesor. 
Gjithashtu, ky tregues është normalizuar sërish përmes procedurës 
në ekuacionin 2. Më pas, treguesit e vlerësuar për secilën kategori 
janë shndërruar për të marrë vlerat [0, 1], duke përdorur metodën 
statistikore të shndërrimit eksponencial [1 / (1 + exp(-Z*)]. Në 
përfundim, matësi i stabilitetit bankar është ndërtuar si shuma e 
treguesve eksponencialë të vlerësuar për secilën kategori, si më 
poshtë:

       

Ku: n është numri i treguesve në secilën nënkategori; ‘K’ i referohet 
mjaftueshmërisë së kapitalit; ‘A’ përfaqëson një përafrues të cilësisë 
së aktiveve; ‘E’ përfaqëson një përafrues të fitimit; ‘L’ përfaqëson një 
përafrues të likuiditetit; dhe ‘S’ është një përafrues, i cili i referohet 
ndjeshmërisë ndaj rrezikut të tregut. Të gjithë treguesit e përdorur 
brenda çdo kategorie janë raportuar në Tabelën 1 në Shtojcë. Z* 
është mesatarja e thjeshtë e transformuar në mënyrë eksponenciale 
e vlerave të normalizuara të çdo treguesi të përfshirë në secilin 
nënindeks, të cilët mblidhen së bashku sipas një peshe të njëjtë, për 
të formuar treguesin e stabilitetit bankar. Më pas, indeksi i llogaritur 
përdoret si matje relative, ku një rritje në vlerën e indeksit për çdo 
dimension të veçantë tregon një rrezik më të ulët në këtë dimension, 
për periudhën në fjalë, krahasuar me periudhat e tjera.

Përparësitë e kësaj qasjeje janë të trefishta. Së pari, siç paraqitet në 
Grafikun 2 në Shtojcë, CAELS përbën më tepër një mjet plotësues 
të dobishëm për ekzaminimin në vend, se sa një zëvendësues të 
instrumenteve që përdoren për këtë qëllim [Betz, et al., (2014)]. Në 

(1)

(2)

(3)
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këtë mënyrë krijon një instrument gjithëpërfshirës të mbikëqyrjes 
së brendshme dhe një matës që mund të përdoret për të vlerësuar 
stabilitetin e bankave në kohë reale dhe në baza të njëtrajtshme, 
si dhe për të identifikuar ato institucione që kërkojnë mbikëqyrje 
dhe vëmendje të posaçme për shqetësimet, në lidhje me kushtet e 
sektorit bankar aktual dhe ato në të ardhmen. Së dyti, ajo bazohet 
në rekomandimin e Bankës Qendrore Evropiane, BQE (2007). 
Prandaj, ne besojmë se ky tregues pasqyron më mirë strukturën e 
sektorit financiar shqiptar, pasi i jep më tepër peshë sektorit bankar, 
ndërsa përfiton nga një gamë e gjerë e të dhënave në nivelin bankar. 
Së treti, për shkak të metodës së ndjekur, treguesi i stabilitetit në 
rastin tonë nuk paraqitet në formën e probabilitetit të ndodhisë 
sipas qasjes binare, e për pasojë të ofrojë edhe sinjale të rreme lidhur 
me episodet e brishtësisë bankare dhe/apo mjaftueshmërinë e të 
dhënave. Përkundrazi, llogaritja e tij bazohet në metodën statistikore 
sipas qasjes së PKK-së, e cila është mjaft e njohur për evidentimin 
e faktorit kryesor të lidhur me analizën tonë, pa humbur shumë 
informacione7. Për më tepër, metoda e ndjekur është një qasje më e 
thjeshtë dhe më e lehtë për t'u shpjeguar dhe zbatuar. Çka është më 
e rëndësishmja, lejon analizimin e gjendjes së bankës në kohë dhe 
është e zbatueshme për krahasimet midis bankave.

3.2. TREGUESI I PAVARUR

Literatura empirike pasqyron gjerësisht faktorët që përcaktojnë 
stabilitetin bankar, të cilët mund të karakterizohen në njërën anë 
me tregues makroekonomikë dhe në anën tjetër me tregues të tjerë 
që lidhen në mënyrë specifike me bankat dhe industrinë bankare. 
Prandaj, në modelin tonë ne kemi përzgjedhur një sërë treguesish 
të cilët përdoren gjerësisht në literaturën empirike dhe njëkohësisht 
plotësojnë kushtet e kampionit të përzgjedhur8. Prandaj, në modelin 
tonë, kemi përfshirë pesë tregues të pavarur. Së pari, në model u 
përfshinë dy tregues makroekonomikë, një tregues i lidhur me 
aktivitetin ekonomik dhe një tjetër i lidhur me rrezikun e sovranitetit 
primar, me qëllim shmangien e problemit të specifikimit të gabuar 

7 Shih gjithashtu: Jolliffe (2002); Ringenér (2008); Abdi, et al., (2010) dhe James, et al., (2013).
8 Përfshirja e një numri të madh treguesish të pavarur do të bënte të pamundur analizën empirike, 

nisur edhe nga fakti se kampioni i përzgjedhur është relativisht i vogël.
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dhe kapjen e efekteve makroekonomike, të cilat mund të ndikojnë 
njëkohësisht në stabilitetin e bankës. Treguesi i parë, ai i lidhur me 
aktivitetin ekonomik, kap efektet që zhvillimi ekonomik ka mbi 
stabilitetin bankar. Pritet që një rritje më e lartë ekonomike dhe/
ose një përmirësim i pritjeve mbi zhvillimet ekonomike, i cili rrit 
aftësinë e agjentëve ekonomikë për të përmbushur angazhimet e 
tyre, në të ardhmen, e bën brishtësinë bankare më pak të mundshme. 
Prandaj, pritet që treguesi i lidhur me aktivitetin ekonomik të ketë 
një shenjë pozitive. Nga ana tjetër, treguesi i lidhur me rrezikun 
sovran përfaqëson në mënyrë të përmbledhur koston (çmimin) 
e rreziqeve të mundshme makroekonomike (p.sh., rreziku politik, 
rreziku i kursit të këmbimit, risku makroekonomik, rreziku sovran 
dhe rreziku i transferimit) që lidhen me investimin në një vend të 
huaj. Ai mund të zvogëlojë marzhin e kthimit të pritur nga investimet 
e portofolit dhe duhet të merret parasysh kurdo, në rast se investoni 
jashtë vendit. Për shembull, ashtu si sugjeron Jutasompakorn, et 
al. (2014), një tregues i përshtatshëm për matjen e rrezikut primar 
sovran është diferenca midis normës së interesit të brendshme dhe 
asaj të një vendi (ekonomie) të supozuar pa rrezik për të investuar. 
Teorikisht, pritet që një rrezik më i lartë primar sovran të shkaktojë 
një rritje të normave të brendshme, e cila e ul aftësinë paguese dhe 
për pasojë, brishtësia bankare është më e mundshme, dhe anasjelltas 
[Domac dhe Martinez-Peria (2003)]. Me fjalë të tjera, ne presim që 
një rritje e spread-it midis normave vendase dhe atyre të huaja të 
ndikojë negativisht stabilitetin bankar.

Së dyti, në modelin e specifikuar u përfshi treguesi që lidhet me 
madhësinë e bankës, i cili gjithashtu supozohet se reflekton edhe 
aspekte të zhvillimeve të sektorit bankar. Ky tregues u përfshi 
nën argumentin se bankat analizojnë performancën e tyre duke e 
krahasuar me zhvillimet që pësojnë bankat e tjera homologe [Berger 
dhe Bouwman (2013)]. Pritet që ky tregues të ketë një koeficient 
pozitiv, duke supozuar se probabiliteti për të përballuar periudhat 
e brishtësisë rritet me madhësinë e bankës, në krahasim me bankat 
më të vogla. Pra, sa më e madhe të jetë banka, aq më e madhe është 
aftësia e saj për të përballuar periudhat e krizave. Megjithatë, mund të 
ndodhë që përtej një niveli të caktuar dhe/apo në kushte të caktuara, 
rritja e dominancës së një banke kundrejt bankave të tjera mund të jetë 
kundërproduktive. Nëse një përqindje më e lartë e tregut vjen përmes 
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kapitalit më të lartë dhe/ose politikave më agresive, kjo mund të çojë 
në një atraktivitet më të lartë të produkteve të reja, por të rrezikshme, 
që sjell depozita më të larta dhe/ose një ndërmjetësim më të madh, 
dhe në këtë mënyrë, edhe një rritje të tërthortë të rrezikut bankar, si 
dhe probabilitet falimentimi [Besankoa dhe Kanatasb, (1996)].

Së fundmi, në modelin e specifikuar u përfshinë edhe dy tregues 
që lidhen në mënyrë specifike me treguesit bankarë. Në njërën 
anë, nisur nga sugjerimet e Hughes dhe Mester (2009), në model u 
përfshi një tregues mbi efikasitetin operacional të bankës, për të cilin 
Fiordelisi, et al. (2015) besojnë se është mjaft domethënës, nisur nga 
supozimi i tyre se autoritetet mbikëqyrëse mund të lejojnë bankat 
më të efektshme, p.sh. ato me menaxhim dhe cilësi relativisht më 
të mirë, fleksibilitet më të madh, krahasuar me gjendjen së tyre të 
përgjithshme të stabilitetit, ceteris paribus dhe anasjelltas. Për më tepër, 
Shawtari, et al., (2015) sugjeron se treguesi i efikasitetit operacional 
është një matës më i mirë i performancës së bankës, krahasuar me 
metodat mesatarizuese, të tilla si kthimi nga aktivet (RoA) dhe kthimi 
nga kapitali aksioner (RoE). Për këtë qëllim, çdo vendim në nivel 
bankar për ta bërë bankën më tërheqëse dhe/ose konkurruese dhe 
anasjelltas, do të pasqyrohet në treguesit e bilancit të bankës. Prandaj, 
pritet që një përmirësim i efikasitetit të bankës të shoqërohet me një 
rritje të shëndetit bankar dhe për pasojë, edhe të stabilitetit të saj. Në 
anën tjetër, analiza merr në konsideratë edhe një tregues që lidhet me 
shkallën e kapitalizimit të bankës. Për shembull, një sasi e mjaftueshme 
kapitali, e cila shërben si një amortizues dhe/ose element mirëqenieje 
të bankës nga pikëpamja e sigurisë, është gjithashtu i rëndësishëm 
për veprimtarinë e përditshme operacionale të saj. Kjo për shkak 
se kapitali vepron si një tampon kundër humbjeve financiare, duke 
mbrojtur bankën nga rreziqet e paaftësisë paguese. Një nivel i 
mjaftueshëm kapital u mundëson bankave të përmbushin raportin 
minimal të mjaftueshmërisë së kapitalit aksioner [Betz, et al. (2014)]. 
Prandaj, supozohet se çdo politikëbërje në nivel bankar pasqyrohet 
tek struktura dhe nevoja për mirëkapitalizimin e bankës dhe, në këtë 
mënyrë, stabiliteti supozohet se është kusht për levën financiare të 
saj. Prandaj, pritet që rreziku i aftësisë paguese të zvogëlohet me 
kapitalizimin e bankës, duke i lejuar asaj të absorbojë çdo goditje që 
mund të përjetojë. Prandaj, një raport i tillë pritet të jetë pozitivisht i 
lidhur me stabilitetin e bankës.
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3.3 KAMPIONI I TË DHËNAVE

Kampioni i të dhënave përbëhet nga të dhëna me bazë tremujore 
për periudhën T3 2008 – T3 2015, e cila në total përfshin 448 
observime për 28 periudha. Ato janë të grupuara sipas të dhënave 
të lidhura në mënyrë specifike me bankat individuale dhe atyre që 
lidhen me industrinë bankare, të cilat janë marrë nga bilanci kontabël 
i 16 bankave që operojnë në Shqipëri, si dhe grupi i të dhënave 
makroekonomike. 

Treguesit e lidhur në mënyrë specifike me bankat dhe ata të lidhur 
me industrinë bankare, si dhe treguesi i stabilitetit bankar, janë 
llogaritur në mënyrë individuale për secilën bankë. CAELS-i mat 
stabilitetin bankar të llogaritur ashtu siç shpjegohet në Seksionin 3.1 
(shih edhe Tabelën 2 në Shtojcë), i cili më pas është shndërruar një 
indeks, duke marrë si vit bazë mesataren e vitit 2010. EFIKASITETI 
shpreh raportin e shpenzimeve bruto ndaj të ardhurave bruto. LEVA 
përfaqëson raportin e kapitalit aksioner ndaj totalit të aktiveve të 
bankës. MADHËSIA lidhet me treguesit e lidhur në mënyrë specifike 
me sektorin bankar. Ai shprehet si raport i aktiveve të bankës ndaj 
totalit të aktiveve të sistemit bankar. Treguesit makroekonomikë janë 
tregues të agreguar, që përfaqësojnë gjendjen e ekonomisë. PBB-ja 
përfaqëson Prodhimin e Brendshëm Bruto. Ai është shndërruar në 
terma realë nëpërmjet deflatorit të Indeksit të Çmimeve të Konsumit 
(IÇK). RSP-ja përfaqëson diferencën midis normës 12-mujore 
të bonove të thesarit vendas dhe normës 12-mujore të bonove të 
thesarit gjerman. Ato janë shndërruar në terma realë, duke zbritur 
normën përkatëse të inflacionit vjetor të brendshëm dhe atij gjerman, 
të matur nga IÇK-ja shqiptare dhe ajo gjermane. 

Të gjithë treguesit bazohen tek vlerat në fund të periudhës. Ata 
janë shndërruar në formë logaritmi, përveç RSP-së. Të dhënat për 
zhvillimin e këtij studimi bazohen në disa burime. Të dhënat mbi 
PBB-në dhe IÇK-në janë marrë nga Instituti i Statistikave (INSTAT). 
Të dhënat mbi normën e bonove të thesarit vendas janë marrë nga 
Ministria e Financave. Të dhënat mbi bonot e thesarit dhe IÇK-
në gjermane janë marrë nga Bloomberg-u. Pjesa tjetër e të dhënave 
është marrë nga Banka e Shqipërisë.
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3.4. PËRQASJA EMPIRIKE

Analiza empirike lidhur me fokusin e këtij studimi u bazua në studimet 
e mëparshme që kanë të bëjnë me momentet e vështira të bankave, 
veçanërisht ato të realizuara nga Wheelock dhe Wilson (2000), Cole 
dhe White (2012), Betz, et al. (2014), Black, et al. (2016). Megjithatë, 
ndryshe prej tyre, ky studim fokusohet veçanërisht në analizimin e 
lidhjes midis rrezikut primar sovran dhe stabilitetit bankar. Prandaj, 
modeli është specifikuar si më poshtë:

  
ku, CAELS shpreh stabilitetin bankar të bankës i në kohën t, ku i = 1, 
..., N dhe t = 1, ..., T.  është një vektor i treguesve shpjegues të ndarë 
në tre kategori kryesore:  përfaqëson dy tregues shpjegues 
që lidhen në mënyrë specifike me veprimtarinë bankare, të tillë si 
efikasiteti operacional [EFIKASITETI] dhe leva financiare [LEVA] 
e bankave;  përbëhet nga një tregues që paraqet pozicionin 
dominues dhe pjesën e tregut që bankat zotërojnë individualisht 
[MADHËSIA];  përfaqëson dy tregues të agreguar 
që shpjegojnë rendimentin ekonomik [PBB] dhe efektet e përçimit 
të një rreziku sovran relativ më të lartë [RSP]. α është konstante.  

 është vektor i koeficientëve që dalin nga vlerësimi i modelit.  
është norma e gabimit që supozohet të jetë me shpërndarje të njëjtë 
(identike) dhe i pavarur, me mesatare 0 dhe variancë . 

Një problem potencial me Ekuacionin [4] lidhet më çështjen e 
endogjenitetit midis treguesve. Prandaj, vlerësuesit e mundësisë 
maksimale të ndodhisë9 duhet të identifikojnë momentet, katrori i 
të cilëve minimizohen, në mënyrë që të kënaqin vetëm nëngrupin 
e kufizimeve korrekte. Për këtë arsye, analiza empirike bazohet në 
qasjen MPM, siç është propozuar nga Arellano dhe Bond (1991), 
si dhe Arellano dhe Bover (1995)10. Kjo qasje është gjithashtu e 
përshtatshme për të zgjidhur problemet e mundshme të endogjenitetit 
[Anderson dhe Hsiao (1981)]. Nga një këndvështrim praktik, treguesit 
e instrumentit bazohen në informacionin e mëparshëm të treguesve 
9 Teknikisht njihet edhe si Maximum Likelihood estimators’.
10 Han dhe Phillips (2010) sugjerojnë se qasja MPM është ndërtuar që të jetë në gjendje të arrijë 

identifikimin e pjesshëm të evolucionit stokastik dhe të jetë i fuqishëm ndaj komponentëve të 
mbetur jashtë modelit të specifikuar.

(4)
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shpjegues të përdorur. Numri i tyre është kufizuar deri në 4 vonesa 
kohore, siç sugjerohet edhe nga Roodman (2006). Së pari, AR(1) 
dhe AR(2) janë testet e Arellano-Bond për autokorrelacionin e parë 
dhe të dytë të mbetjeve. Rezultatet e tyre duhet të jenë të tilla që të 
refuzojnë hipotezën zero që nuk ka korrelacion serial të rendit të parë 
dhe të mos hedhin poshtë hipotezën zero të korrelacionit serial të 
rendit të dytë të mbetjeve. Më pas, testi Sargan dhe Hensen përdoret 
për kufizime mbi identifikimin bazuar në analogjinë e kampionit 
të kushteve të momentit të përshtatura në procesin e vlerësimit, 
duke përcaktuar kështu vlefshmërinë e treguesve të instrumentit 
(d.m.th. testet e mungesës së korrelacionit serial dhe konsistencës 
së treguesve të instrumenteve). Pritet që metoda e diferencave të 
peshave të qasjes së MPM-së në hapin e parë (AB-1) të zgjidhë edhe 
paragjykimet e pavullnetshme [gabimet standarde (t-statistikat)]. Kjo 
për shkak të varësisë së saj nga vlerat e vlerësuara (duke përdorur 
mbetjet e vlerësuara nga një vlerësues me një hap), të cilat mund 
të çojnë në një përfundim statistikor asimptotik joreal11. Kjo vlen 
veçanërisht në rastin e një kampioni me të dhëna kohe relativisht të 
shkurtër [Arellano dhe Bond (1991)].

4. REZULTATET EMPIRIKE

4.1. MODELI BAZË I VLERËSUAR

Ky seksion paraqet rezultatet e analizës empirike. Fillimisht, lidhur 
me procedurën e testimit të rrënjës njësi12, rezultatet në Tabelën 3 në 
Shtojcë dëshmojnë se EFIKASITETI dhe LEVA janë të integruara 
të rendit zero I(0). Kjo do të thotë se ata janë stacionarë, prandaj hyjnë 
në model në nivel. Treguesit e tjerë, të tillë si: CAELS, BOONE, 
PBB dhe RSP; rezulton se bëhen stacionarë në rendin e parë, I(1). 
Kjo do të thotë se ata paraqesin karakteristika jostacionare. Prandaj, 
ata hyjnë në model si ndryshim i rendit të parë, pasi në këtë mënyrë 

11 Shih edhe Judson dhe Owen, (1999); Bond dhe Windmeijer (2002); Ansari dhe Goyal (2014).
12 Qasja e testit të rrënjës së njësisë përfshin testet Dickey-Fuller i Zgjeruar (ADF) dhe Phillips-

Perron (PP) Fisher Chi2, të cilat përdoren kryesisht për kampion me të dhëna në panel të 
pabalancuar, siç është shembulli ynë.
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shndërrohen në gjendje stacionare13. Në vijim, ky seksion pasqyron 
edhe gjetjet kryesore sipas modelit të specifikuar në ekuacionin [4], 
të cilat paraqiten në kolonën 1 në Tabelën 4 në Shtojcë. Rezultatet 
bazohen tek qasja MPM, ndërsa testet diagnostike dëshmojnë se 
analiza empirike është e qëndrueshme dhe në përputhje me kriteret 
e metodologjisë së zgjedhur14. Nga një vështrim mbi koeficientët e 
vlerësuar vihet re se ato kanë shenjat e pritura. Për shembull, RSP-ja 
ka efektin e pritur negativ ndaj stabilitetit bankar. Kjo nënkupton që 
amortizimi i këtij rreziku rrit stabilitetin e bankës dhe prandaj, rreziqet 
më të ulëta pritet të materializohen nëpërmjet përmirësimit të kushteve 
në të cilat bankat ndihen më komode dhe më të qëndrueshme. Ky 
rezultat plotëson gjetjet e Jutasompakorn, et al., (2014), por, nga ana 
tjetër, efekti margjinal i vlerësuar konsiderohet relativisht i vogël, 
edhe pse është statistikisht i rëndësishëm, në nivelin prej 10%. 
Kjo sugjeron që bankat i marrin në konsideratë goditjet negative 
që lidhen me këtë rrezik, por efekti i përçimit të tij në stabilitetin 
bankar ka qenë relativisht i vogël. Ky rezultat mund të shpjegohet 
nga disa faktorë. Së pari, huamarrja publike është orientuar drejt 
huamarrjes më afatgjatë dhe veçanërisht drejt huamarrjes së huaj. 
Kjo ka ulur presionin mbi bankat dhe në të njëjtën kohë ka siguruar 
më shumë likuiditet për tregun. Së dyti, qeveria ka ndërmarrë disa 
reforma strukturore për të minimizuar rreziqet e mundshme fiskale, 
që përfshijnë reformën e sistemit të pensioneve, sektorin e energjisë 
etj. Së fundi, por jo më pak e rëndësishme, bankat në Shqipëri kanë 
qenë të mirëkapitalizuara.

Nga ana tjetër, edhe koeficienti i PBB-së ka një shenjë pozitive, siç 
pritej. Kjo sugjeron, si në rastin e Demigruc-Kunt dhe Detragiache 
(2002), që rritja ekonomike ka një efekt pozitiv në stabilitetin e bankave. 
Efekti rezulton të jetë statistikisht i rëndësishëm në nivelin 1%. Prandaj, 
do të pritej që rritja më e lartë ekonomike të luante një rol relativisht 
vendimtar për kushtet e stabilitetit të bankës. Nga një këndvështrim 
tjetër, ky rezultat nënkupton që bankat gjithashtu kanë një rol relativisht 
të rëndësishëm për kushtet ekonomike në të cilat veprojnë, pasi një 
13 Këto rezultate janë të qëndrueshme, gjithashtu ndaj testeve të tjera të rrënjës së njësisë, përfshirë 

testin e statistikës-W të Im, Pesaran dhe Shin dhe testin Fisher. Rezultatet mund të jepen sipas 
kërkesës.

14 Vlerësimi empirik bazohet, gjithashtu, tek gabimet standarde dhe kovarianca (shkallët e lirisë 
të korrigjuara) sipas qasjes ‘White Cross-Section’. Testet diagnostike bazohen tek rezultatet e 
testit Sargan dhe Hensen, dhe vlerave kritike të AR(1) dhe AR(2), të cilat raportohen në fund 
të Tabelës 4 në shtojcë. 
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rritje në aktivitetin ekonomik do të përmirësonte situatën e sistemit 
bankar, nëpërmjet ndërmjetësimit financiar më të lartë ose rreziqeve 
më të ulëta që lidhen me rreziqet e sovranitetit të bankës.

Lidhur me treguesit e tjerë, rezultatet dëshmojnë se treguesi që lidhet 
me efektin e dominancës së bankës në treg, MADHËSIA, siç pritej, 
ka një efekt pozitiv ndaj stabilitetit. Koeficienti është statistikisht i 
rëndësishëm në nivelin 5%. Kjo nënkupton se ekonomia e shkallës 
ekziston në sektorin bankar shqiptar dhe efekti i saj ndaj stabilitetit 
është pozitiv. Pra, ashtu si në rastin e Berger dhe Bouwman (2013), 
vihet re se madhësia e bankës dhe vlera e aksioneve të tregut mund 
të jenë burim i fuqisë ekonomike për bankën dhe, ashtu si kapitali, 
ato mund t'i bëjnë bankat më tërheqëse dhe më të sigurta, si dhe 
u mundësojnë atyre të mbështesin nivele më të larta të kredisë me 
kosto më të ulët dhe të përballojnë më mirë momentet e krizave. 

Në mënyrë të ngjashme, edhe treguesit e tjerë mikro janë gjetur 
gjithashtu të rëndësishëm për stabilitetin bankar. Ata kanë shenjën 
e pritur dhe janë statistikisht të rëndësishëm në nivel konvencional. 
Për shembull, EFIKASITETI ka një koeficient me shenjën e pritur 
negative, duke mbështetur ekzistencën e një lidhjeje të tërthortë 
midis tij dhe stabilitetit. Kjo nënkupton se stabiliteti bankar rritet 
proporcionalisht me përmirësimin e efikasitetit operacional. Pra, 
një përmirësim i raportit të të ardhurave ndaj kostove pritet të 
përmirësojë kushtet në të cilat bankat operojnë. Kjo lidhje rezulton 
gjithashtu e rëndësishme nga pikëpamja statistikore në një nivel 
konvencional prej 10%, duke sugjeruar se çështjet operacionale janë 
themelore në aspektin e stabilitetit. Prandaj, bankat duhet të jenë të 
vetëdijshëm se çdo vendimmarrje e politikave, në një përpjekje për 
t'i bërë bankat më tërheqëse, e cila mund të ulë produktivitetin e saj, 
do të kishte kosto sa i përket stabilitetit të tyre. Arsyeja mund të jetë 
e dyfishtë. Së pari, në mënyrë që të jenë konkurruese, bankat mund 
ta kenë të vështirë të zhvendosin të gjithë koston ndaj huamarrësve. 
Së dyti, bankat e mëdha shpesh diktojnë normat e interesit në nivele 
të pamundura për bankat e tjera, duke i bërë ato jokonkurruese dhe 
për pasojë, aftësia e tyre për të mbuluar kostot fikse bie. Së fundmi, 
edhe treguesi i lidhur me efektin e kapitalit ndaj stabilitetit bankar 
shoqërohet nga një koeficient pozitiv i pritur. Pra, marrëdhënia midis 
LEVA-s dhe CAELS-it rezulton pozitive. Gjithashtu, marrëdhënia 
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midis tyre rezulton të jetë statistikisht e rëndësishme në nivelin 
prej 1%. Kjo nënkupton se kapitalizimi i mirë i bankës është po 
ashtu një faktor mjaft thelbësor për stabilitetin. Vlen të përmendet 
se LEVA ka koeficientin më të lartë krahasuar me treguesit e tjerë. 
Kjo nuk është e habitshme, duke qenë se shumica e vendimmarrjes 
së politikës në nivel bankar bazohet në shkallën e kapitalizimit të 
bankës. Nga një pikëpamje politike, është mjaft e rëndësishme të 
kuptohet se rezultatet tregojnë se stabiliteti i bankave që veprojnë në 
Shqipëri është mjaft i ndjeshëm ndaj kapitalizimit të tyre. Prandaj, 
kjo sugjeron se bankat gjithashtu duhet të jenë të vetëdijshme që 
politikat në lidhje me huadhënien apo stokun e depozitave, duhet 
të bazohen në shkallën e aftësisë së bankës për të përmbushur 
kërkesat e kapitalit minimal dhe të likuiditetit. Nga pikëpamja e 
politikave, është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se treguesit 
mikro janë gjetur të kenë efektin më të lartë krahasuar me treguesit e 
tjerë makroekonomikë dhe me atë të lidhur me industrinë bankare. 
Pra, kjo nënkupton që stabiliteti i bankës është më i ndjeshëm ndaj 
zhvillimeve mikro se ndaj atyre makro. 

4.2. KONTROLLI I FORTËSISË SË REZULTATEVE 

4.2.1. Modeli bazë i zgjeruar

Duke u bazuar tek studimi i Berger, et al. (2013), modeli i paraqitur në 
ekuacionin [4] u rishikua, duke përfshirë në të edhe një sërë treguesish 
të tjerë shpjegues, të jashtëm dhe të brendshëm, me qëllim për të 
shmangur problemin e specifikimit të gabuar. Në njërën anë qëndrojnë 
treguesit makroekonomikë që lidhen me efektet e politikës fiskale 
(BORXHI), stabilitetit financiar (ISF)15. Në anën tjetër, qëndrojnë 
treguesit e lidhur në mënyrë specifike me bilancin kontabël të bankave, 
domethënë: DK-ja për të kapur efektin e ndërmjetësimit financiar; 
DEPOZITA (KREDIA) për të llogaritur ndjeshmërinë e bankës ndaj 
nivelit të depozitave (kredive) në nivel individual; KAPITALI për të 
matur efektin që kapitali i tepërt ka në stabilitetin e bankës dhe; së 

15 BORXHI pasqyron raportin e borxhit publik ndaj PBB-së. ISF përfaqëson indeksin e stabilitetit 
financiar të llogaritur sipas Shijaku (2017). Ky tregues u shndërrua në një indeks, duke marrë 
si vit bazë mesataren e vitit 2010. Rritja e tij nënkupton përkeqësim të situatës, dhe anasjelltas. 
IÇB-ja shpreh indeksin e çmimit të banesave, të llogaritur si diferencë e parë e logaritmit të IÇB-së.
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fundi, KMP-ja, e cila pasqyron efektin e rrezikut të kredisë16. Ashtu si 
më parë, bazuar tek rezultatet e testeve të njësisë së rrënjës, modeli u 
vlerësua sipas qasjes MPM në nivel. Rezultatet e kësaj analize paraqiten 
në Tabelën [4], kolana (2) deri (9), në Shtojcë. Ato dëshmojnë se efekti 
i matur i treguesve kryesorë të analizuar në seksionin 4.1. mbetet i 
njëjtë, edhe pse në disa raste, niveli i tyre i rëndësisë ndryshon. Për 
shembull, RSP-ja shfaq përsëri të njëjtën marrëdhënie të tërthortë ndaj 
CAELS-it. Ky efekt vijon të mbetet përsëri më i ulëti krahasuar me 
treguesit e tjerë. Gjithashtu, vihet re se në disa modele efekti i tij është 
gjetur të jetë i parëndësishëm nga pikëpamja statistikore. Pra, këto 
rezultate dëshmojnë edhe një herë se përçimi i efekteve të rrezikut 
primar sovran ndaj stabilitetit bankar mbetet i ulët.

Nga ana tjetër, koeficienti i lidhur me PBB-në mbetet përsëri pozitiv 
dhe statistikisht i rëndësishëm, gjë që konfirmon se zhvillimet 
pozitive dhe pritjet makroekonomike janë thelbësisht të rëndësishme 
për nxitjen e stabilitetit bankar. Edhe treguesit e tjerë mbartin të 
njëjtin informacion. Kështu, këto rezultate tregojnë se MADHËSIA, 
ka ndikim pozitiv ndaj CAELS-it, edhe pse bëhet statistikisht 
e parëndësishmem. Nga ana tjetër, EFIKASITETI vazhdon të 
jetë negativisht i lidhur me CAELS-in. Në të njëjtën kohë, LEVA 
kontribuon pozitivisht ndaj CAELS-it. Të dy këta tregues vijojnë 
të jenë statistikisht të rëndësishëm në të gjitha modelet e vlerësuara.

Edhe analiza mbi treguesit e tjerë shpjegues dëshmon se gjetjet empirike 
janë relativisht të njëjta me pritjet teorike. Treguesit makroekonomikë 
të përfshirë në këtë analizë sugjerojnë se kushtet makroekonomike 
janë thelbësore për stabilitetin e bankave. Kështu, është gjetur se ISF-
ja shoqërohet nga një koeficient me shenjën negative të pritur. Kjo 
tregon se goditjet pozitive në sektorin financiar priten të shoqërohen 
me një përmirësim të stabilitetit bankar. Kjo lidhje rezulton të jetë 
statistikisht e rëndësishme në nivelin prej 5%. Kjo nënkupton se 
zhvillimet në industrinë financiare janë mjaft thelbësore për sistemin 
bankar në tërësi, nisur nga ndërlidhja reciproke midis tyre. Prandaj, 
çdo zhvillim që lidhet me të pritet të pasqyrohet menjëherë në 
16 DK-ja përfaqëson raportin e depozitave ndaj kredisë. DEPOZITA (KREDIA) paraqet 

stokun e depozitave (kredisë). KMP-ja shpreh raportin e kredive me probleme ndaj kredisë totale. 
KAPITALI është raporti i diferencës midis nivelit aktual të kapitalit aksioner dhe normës 
minimale të mjaftueshmërisë së kapitalit sipas kriterit të Bazel II prej 12%. Të dhënat janë në 
nivel individual të bankave. Ato janë shndërruar në formë logaritmike, përveç KAPITALI-t. 
Treguesit janë gjetur se janë stacionarë I(0).
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sektorin bankar. Në mënyrë të ngjashme, siç pritej, stabiliteti i bankave 
rezulton të ketë një marrëdhënie të tërthortë me dominancën fiskale. 
Ky rezultat është i ngjashëm edhe me gjetjet e Demirguc-Kunt dhe 
Detragiache (2005) për ekonomitë në zhvillim. Kjo tregon se orientimi 
i politikave drejt përmirësimit të pozicionit fiskal ndikon pozitivisht 
ndaj stabilitetit bankar. Njëkohësisht, lidhja midis tyre është gjetur të 
jetë statistikisht e rëndësishme, çka nënkupton se bankat në Shqipëri 
janë mjaft të ndjeshme ndaj pozicionit fiskal. Edhe zhvillimet që 
lidhen me sektorin e pasurive të patundshme rezulton të kenë një 
efekt negativ dhe statistikisht të rëndësishëm ndaj stabilitetit bankar, 
megjithëse, nisur nga vlera e koeficientit të gjetur, mund të thuhet se 
bankat janë relativisht pak të ndjeshme ndaj këtyre zhvillimeve. Këto 
rezultate dëshmojnë edhe njëherë se zhvillimet makroekonomike janë 
mjaft të rëndësishme për stabilitetin bankar.

Nga ana tjetër, edhe treguesit e tjerë të lidhur në mënyrë specifike me 
sjelljen e bankave në nivel individual rezulton se ka efektin e pritur, 
por, me përjashtim të KAPITALI-t, efekti i të cilit vlerësohet të jetë 
statistikisht i parëndësishëm dhe/ose relativisht i vogël. Për shembull, 
shenja pozitive e KD-së nënkupton se rritja e ndërmjetësimit 
financiar rrit stabilitetin bankar. Edhe DEPOZITA dhe KREDIA 
kanë gjithashtu17 një koeficient pozitiv. Kjo tregon se rritja e stokut të 
depozitave dhe atij të kredisë, të cilat janë burimi kryesor i likuiditetit 
apo i investimeve të këtyre fondeve për bankat, rrit besimin në 
sektorin bankar. Pra, këto rezultate sugjerojnë se besimi i sektorit 
bankar rritet me rritjen e ndërmjetësimit financiar. Çuditërisht, efekti 
i tyre është gjetur të jetë statistikisht i parëndësishëm. Sa i përket 
treguesve të tjerë, shenja negative e koeficientit të lidhur, KMP, 
tregon se stabiliteti bankar është i lidhur në mënyrë të tërthortë me 
rrezikun e kredisë. Një marrëdhënie e tillë është në përputhje me 
pritjet a priori dhe në përputhje me gjetjet e mëparshme empirike 
të Cleary dhe Hebb (2016). Megjithatë, nga pikëpamja statistikore, 
ky efekt është gjetur të jetë i parëndësishëm. Së fundmi, vihet re se 
zhvillimet që lidhen me kapitalin rregullator të bankave rezultojnë të 
kenë një efekt mjaft të rëndësishëm për stabilitetin bankar, nisur edhe 
nga rëndësia statistikore e koeficientit të lidhur me KAPITALI-n. 
Shenja pozitive e tij sugjeron se rritja e stokut të kapitalit aksioner 

17 Rezultatet janë të njëjta edhe në rastin kur përdorim raportin e depozitave ndaj PBB-së dhe 
kredisë ndaj PBB-së.
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përtej nivelit minimal të lejuar, nxit më tej stabilitetin e bankave. 
Kjo nënkupton se kapitalizimi i mirë i bankave është thelbësor për 
stabilitetin e tyre, i cili konfirmon në një farë mënyre faktin se bankat 
që operojnë në Shqipëri arritën të përballonin me sukses efektet e 
krizës financiare falë kapitalizimit të mirë të tyre.

4.2.2. ANALIZIMI I EFEKTIT QË PËRFSHIRJA NË 
AKTIVITETET JASHTË BILACIT KONTABËL KA NDAJ 
STABILITETIT BANKAR

Analizimi i mëtejshëm i fortësisë së rezultateve, ashtu si në rastin e 
Mirzaei, et al., (2013), përfshin në ekuacionin bazë edhe një tregues të 
lidhur me aktivitetet jashtë bilancit kontabël (OffBALANCE)18. Kjo 
shërben për të matur masën me të cilën aktivitetet jotradicionale, në 
të cilat bankat janë të angazhuara, mund të ndikojnë në stabilitetin 
bankar. Përsëri, bazuar tek testet e njësisë së rrënjës, modeli u vlerësua 
sipas qasjes MPM në nivel. Ashtu si më parë, treguesit instrumentalë 
bazohen tek ata të përdorur në ekuacionin e parë, ndërsa numri i tyre 
përfshin 4 vonesa kohore për secilin instrument. Rezultatet e kësaj 
analize paraqiten në Tabelën (5), në Shtojcë. Së pari, rezultatet e 
lidhura me testet diagnostike mbështesin konsistencën e modelit dhe 
treguesit instrumentalë të përzgjedhur. Rezultatet e tjera konfirmojnë 
se analiza empirike nuk ndikohet nga përfshirja e treguesve të tjerë 
shpjegues. Nga ana tjetër, koeficientët e treguesve kryesorë janë 
relativisht dhe cilësisht të ngjashëm dhe konvergojnë në të njëjtat 
përfundime si më parë. Përveç kësaj, vihet re se OffBALANCE 
ka një koeficient me shenjë pozitive. Kjo tregon se kjo formë e 
bankingut, e cila kryesisht përfshin garanci për kreditë hipotekare, 
shoqërohet me një efekt pozitiv ndaj stabilitetit bankar. Pra, sa më 
i lartë është angazhimi i garancive që një bankë jep/merr, aq më i 
sigurt është pozicioni i saj gjatë momenteve të trazuara, si pasojë 
e këtyre garancive. Në fakt, ky mund të jetë edhe një nga faktorët 
që shpjegon lidhjen e parëndësishme midis stabilitetit bankar dhe 
zhvillimeve në sektorin e pasurive të paluajtshme. Megjithatë, 
nisur nga madhësia e efektit të matur dhe rëndësia statistikore, kjo 
18 Zërat jashtë bilancit kontabël përfshijnë totalin e garancive të marra dhe të dhëna (të tilla si garanci 

bankare, kredi, letra me vlerë etj.) si raport ndaj totalit të aktiveve të bankës. Ky tregues është 
shprehur në formë logaritmike. Më pas, ai futet në model si diferencë e parë, sipas rezultateve të 
testit të rrënjës së njësisë.
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marrëdhënie konsiderohet relativisht e vogël dhe e parëndësishme. 
Arsyeja është e dyfishtë. Së pari, ekspozimi i bankave në aktivitete të 
tilla është përqendruar kryesisht në angazhimet e bëra për mbulimin 
me kolateral të kredive hipotekare, të cilat kryesisht përbëjnë garanci 
nga të cilat bankat nuk gjenerojnë fitime. Së dyti, ekspozimi i bankave 
ndaj angazhimeve të bëra përbën vetëm një pjesë relativisht të vogël, 
shumica e të cilave lidhet me kompanitë e konsoliduara financiarisht 
dhe me kapitalizim të mirë.

5. KONKLUZIONE

Ky material diskutimi hulumton në mënyrë empirike lidhjen midis 
stabilitetit bankar dhe rrezikut primar sovran, në rastin e sistemit 
bankar shqiptar. Qëllimi i tij është të analizojë, nga pikëpamja 
empirike, nëse rreziku primar sovran ndikon në stabilitetin bankar, 
veçanërisht pas krizës financiare. Për këtë arsye, së pari, u llogarit 
një tregues i ri për stabilitetin bankar. Ai bazohet në të dhënat e 
bilancit kontabël dhe pasqyrave financiare të bankave që raportohen 
në bazë të kriterit CAELS, të cilat u shndërruan në një matës të 
vetëm, nëpërmjet metodës së AKK-së. Më pas, informacioni i marrë 
u analizua nëpërmjet qasjes MPM, në të cilën u përfshinë tregues 
shpjegues të brendshëm dhe të jashtëm. Për më tepër, u shtri edhe në 
analizimin e shkallës ndaj të cilës rezultatet e marra janë të ndjeshme 
ndaj ndryshimeve metodologjike të lidhura me përfshirjen e treguesve 
të tjerë shtesë, sipas qasjes së analizës së fortësisë së rezultateve. 

Ky material plotëson literaturën ekzistuese lidhur me këtë çështje 
në tre aspekte kryesore. Së pari, në dijeninë tonë, ky është studimi i 
parë që adreson çështjet midis rrezikut primar sovran dhe stabilitetit, 
në rastin e një ekonomie në zhvillim, në veçanti në rastin e sistemit 
bankar shqiptar. Së dyti, treguesi i stabilitetit nuk bazohet tek 
treguesit e përdorur gjerësisht, të tillë si rezultati Z dhe/apo raporti 
i kredive me probleme (KMP), dhe/apo tregues të tjerë binarë. Në 
të kundërt, treguesi i përzgjedhur përfshin aspekte të ndryshme të 
rrezikut bankar. Prandaj, ne besojmë fuqimisht se ky tregues është 
cilësisht më i aftë për të identifikuar drejtpërdrejt faktorin kryesor 
që shpreh më mirë episodet e brishtësisë bankare në kohë, si dhe pa 
humbur shumë informacion. Edhe metoda e ndjekur për llogaritjen 
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e tij ofron një instrument të thjeshtë për t’u kuptuar dhe që mund të 
përdoret për analiza periodike dhe sektoriale. Së fundmi, edhe baza e 
të dhënave përbën një burim më të saktë dhe më të besueshëm të të 
dhënave bankare, siç janë ato të marra nga Banka e Shqipërisë.

Në mënyrë të përmbledhur, ky studim konfirmon se shtrirja e efekteve 
të rrezikut primar sovran dhe ekspozimi i bankave ndaj këtij rreziku 
mbetet i ulët dhe statistikisht i parëndësishëm, ndonëse zhvillimet 
që lidhen me situatën makroekonomike rezultojnë se kanë një efekt 
të rëndësishëm ndaj stabilitetit bankar. Ndër to vlen të përmendet 
se rreziku që lidhet me dominancën fiskale dhe brishtësia e sektorit 
financiar janë faktorët kryesorë që ndikojnë stabilitetin bankar. Nga 
ana tjetër edhe treguesit që lidhen me sektorin bankar rezultojnë 
se kanë një efekt të rëndësishëm ndaj stabilitetit bankar. Vlen të 
përmendet se dominanca e bankës në treg përbën një element tjetër 
të rëndësishëm për të përballuar situatat e goditjeve të pafavorshme. 
Gjithashtu, edhe treguesit që lidhen në mënyrë specifike me sjelljen 
bankare rezulton se e ndikojnë seriozisht stabilitetin. Vlen të theksohet 
se kapitali dhe efikasiteti operacional janë ndër faktorët thelbësorë 
për ecurinë e bankës në pikëpamje të rreziqeve të mundshme që 
lidhen me brishtësinë bankare. Ndërkohë, ndërmjetësimi financiar 
dhe rreziku i kredisë, ndonëse kanë një efekt sipas pritjes teorike, 
janë gjetur se janë relativisht të parëndësishëm. Kjo lidhje u gjet edhe 
në rastin kur kryem një analizë për të matur efektin e përfshirjes 
në aktivitetin jashtë bilancit kontabël. Një konkluzion i rëndësishëm 
lidhet me faktin se, pavarësisht qasjes metodologjike, rezultatet 
mbeten relativisht të njëjta dhe të pandryshuara. 

Përtej fokusit të këtij studimi, puna kërkimore në të ardhmen duhet 
të përqendrohet në faktin se nevojiten hulumtime të mëtejshme, 
më të detajuara, për të kuptuar më mirë faktorët që ndikojnë 
stabilitetin bankar. Ndër to vlen të shikohet se si përqendrimi bankar 
dhe konkurrenca ndikojnë stabilitetin bankar. Gjithashtu, mjaft e 
rëndësishme është edhe analiza se si sjellja e kujdesshme e bankave 
nxit më tej stabilitetin. Një vëmendje e madhe duhet t’i kushtohet 
ndërtimit të treguesve kundraciklikë. Kuptueshëm edhe përmirësimi 
i mëtejshëm i treguesit të stabilitetit është thelbësor. Përfshirja e 
treguesve që lidhen me aspekte të menaxhimit bankar do të ofronin 
dëshmi mjaft të qenësishme në këtë aspekt.
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SHTOJCË

Tabela 1. Treguesit e përdorur për ndërtimin e indeksit të stabilitetit bankar
Kategoria Treguesi Simboli Nënindeksi

Kapitali

Norma e mjaftueshmërisë së kapitalit C1

ZC

Kapitali bazë/aktiveve totale C2

Kapitali aksioner/aktiveve totale C3

Norma e rritjes së aktiveve C4

Norma e rritjes së kapitalit aksioner C5

Aktive fikse/kapitali rregullator C6

Kthimi nga kapitali aksioner C7

Huatë me probleme (net)/kapitali rregullator C*8

Cilësia e 
aktiveve

Huatë me probleme (net)/ kredia totale (net) A*1

ZA

Kredia totale (net)/totali aktiveve A2

Norma e rritjes së portofolit të kredisë A3

Kredia e humbur (gross)/kredia totale (gross) A*4

Rreziqet e mëdha (numri i përfituesve mbi normë) A*5
Provigjionimi për mbulimin e kredisë së humbur/kredia 
me probleme (gross) 

A*6

Fitimi

Kthimi nga kapitali E1

ZE

Norma e rritjes së të ardhurave nga interesat E2

Të ardhurat nga interesat/të ardhurat totale E3

Marzhi neto nga interesat E4

Norma e effikasitetit E5
Të ardhurat nga interesat (net)/të ardhurat operacionale 
(gross)

E6

Dividenti/të ardhura (net) E7

Norma e rritjes së të ardhurave neto nga interesat E8

Likuiditeti

Kredia neto/Depozitat mesatare L1

ZL
Likuide aktive/aktive totale L2

Aktive – pasive me maturitet deri në tre muaj/aktive totale 
që japin fitim

L3

Ndjeshmëria 
ndaj 
rreziqeve
të tregut 

Aktive – pasive të ndjeshme nga norma e interesit me 
maturitet deri në 3 muaj/aktive totale që japin fitim 

S*1

ZSAktive – pasive të ndjeshme nga norma e interesit me 
maturitet deri në 12 muaj/aktive totale që japin fitim

S*2

Pozicioni i hapur neto në valutë të huaj S*3
* e lidhur me rendin e kundërt të rrezikut. 

Burimi: Llogaritje të autorit.  

 Grafik 1. Diferenca dhe stabiliteti i sistemit bankar

Burimi: Llogaritjet e autorit.

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

2
0

0
7

T1
2

0
0

7
T3

2
0

0
8

T1
2

0
0

8
T3

2
0

0
9

T1
2

0
0

9
T3

2
0

1
0

T1
2

0
1

0
T3

2
0

1
1

T1
2

0
1

1
T3

2
0

1
2

T1
2

0
1

2
T3

2
0

1
3

T1
2

0
1

3
T3

2
0

1
4

T1
2

0
1

4
T3

2
0

1
5

T1
2

0
1

5
T3

Rr
itj

a 
vj

et
or

e,
 n

ë 
%

në
 %

REPO  'LHS'

Diferenca midis normës 12-mujore të bonove 
të thesarit vendas dhe normës 12-mujore
të bonove të thesarit gjerman

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

2
0

0
7

T1
2

0
0

7
T3

2
0

0
8

T1
2

0
0

8
T3

2
0

0
9

T1
2

0
0

9
T3

2
0

1
0

T1
2

0
1

0
T3

2
0

1
1

T1
2

0
1

1
T3

2
0

1
2

T1
2

0
1

2
T3

2
0

1
3

T1
2

0
1

3
T3

2
0

1
4

T1
2

0
1

4
T3

2
0

1
5

T1
2

0
1

5
T3

Rr
itj

a 
vj

et
or

e,
 n

ë 
%

Treguesi i stabilitetit të sistemit bankar
'LHS'



303

Studime mbi sistemin bankar dhe zhvillimin ekonomik

Banka e Shqipërisë

G
ra

fik
u 

2.
 T

reg
ue

si 
i S

ta
bil

ite
tit

 B
an

ka
r I

nd
ivi

du
al,

 m
e d

he
 p

a 
A

KK
, n

or
ma

 e 
rri

tje
s v

jet
or

e 

-6
0%

-4
0%

-2
0%0%20

%

40
%

60
%

2007Q4

2008Q4

2009Q4

2010Q4

2011Q4

2012Q4

2013Q4

2014Q4

2015Q4

Ba
nk

a 
nr

. 1

-4
0%

-2
0%0%20

%

40
%

60
%

2007Q4

2008Q4

2009Q4

2010Q4

2011Q4

2012Q4

2013Q4

2014Q4

2015Q4

Ba
nk

a 
nr

. 2

-4
0%

-2
0%0%20

%

40
%

60
%

2007Q4

2008Q4

2009Q4

2010Q4

2011Q4

2012Q4

2013Q4

2014Q4

2015Q4

Ba
nk

a 
nr

. 3

-4
0%

-2
0%0%20

%

40
%

2007Q4

2008Q4

2009Q4

2010Q4

2011Q4

2012Q4

2013Q4

2014Q4

2015Q4

Ba
nk

a 
nr

. 4

-6
0%

-4
0%

-2
0%0%20

%

40
%

2007Q4

2008Q4

2009Q4

2010Q4

2011Q4

2012Q4

2013Q4

2014Q4

2015Q4

Ba
nk

a 
nr

. 5

-4
0%

-2
0%0%20

%

40
%

60
%

2004Q4

2005Q4

2006Q4

2007Q4

2008Q4

2009Q4

2010Q4

2011Q4

2012Q4

Ba
nk

a 
nr

. 6

-6
0%

-3
0%0%30

%

60
%

2007Q4

2008Q4

2009Q4

2010Q4

2011Q4

2012Q4

2013Q4

2014Q4

2015Q4
Ba

nk
a 

nr
. 9

-6
0%

-3
0%0%30

%

60
%

2007Q4

2008Q4

2009Q4

2010Q4

2011Q4

2012Q4

2013Q4

2014Q4

2015Q4

Ba
nk

a 
nr

.1
0

-4
0%

-2
0%0%20

%

40
%

2007Q4

2008Q4

2009Q4

2010Q4

2011Q4

2012Q4

2013Q4

2014Q4

2015Q4

Ba
nk

a 
nr

. 1
3

-3
0%

-2
0%

-1
0%0%10

%

20
%

2007Q4

2008Q4

2009Q4

2010Q4

2011Q4

2012Q4

2013Q4

2014Q4

2015Q4

Ba
nk

a 
nr

. 1
4

-6
0%

-3
0%0%30

%

60
%

2007Q4

2008Q4

2009Q4

2010Q4

2011Q4

2012Q4

2013Q4

2014Q4

2015Q4

Ba
nk

a 
nr

. 1
5

-6
0%

-3
0%0%30

%

60
%

2007Q4

2008Q4

2009Q4

2010Q4

2011Q4

2012Q4

2013Q4

2014Q4

2015Q4

Ba
nk

a 
nr

. 1
6

C
A

EL
S

C
A

EL
S_

PC
A

-4
0%0%40

%

80
%

12
0%

2007Q4

2008Q4

2009Q4

2010Q4

2011Q4

2012Q4

2013Q4

2014Q4

2015Q4

Ba
nk

a 
nr

. 7

-6
0%

-3
0%0%30

%

60
%

2007Q4

2008Q4

2009Q4

2010Q4

2011Q4

2012Q4

2013Q4

2014Q4

2015Q4

Ba
nk

a 
nr

. 8

-8
0%

-4
0%0%40

%

80
%

2007Q4

2008Q4

2009Q4

2010Q4

2011Q4

2012Q4

2013Q4

2014Q4

2015Q4

Ba
nk

a 
nr

. 1
1

-4
0%

-2
0%0%20

%

40
%

2007Q4
2008Q2
2008Q4
2009Q2
2009Q4
2010Q2
2010Q4
2011Q2
2011Q4
2012Q2
2012Q4
2013Q2
2013Q4
2014Q2
2014Q4
2015Q2
2015Q4

Ba
nk

a 
nr

. 1
2



304

Studime mbi sistemin bankar dhe zhvillimin ekonomik

Banka e Shqipërisë

Tabela 2. Karakteristikat e sektorit bankar, 2007 – 2016
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Numri i bankave 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
 Në pronësi shtetërore 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Me kapital vendas 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
 Me kapital të huaj 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Ndërmjetësimi financiar 78.6 80.5 82.0 85.8 89.4 95.9 99.1 101.4 101.3 105.1
- aktive të bankave/ PBB 75.9 76.7 77.5 80.9 84.7 89.6 90.5 91.7 91.3 94.9
- aktive të tjera/ PBB 2.7 3.8 4.5 4.9 4.7 6.3 8.6 9.7 10 10.2
Kredia/ PBB 40.0 43.6 41.9 42.1 40.6 40.5
Depozitat/ GDP 63.6 58.4 58.6 64.0 68.3 71.0 72.4 73.0 72.9 74.2
IHH (në %) 16.5 15.1 14.3 14.2 14.3 14.5 13.8 14.1 14.9 15.3
RQ-4 (në %) 63.1 60.2 61.4 62.8 63.9 65.4 64.9 66.6 69.3 68.7
Burimi: Banka e Shqipërisë, Raporti i Stabilitetit Financiar (2016).

Tabela 3. Testi i njësisë së rrënjës në panel. 

Treguesi
ADF - Fisher Chi2 PP - Fisher Chi2

Konstante Konstante 
dhe trend Asgjë Konstante Konstante 

dhe trend Asgjë

ΔCAELS [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0018] [0.0000] [0.0000]
ΔPBB [0.0000] [0.0000] [0.0000] [1.0000] [0.0000] [0.0000]
ΔRSP [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [1.0000] [0.0000]
ISF [0.0071] [0.0000] [0.0899] [0.0000] [0.0000] [0.0001]
ΔBORXHI [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000]
IÇB [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000]
ΔMADHËSIA [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000]
EFIKASITETI [0.0000] [0.0000] [0.9649] [0.0000] [0.0000] [0.8965]
LEVA [0.0000[ [0.0007] [0.0001] [0.0000] [0.0006] [0.0010]
ΔDK [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000]
ΔDEPOSITA [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000]
ΔKREDIA [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000]
ΔKMP [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000]
KAPITALI [0.0424] [0.0537] [0.3042] [0.0000] [0.0000] [0.1607]
OffBALANCE [0.0002] [0.0149] [0.9760] [0.0000] [0.0001] [0.9669]
IKM [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000]
REER [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000]
PjBM0 [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000]
Shënim: Δ është një tregues i diferencës së parë. Probabilitetet për testet Fisher janë 
përllogaritur duke përdorur një shpërndarje asimptonike Chi2. Të gjitha testet e tjera 
supozojnë një asimptonike normale.

Burimi: Llogaritje të autorit.
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ABSTRAKT

Kriza e fundit globale nxori në pah rolin e rëndësishëm të bankave dhe 
institucioneve të tjera financiare në transmetimin dhe zmadhimin e goditjeve 
ekonomiko-financiare. Studimi paraqet një Model Financiar për Shqipërinë, me 
përmasa mesatare dhe që është ende në fazën e zhvillimit. Ai bazohet në bilancet 
e detajuara të bankave në Shqipëri dhe synon të trajtojë ndikimin e goditjeve 
makrofinanciare ndaj variablave më të rëndësishme. Ky studim përdor metodat e 
të dhënave të panelit për të vlerësuar ekuacionet kryesore të sjelljes, si: volumin e 
huadhënies, të ardhurat neto nga interesat, aktivet e rrezikut të kredisë, kreditë 
me probleme (për individë dhe biznese), si dhe ekuacionin e kostove të kredisë. 
Analizat e rezultateve të simulimit na lejojnë të shohim mënyrën se si këto goditje 
përcillen në ekonominë reale dhe në sistemin financiar. 

Fjalë kyçe: Ndërtimi i modelit; simulimi financiar.

Klasifikimi JEL: C33, C51, E44, G17

1. HYRJE

Kriza e fundit financiare nxori në pah rolin e rëndësishëm të sistemit 
financiar në ecurinë e përgjithshme ekonomike dhe në sektorë të 
veçantë të ekonomisë. Lidhur me rëndësinë e kanaleve financiare 
është diskutuar edhe para fillimit të krizës nga Bernanke et al. (1999), 
të cilët i kanë konsideruar kanalet financiare si përforcues dhe 
burime të luhatjeve të ciklit të biznesit. Nga ana tjetër, autorë të tjerë, 

MODELI FINANCIAR NË SHQIPËRI: QASJE 
NDAJ TË DHËNAVE TË PANELIT

Elona Dushku, Vasilika Kota*

*  Elona Dushku, Vasilika Kota, Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë.
 Materiali është publikuar si material diskutimi i Bankës së Shqipërisë, nr 14(73)2013.
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si Meier dhe Mueller (2006) kanë arritur në përfundimin se kanalet 
financiare janë më të rëndësishme në kohë stresi të lartë financiar 
sesa në kohë normale. Gjatë dekadës së fundit, diskutimi është 
bërë edhe më kritik, me rritjen e shpejtë të tregjeve financiare dhe 
veçanërisht të sektorit bankar në ekonomitë e vendeve në zhvillim. 
Për rrjedhojë, pavarësisht nëse tregjet financiare po kalojnë ndonjë 
gjendje stresi apo po veprojnë në kohëra normale, politikëbërja, në 
përgjithësi, mbështetet në përfshirjen e zhvillimit të tyre në pamjen 
e përgjithshme të ekonomisë. Në këtë kontekst, stabiliteti financiar 
është bërë një objektiv i rëndësishëm për mirëqenien e ekonomisë.

Vitet e fundit kanë dëshmuar për një rritje dhe forcim të vëmendjes 
së publikut ndaj bankave qendrore për ruajtjen e stabilitetit financiar 
(Haldane et al., Banka e Anglisë), ndonëse ky objektiv/mandat 
është më i vështiri për t’u përcaktuar. Gjithashtu, siç diskuton edhe 
Cechetti (2009) në studimin e tij mbi integrimin e stabilitetit financiar 
në kuadrin e politikave makroekonomike, ngjarjet e stresit financiar 
janë bërë shumë të shpeshta dhe me kosto të larta për mirëqenien. 
Për rrjedhojë, analiza e stresit financiar luan një rol të rëndësishëm 
në politikën vizionare të stabilizimit. 

Bardsen et al. (2006), të cilët diskutojnë një tërësi mjetesh që bankat 
qendrore përdorin për vlerësimin e stabilitetit financiar, arrijnë në 
përfundimin se këto institucione përdorin kryesisht dy qasje që 
plotësojnë njëra-tjetrën. Në qasjen e parë të vlerësimit të stabilitetit 
financiar, rreziqet që rrjedhin nga vetë sektori financiar dhe efektet 
zinxhir monitorohen kryesisht në formën e institucioneve financiare 
të rëndësisë sistemike dhe në ekspozimin e përgjithshëm ndërmjet 
institucioneve financiare. Në qasjen e dytë të vlerësimit të stabilitetit 
financiar, rreziqet që lindin dhe zhvillohen jashtë sistemit financiar 
lidhen kryesisht me zhvillimet makroekonomike. Të dyja qasjet 
kërkojnë përfshirjen e mjeteve të zhvilluara për të monitoruar dhe 
vlerësuar ndikimet e rreziqeve mbi stabilitetin financiar. Qasja e parë 
mbështetet kryesisht në treguesit e shëndetit financiar, treguesit e 
rrezikut sistemik dhe treguesit e zhvillimit të përgjithshëm të tregjeve 
dhe institucioneve alternative. Qasja e dytë mbështetet kryesisht 
në formën e modelimit të lidhjeve makrofinanciare në një vend të 
caktuar. 
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Lidhur me objektivat e stabilitetit financiar, Banka e Shqipërisë ka 
miratuar një qasje makroprudenciale, e cila është në koherencë me 
qasjen mikroprudenciale të zhvilluar nga misioni i saj mbikëqyrës. 
Politika makroprudenciale ka si detyrë kryesore analizën e lidhjes 
ndërmjet institucioneve financiare dhe tregjeve financiare, ekspozimet 
e përgjithshme ndaj variablave ekonomikë, si dhe sjelljet prociklike 
që mund të rrezikojnë përpjekjet për forcimin e qëndrueshmërisë 
së sistemit financiar (G30, 2010). Banka e Shqipërisë e përmbush 
këtë detyrë duke analizuar rreziqet potenciale të sektorit financiar 
ndaj sektorit real, si dhe duke ndërmarrë veprimet e nevojshme të 
politikës monetare për trajtimin e këtyre rreziqeve. Nisur nga natyra 
relativisht e re e çështjeve të stabilitetit financiar, Banka e Shqipërisë 
po punon për të krijuar mjete që i lehtësojnë këto analiza. Modeli 
që ne sjellim në këtë studim është përpjekja e parë për të lidhur 
zhvillimet makroekonomike me sistemin financiar, i cili në rastin 
tonë përbëhet kryesisht nga sektori bankar. 

Prezantimi i lidhjeve makrofinanciare, të cilat para krizës diskutoheshin 
vetëm teorikisht, aktualisht kanë tërhequr shumë vëmendje lidhur 
me përfshirjen e tyre në vendimet konkrete e praktike të politikës 
monetare, e për rrjedhojë, janë në qendër të shumë kërkimeve nga 
bankat qendrore. Woodford (2012), në punimin e tij të kohëve të 
fundit, ka deklaruar se “as modelet makroekonomike standarde që 
abstragojnë nga ndërmjetësimi financiar dhe as modelet tradicionale 
të kanaleve të huadhënies bankare nuk mjaftojnë për të kuptuar krizën 
e fundit financiare”. Rezultatet e punës së detajuar tregojnë se këto 
modele nuk kanë identifikuar potencialin e plotë të krizës financiare, 
kryesisht, më shumë për shkak të rolit të dobët mbi sektorin financiar 
sesa për shkak të mungesës direkte të të gjitha kanaleve të transmetimit. 

Qëllimi i këtij modeli është të sigurojë një strukturë për mënyrën 
se si goditjet makrofinanciare transmetohen në sektorin bankar, 
mundësisht edhe për parashikimin e ardhshëm të tyre. Modeli është 
ndërtuar për të analizuar goditje të ndryshme makroekonomike që 
ndikojnë në stabilitetin financiar, nëpërmjet rreziqeve që vijnë nga 
jashtë sistemit financiar. Vendimmarrja aktuale e politikës monetare 
të Bankës së Shqipërisë përqendrohet në ndikimin e goditjeve 
ndaj ekonomisë reale, ndërkohë që ndikimi ndaj sektorit financiar 
vlerësohet kryesisht nëpërmjet provës së qëndrueshmërisë. Versioni i 
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parë i modelit makrofinanciar përdor të dhënat e variablave kryesorë 
makroekonomike të përftuara nga modeli MEAM [Dushku, Kota 
dhe Binaj, (2006)}, [Kota dhe Dushku, (2007)], me qëllim vlerësimin 
e ndikimit të tyre në sektorin bankar e për rrjedhojë, nxjerrja e 
rezultateve për fitimin dhe kapitalizimin e bankave të veçanta. 

Materiali është strukturuar si vijon: pjesa e dytë prezanton një 
panoramë të gjerë të zhvillimeve kryesore makrofinanciare në 
Shqipëri. Pjesa e tretë prezanton strukturën e modelit dhe ofron 
një përshkrim të hollësishëm të ekuacioneve kryesore, si dhe lidhjet 
dhe identitetet e ndryshme. Pjesa e katërt përmbledh rezultatet për 
goditjet kryesore, ndërsa pjesa e fundit paraqet përfundime dhe 
sugjerime për kërkime të ardhshme në këtë fushë. 

2. ZHVILLIMET MAKROFINANCIARE NË 
SHQIPËRI 

Shqipëria është vlerësuar me një rritje ekonomike të qëndrueshme 
gjatë periudhës 2000-2008, mesatarisht rreth nivelit 6.1% dhe pati 
ecuri të mirë deri në fillim të krizës financiare të vitit 2008 (7.5%, në 
terma realë). Ndikimi i kësaj krize u pasqyrua kryesisht në vitet në 
vijim, kur ekonomia u rrit me vetëm 3.5% (2009). Aktiviteti ekonomik 
u ngadalësua më tej në vitin 2011, duke shënuar mesatarisht 2.9%, 
ndërkohë gjatë vitit 2012, rritja ekonomike arriti mesatarisht 1.6 %. 

Grafik 1. Kontributi i sektorëve të ekonomisë ndaj rritjes së PBB-së

Burimi: Instat.
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Në vijim të këtyre zhvillimeve, edhe struktura e ekonomisë ka 
ndryshuar. Kështu gjatë viteve 2000-2008 vihet re një lulëzim i 
sektorit të ndërtimit, duke kontribuar në 13.8% të vlerës së shtuar në 
vitin 2008, ndërkohë që sektori i shërbimeve kontribuoi me 51.1% 
gjatë periudhës 2000-2008. Nga ana tjetër, kontributi i sektorit të 
bujqësisë është ngadalësuar në mesatarisht 20.3%, ndërkohë që 
sektori i industrisë vazhdon të japë një kontribut të ulët (8.1%). Me 
fillimin e krizës financiare, sektori i ndërtimit ka vuajtur më shumë, 
e për rrjedhojë është pakësuar edhe kontributi i tij ndaj rritjes reale 
ekonomike, ndërsa sektori i shërbimeve ka vazhduar të zgjerohet në 
mënyrë të qëndrueshme.

Përsa i përket normës së inflacionit mund të themi që, nga viti 
2000 deri tani është luhatur në intervalin 2-4%, pra në përputhje 
me objektivin prej 3% (+/- 1%) të Bankës së Shqipërisë. Pas krizës 
financiare, norma mesatare e inflacionit u rrit në rreth 3.5% në 
vitet 2010 dhe 2011, nga 2.2% në vitin 2009, kryesisht për shkak të 
çmimeve të larta nga jashtë. Megjithatë, rritja e ulët ekonomike gjatë 
vitit 2012, kryesisht për shkak të rënies së konsumit dhe investimeve, 
e uli normën mesatare të inflacionit në 2%. 

Zhvillimet në kursin e këmbimit, të cilat i diskutojmë në terma 
të kursit nominal efektiv të këmbimit (NEER) dhe të kursit real 
efektiv të këmbimit (REER), ecin në të njëjtën linjë me zhvillimet 
makroekonomike si gjatë periudhës së krizës, ashtu edhe gjatë 

Grafik 2. Norma e inflacionit dhe kursi i këmbimit gjatë periudhës 2000–2012

Burimi: Instat.
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kohërave normale. Zhvillimet në kursin e këmbimit u stabilizuan 
pas vitit 2001, kur monedha u fuqizua dalëngadalë, derisa filloi kriza 
financiare. Gjatë viteve 2009-2010, NEER dhe REER u zhvlerësuan, 
përkatësisht me një vlerë mesatare prej 5.99% dhe 5.07%, ndërkohë 
që tregjet u stabilizuan duke e vendosur këmbimin valutor në një 
ekuilibër të ri gjatë viteve në zhvillim. 

Zhvillimet në sektorin financiar (bankar) shqiptar ecin në të njëjtën 
linjë me zhvillimet kryesore makroekonomike. Struktura bankare 
dynivelore u vendos në vitin 1992, pas rënies së komunizmit dhe 
miratimit të Ligjit “Mbi Bankën e Shqipërisë” dhe të Ligjit “Për bankat 
në Republikën e Shqipërisë”. Nga fundi i vitit 1996, sektori bankar 
ishte ende i pazhvilluar, me pak banka që zhvillonin veprimtarinë 
e tyre në vend, si dhe me mangësi në kuadrin ligjor e rregullativ, 
pavarësisht rritjes së shpejtë ekonomike. Vetëm pas privatizimit të 
ish-Bankës së Kursimeve (pas vitit 2004), pati reforma të ndryshme 
strukturore edhe si rezultat i hyrjes në treg të shumë bankave të huaja 
tregtare, ku thellimi financiar nëpërmjet sektorit bankar u bë më i 
qenësishëm. 

Tabela më poshtë paraqet në mënyrë të përmbledhur peshën e 
sektorëve të veçantë të sistemit financiar në Shqipëri në përqindje 
ndaj PBB-së. Vihet re se sistemi financiar në Shqipëri dominohet nga 
sistemi bankar, i cili mesatarisht përbën 81% të sistemit, ndërkohë 
që pesha e segmenteve të tjera është e ulët. Aktualisht në Shqipëri ka 
gjithsej 16 banka, nga të cilat 92.2% e kapitalit është i huaj, ku ai me 
origjinë nga Bashkimi Evropian vijon të zërë peshën më të madhe në 
strukturën e kapitalit të sistemit bankar.

Tabela 1: Pesha e segmenteve të sistemit financiar ndaj PBB-së në vite (në përqindje)
 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Sistemi bankar 75.9 76.7 77.5 80.9 84.7 87.9
Institucione jobanka 1.5 1.7 2.2 2.7 2.5 2.6
SHKK-të dhe unionet 
e tyre 0.6 0.7 0.8 0.8 0.7 0.78
Shoqëri sigurimi 1.4 1.4 1.5 1.4 1.5 1.5
Fonde pensioni 0.01 0.01 0.01 0.02
Fonde investimi      1.1

Burimi: Banka e Shqipërisë, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.
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Ecuria e sistemit financiar paraqitet e qëndrueshme, ku sektori 
bankar është i mirëkapitalizuar dhe ka siguruar fitime. Kështu gjatë 
periudhës 2000-2008, raporti i majftueshmërisë së kapitalit për të 
gjithë sistemin ka qenë mesatarisht 24%, rreth 2 herë më i lartë se 
kapitali minimal rregullator i përcaktuar nga Banka e Shqipërisë 
(12%). Pas krizës financiare globale vemë re një ulje të nivelit të 
raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit, në 15%, duke treguar për 
një mirëkapitalizim të sektorit bankar. Edhe në terma të fimimit, 
bankat në Shqipëri janë karakterizuar me fitime pozitive gjatë gjithë 
periudhës 2000-2012. Ajo që vihet re është rënia e fitimeve si nga 
aktivet e veta, ashtu edhe nga fondet e veta kryesisht pas krizës së 
fundit financiare. 

Grafik 3. Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit dhe rentabiliteti i bankave 
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Burimi:  Banka e Shqipërisë.

Grafik 4. Dekompozimi i ecurisë së totalit të aktiveve dhe pasive të sistemit gjatë 
periudhës 2001-2012
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Ecuria e aktiveve dhe pasiveve të sistemit bankar shënoi një zgjerim 
në vitet 2001-2012, por nga viti 2008 deri në fund të vitit 2012 vihet 
re një zgjerim i tyre në terma më të ngadalësuar. 

Zëri që ka kontribuar në zgjerimin me ritme më të ulëta të aktiveve, 
është pikërisht zëri “veprimet me klientët”, që përfaqëson kreditë 
e sektorit bankar për subjektet rezidente dhe jorezidente, pa 
përfshirjen e interesave të përllogaritura. Ndërsa financuesit kryesorë 
të pasivit, mbeten depozitat në sistemin bankar, që pavarësisht krizës 
financiare kanë vazhduar të kontribuojnë pozivitisht. Depozitat në 
sistem përbëjnë mesatarisht 83% të totalit të pasiveve. 

Kreditimi filloi të rritej me ritme të shpejta në Shqipëri kryesisht pas 
vitit 2004. Nga 6.4% të PBB-së që zinte kredia totale, në fund të vitit 
2012, ajo ka arritur mesatarisht në 42% të PBB-së. Pas vitit 2004, 
bankat zgjeruan kredinë e tyre ndaj ekonomisë me normë vjetore 
rritjeje në vlerën më të lartë prej mesatarisht 78% për individët dhe 
72% për kompanitë. Pas këtyre zhvillimeve, në vitin 2008, kredia 
ndaj bizneseve arriti në 22.5% të PBB-së dhe kredia ndaj individëve 
arriti në 12.9%. Fillimi i krizës financiare pati ndikim madhor në 
rritjen e kredisë. Normat e rritjes vjetore u ngadalësuan ndjeshëm 
me 1.5% për kredinë ndaj bizneseve dhe me 0.43% për kredinë ndaj 
individëve, në fund të vitit 2012.

Lidhur me strukturën e kredisë ndaj bizneseve, sektorët më të 
kredituar gjatë kësaj periudhe kanë qenë tregtia, ndërtimi dhe 

Grafik 5. Zhvillimi i kredisë në Shqipëri

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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industria përpunuese. Nga mesi i vitit 2009, kredia ndaj sektorit të 
ndërtimit u ngadalësua ndjeshëm me një normë rritjeje prej vetëm 
6.6% në fund të vitit, krahasuar me 43.2% në fund të vitit 2008. 
Pesha e saj ndaj totalit të kredisë për bizneset u ngadalësua në 15.7% 
në fund të vitit 2012, nga 21% në fund të vitit 2008. Nga ana tjetër, 
sektori i tregtisë dhe sektori i prodhimit kanë rritur vazhdimisht 
peshën e tyre ndaj kredisë për bizneset, ndërkohë sektori i bujqësisë 
dhe ai i energjisë elektrike kanë qenë më tërheqës për kredi. 

Ndikimi i krizës financiare në kreditë me probleme është i 
konsiderueshëm. Cilësia e kredisë është përkeqësuar, nga një nivel 
i ulët prej 6.6% në fund të vitit 2008, në 23% në fund të vitit 2012. 
Ky përkeqësim pasqyron kryesisht stokun e kredive me probleme të 
bizneseve, i cili po rritet me shpejtësi. Nga ana tjetër, edhe cilësia e kredisë 
për individë është përkeqësuar, ndonëse me një ritëm më të ngadaltë, 
shoqëruar me zhvillime negative në veprimtarinë e tyre huamarrëse. 

Lidhur me sektorët kryesorë të ekonomisë, sektori i ndërtimit ka 
shënuar ritmin më të shpejtë të rritjes së kredive me probleme, duke 
arritur në 29.6% në qershor të vitit 2012, nga 7.6% në fund të vitit 
2008. Edhe sektori i tregtisë shfaq nivel të lartë të raportit të kredive 
me probleme, ndërsa sektori i furnizimit me energji elektrike, me gaz 
dhe me ujë, i cili është kredituar kohët e fundit, shfaq ecuri më të mirë. 

Së fundi, edhe kostoja e ndërmjetësimit financiar është një element 
i rëndësishëm i zhvillimit financiar. Ndonëse është e vështirë të 

Grafik 6. Raporti i kredive me probleme, sipas agjentëve
të ndryshëm (majtas) dhe sektorëve të ekonomisë (djathtas)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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vlerësohen këto kosto, marzhet e normës së interesit bankar janë 
përdorur, në përgjithësi, si një tregues i mirë. Grafiku 7 tregon se 
pavarësisht trendit rënës të normave të interesit për kreditë dhe 
depozitat, marzhet e tyre nuk duket se janë ngushtuar ndjeshëm. 
Nga fundi i vitit 2000, marzhet e normave të interesit arritën në 
5.94%, dhe u zgjeruan gjatë viteve 2004-2005, kryesisht për shkak 
të normave më të ulëta të interesit të depozitave. Pas vitit 2008, 
marzhet e normave të interesit u zgjeruan për shkak të kostos më të 
lartë të kredisë, e cila u ngadalësua vetëm gjatë gjysmës së parë të vitit 
2012. Megjithatë, gjatë kësaj periudhe, marzhi i normës së interesit u 
luhat përreth 5.1% deri në fund të vitit 2012. 

3. STRUKTURA E MODELIT

Versioni ynë i modelit makrofinanciar është një model i vogël dhe 
me përmasa mesatare, që përfshin sektorin financiar, veçanërisht 
sektorin bankar në Shqipëri, si dhe disa variabla makroekonomikë. 
Modeli përqendrohet në shëndetin e bankave të sistemit financiar 
shqiptar. Për këto banka, modeli ofron një kuadër sasior për të 
vlerësuar mënyrën se si transmetohen goditje të ndryshme në bilancet 
e bankave, duke marrë parasysh rrezikun e kredisë në mjedisin 
makroekonomik, ndërveprimin ndërmjet bankave dhe efektin 
reagues, që shfaqet në të dyja anët e bilancit (aktiv, pasiv). Ky model 
funksionon edhe si një model satelitor i modelit makroekonomik 

Grafik 7. Zhvillimet në normën e interesit në Shqipëri

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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të ekonomisë shqiptare, MEAM1, për të realizuar një mekanizëm 
të plotë transmisioni nga sektori real në atë financiar, dhe më pas 
në sektorin real. Siç përmendet edhe nga Cecchetti, G. et al. (2009), 
mësimi kryesor i dalë nga kriza financiare është që “modelet tona 
duhet të gjejnë një rol më kuptimplotë për financën”. Pra, modelimi 
i sjelljes së bankave nuk është detyrë e lehtë, por ne duhet të dimë 
si reagojnë ato ndaj masave tona dhe si transmetohet kjo goditje në 
ekonominë reale. 

A - PAMJE E PËRGJITHSHME E MODELIT 

Grafiku 8 tregon detaje mbi lidhjet kryesore ndërmjet variablave më 
të rëndësishëm dhe kanaleve kryesore të përfshira në model. 

Mekanizmi i trasmetimit të modelit tonë financiar përbëhet kryesisht 
nga dy kanale kryesore që janë kanali i kredisë së bankave dhe kanali 
i kapitalit të bankave. Ndërkohë, kanali i kursit të këmbimit është 
i përfshirë nëpërmjet modelit MEAM, kurse kanali i çmimeve të 
aseteve (përafruar me anë të çmimeve të banesave) është ekzogjen 
dhe mendohet të modelohet më vonë. 

Bazuar në kanalet e transmetimit të bilancit të bankave, goditjet 
negative në institucionet financiare mund të shkaktojnë një kontraktim 
në kreditim dhe më pas në ekonomi. Këto goditje zmadhohen akoma 
më shumë nëqoftëse përmbushen dy kushte: së pari, bankat nuk janë 
në gjendje të izolojnë impaktin negativ të rënies së kredisë; dhe së 
dyti, huamarrësit varen shumë nga kreditimi bankar.

Sipas kanalit të kredisë bankare ne presim që një goditje e cila ndikon 
bilancin e bankave, ndikon në këtë mënyrë koston dhe vlefshmërinë 
e kredisë, që shkon përtej kanalit tradicional të politikës monetare, 
nëpërmjet kanalit të normave të interesit.

Sipas kanalit të kapitalit të bankës, një rënie në kapitalin e bankës 
rrit koston e fondeve bankare, çka gjithashtu ndikon në koston e 
fondeve të huamarrësit. Një arsye tjetër pse kapitali i bankës mund 

1  Një përshkrim i detajuar i MEAM është dhënë nga Dushku, Kota dhe Binaj, 2006 “Një 
model makroekonomik në Shqipëri”, Tryezë e rrumbullakët 2 , dhe në Kota, V. dhe Dushku, 
E. 2007, “Një model makroekonometrik në Shqipëri – Punë në proces”.
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të ndikojë në huadhënie është edhe kërkesa për kapitalin rregullator 
që duhet të përmbushë një bankë. Ky kriter vendoset si kufi i sipërm 
ndaj aktiveve të bankës, e për rrjedhojë, ndikon në huadhënien e 
bankës. Kërkesat për kapital shtesë për aktivet me rrezik gjithashtu 
kanë potencial për të përkeqësuar më tej efektin e kapitalit të bankës 
në huadhënie. Kushtet më të vështira ekonomike përkeqësojnë 
raportin aktual të kapitalit të bankës, jo vetëm për shkak të rritjes së 
humbjeve nga kreditë, por edhe për shkak të rritjes së aktiveve me 
rrezikun. Kapitali i bankës ndikon në huadhënie edhe kur aktualisht 
nuk kërkohen kufizime rregullative, që nënkupton se goditjet ndaj 
fitimit të bankës, si mosshlyerjet e huave, mund të kenë një efekt të 
vazhdueshëm në veprimtarinë huadhënëse. 

Pas krizës financiare, literatura ka nxjerrë në pah rolin e kanalit të 
likuiditetit, si një përcaktues të mundësisë së bankave për të dhënë kredi, 
e për rrjedhojë, për të ndikuar në variablat e ekonomisë reale, qoftë duke 
ndikuar në fuqinë e kanalit tradicional të huadhënies bankare, qoftë duke 
krijuar kanale shtesë të transmisionit. Vlera neto e ndërmjetësuesve 
financiarë është e ndjeshme ndaj luhatjeve të çmimeve të aktiveve, e 
për rrjedhojë, bankat përshtatin bilancet e tyre në mënyrë të tillë që 
leva financiare të jetë e lartë gjatë periudhave të rritjeve dhe rënieve të 
ndjeshme në ekonomi. Megjithatë, në rastin tonë, modeli përqendrohet 
në dy kanale tradicionale të transmisionit që janë të rëndësishëm për 
Shqipërinë, kanali i kredisë bankare dhe kanali i kapitalit të bankës.

Element tjetër i këtij modeli, është kanali i feedback-ut që merr 
parasysh impaktet e raundit të dytë nga sektori financiar, tek ai real 
me anë të impaktit që ka ky tregues në kreditim. Në këtë version 
të parë të modelit, ky impakt është modeluar thjesht duke ndikuar 
direkt nivelin e PBB-së nominale, pa e specifikuar ose ndarë në 
impaktin që ka kreditimi në konsum dhe investime.

Në thelb të modelit tonë financiar ndodhet një bazë e detajuar të 
dhënash të bilanceve të bankave gjatë periudhës 2002 T1 – 2012 
T4, për 16 bankat që zhvillojnë veprimtarinë e tyre në Shqipëri. Të 
dhënat e bilanceve për secilën nga bankat janë ndarë në dy klasat 
kryesore - aktive dhe pasive, ku lidhja ndërmjet treguesve kryesorë 
makroekonomikë, dhe treguesve të tjerë të aktivitetit të bankave 
është themelore për modelin tonë financiar, për qëllime analize.
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B- SPECIFIKIMI
Modeli ynë makrofinanciar ka gjithsej 35 ekuacione, tetë prej të cilave janë 
ekuacione të sjelljes dhe të tjerat janë identitete. Ekuacionet e vlerësuara 
janë: ekuacionet e volumit të kredisë ndaj bizneseve dhe individëve, 
ekuacioni i normës së interesit të kredisë, ekuacioni i të ardhurave neto 
nga interesat, ekuacioni i kostos së kredisë, ekuacioni i rrezikut të kredisë, 
dhe ekuacionet e rrezikut të portofolit (apo të kredive me probleme) për 
individët dhe bizneset. Të gjitha të dhënat janë tremujore, për periudhën 
T12001 – T42012. Shtojca në fund jep një përshkrim të hollësishëm të 
përkufizimeve dhe matjes për secilin variabël.

Figura 8: Mekanizmi i modelit makrofinanciar në Shqipëri*
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* Ku variablat endogjenë (apo të sjelljes) paraqiten në formë ovale, variablat endogjenë që përcaktohen si identitete paraqiten nga 
drejtkëndësha me qoshe të rrumbullakët, dhe variablat ekzogjenë nga drejtkëndësh. Shigjetat dhe drejtimi i tyre tregon varësinë e 
variablave në model, ndërsa shigjeta me vija të ndërprera pasqyron kanalin e feedbackut midis kreditimit dhe PBB-së në model.
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C. METODOLOGJIA

Modeli ynë përshin 49 variabla makrofinanciare (shihni Tabelën 
2, shtojca 1). Kemi përdorur si variabla kryesorë normat vjetore të 
rritjes në terma tremujore dhe i kemi kushtuar vëmendje përfshirjes 
së gjithë variablave si variabla stacionare në të gjitha ekuacionet 
e sjelljes. Vlerësimi i ekuacioneve është bazuar në regresionet e 
panelit me efekte fikse, për të llogaritur marrëdhënien dinamike në 
nivele bankash individuale. Pa dyshim se modelimi dhe vlerësimi 
i sjelljes dhe i dinamikës së variablave financiarë është një proces 
kritik, prandaj ne kemi zgjedhur një model sa më të thjeshtë të jetë 
e mundur, me qëllim që të shohim se si ndërveprojnë këto variabla 
kryesore financiare me njëra-tjetrën dhe me variablat kryesore 
makroekonomike.
 
Në të dhënat e panelit, bankat janë vrojtuar në disa periudha kohore 
dhe kemi analizuar marrëdhënien lineare ndërmjet variablave 
endogjene dhe variablave shpjegues, të cilat konsiderohen si 
ekzogjene. Më poshtë jepet një përafrim i përgjithshëm të regresionit 
të shumëfishtë linear për bankat i= 1, 2, 3…N, të vrojtuar në disa 
periudha kohore t=1, 2, 3…, N:

   yit= α+x’itβ+ci+ uit (1)

Ku yit, është variabli i varur, x’it është vektori i radhës K-dimensional 
i variablave shpjegues përjashtuar konstanten, α është intercept, β 
është vektori i kolonës K dimensional i parametrave, ci është efekti 
individual specifik dhe uit është termi i gabimit ideosinkretik. 

Pavarësisht evoluimit dhe ndryshimeve që kanë ndodhur në sektorin 
bankar shqiptar, ne e kemi vlerësuar regresionin linear bazuar në të 
ashtuquajturin panel të balancuar, ku kemi vrojtimet për secilin i, në 
të gjitha periudhat kohore t. 

Vrojtimet t për bankë i mund të përmblidhen si vijon: 

 yi = [yi1 
yit
yiT

]
Tx1

 Xi = [x’i1 
x’it
x’iT

]
TxK

 ui = [ui1 
uit
uiT

]
Tx1

 (2)
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Dhe vrojtimet NT për të gjitha bankat dhe periudhat kohore jepen 
si vijon:

 Y = [yi 
yi
yN

]
NTx1

 X = [X1 
Xi
XN

]
TxK

 ui = [u1 
ui
uN

]
NTx1

 (3)

Ku, procesi i gjenerimit të të dhënave (DGP) përshkruhet nga 
lineariteti, pavarësia dhe termi i gabimit ideosinkretik uit është 
supozuar si i palidhur me variablat shpjegues. Ne kemi zgjedhur të 
vlerësojmë ekuacione fikse kundrejt atyre random, për të parë se si 
ndryshojnë marrëdhëniet apo variablat kryesorë ndërmjet bankave 
në të njëjtën periudhë kohore, dhe mundësisht me kalimin e kohës, 
për të gjitha bankat e veçanta të marra së bashku2. Më poshtë jepet 
një përshkrim i detajuar i ekuacioneve kryesore të sjelljes dhe i 
faktorëve që ndikojnë në variablat kryesorë. 

Sipas një diagnostikimi të përgjithshëm, modeli ynë financiar ka 
ecuri të mirë. Ekuacionet shfaqin një performancë të mirë brenda 
zgjedhjes (in sample), duke pasur një koeficient axhustimi R2 që varion 
mesatarisht 40-85%, përveç ekuacionit të kostos së kredisë që ka një 
koeficient shpjegueshmërie të vogël. Një tipar tjetër diagnostikimi 
është edhe ecuria parashikuese e ekuacioneve, që është e arsyeshme 
për shumicën e ekuacioneve në model. Pavarësisht tipareve të 
mësipërme, tipari më i rëndësishëm është ecuria e gjithë modelit, 
e matur nga reagimet e impulsit të goditjes kryesore të përfshirë në 
model. Pjesa e fundit paraqet përshkrime të detajuara të simulimeve 
kryesorë.

D. EKUACIONET KRYESORE TË SJELLJES

Në vijim jepet një përshkrim i detajuar i ekuacioneve të sjelljes dhe 
i faktorëve që ndikojnë në variablat themelorë, ndërsa identitetet 
jepen në shtojcë. 

2   Duke qenë se numri i bankave ( cross-section ) është më i vogël se numri i periudha që kemi 
në model, kjo ka bërë që ne të shkojmë drejt regresioneve me efekte fikse, duke mos marrë në 
konsideratë modelet GMM.
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1. VOLUMI I KREDISË PËR BIZNESE

Log(lendv_c_g)= 0.12 + 0.64*log(lendv_c_g(-1)- 0.011*lend_ir_real(-1) 
 p-value  (0.05) (0.00) (0.046)
          + 0.41 * d(car_gap(3)) + 1.78 * gdp_g(1)
  (0.0)           (0.00)

R2-adj=0.8   (ekuacioni 1)

Ku, lendv_c_g = norma e rritjes së volumit të kredisë ndaj bizneseve, v/v,
lend_ir_real = normat e interesit të kredisë, në terma realë,
car_gap = hendeku i normës së mjaftueshmërisë së kapitalit ndaj 
nivelit minimal të kërkuar prej 12%,
GDP_g = Norma vjetore e rritjes së PBB-së, në terma realë

Kredia ndaj sektorit privat është një komponent i rëndësishëm 
i veprimtarisë së bankave. Në fund të vitit 2011, ky tregues 
llogaritej në 73% të kredisë totale dhe afërsisht 30.5% të PBB-së. 
Si rezultat, ecuria e këtij treguesi është e rëndësishme për analizën 
e zhvillimeve aktuale dhe të pritshme të ekonomisë dhe të sektorit 
bankar. Përcaktuesit e kredisë ndaj sektorit privat ndahen në anën 
e kërkesës dhe anën e ofertës, ndonëse ndarja e plotë e tyre është 
e vështirë, pasi shumë variabla mund t’i shpjegojnë zhvillimet nisur 
nga të dyja anët. Përgjithësisht, shumica e studimeve përfshijnë një 
variabël të veprimtarisë ekonomike (për shembull, PBB-në) dhe 
kostot e financimit (për shembull, normat e interesit për kredinë 
bankare), si nxitësit kryesorë të huadhënies (Calza et al.2001). Autorë 
si Kashyap et al. (1993) argumentojnë se një rritje ekonomike më e 
lartë i lejon agjentët të marrin më shumë hua, me qëllim financimin 
e konsumit dhe të investimeve; për rrjedhojë, duhet të ketë një 
lidhje pozitive ndërmjet PBB-së dhe aktivitetit huadhënës. Nga 
ana tjetër, marrëdhënia ndërmjet kërkesës për kredi dhe kostos së 
kredisë, në formën e normës së interesit të kredive bankare, është 
negative (Calza et al. 2001) dhe ndikon fuqishëm në kërkesën për 
kredi (Kakes, 2000). Megjithatë, siç e argumentojnë edhe autorët, 
krahasimi i normave të interesit të kredive bankare me koston e 
burimeve alternative të financimit të brendshëm dhe të jashtëm për 
korporatë është elementi i tretë i kostos së huamarrjes. Në rastin e 
Shqipërisë, sektori privat mbështetet gjerësisht në sektorin bankar 
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për financimin e nevojave të tij, pasi format e tjera të financimit të 
jashtëm (si për shembull, obligacionet) janë të papërfillshme, ndërsa 
huamarrja nga tregjet informale, ndonëse e pranishme, është vështirë 
të kuantifikohet në formën e të dhënave historike. 

Autorë të tjerë, si Focarelli dhe Rossi (1998) përfshijnë edhe 
investimin privat si një përcaktues i rëndësishëm i huadhënies ndaj 
sektorit privat, ndërkohë që marrin në konsideratë edhe variabla të 
tjerë shpjegues (si për shembull, përfitueshmërinë). Në rastin tonë, 
ne vuajmë nga mungesa e të dhënave, pasi të dhënat e investimeve 
private publikohen në terma vjetorë, me një vonesë kohore 
prej të paktën dy vjetësh, ndërkohë që nuk disponohen matjet e 
përfitueshmërisë për bizneset. 

Lidhur me përcaktuesit e kredisë për sektorin privat, nga ana e 
ofertës, mbështetemi në raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit të 
bankave. Ideja është që bankat janë në gjendje të japin hua për të 
plotësuar një kërkesë të caktuar të bizneseve, nëse janë plotësuar 
kërkesat e tyre për kapital rregullator (Teglio 2011). Pas krizës së 
fundit financiare, janë bërë shumë studime mbi ndikimin afatgjatë 
të kapitalit të kërkuar në zhvillimin makroekonomik, përfshirë edhe 
kredinë ndaj sektorit privat, siç e ka përmbledhur edhe Teglio (2011) 
në punën e tij. Gjetjet kryesore janë që kërkesa për më shumë kapital 
jo vetëm ul probabilitetin e krizës bankare, por shkakton edhe rritje 
më të ulët të prodhimit, pasi redukton luhatshmërinë e prodhimit. 
Në rastin e huadhënies private, ajo luan një rol të rëndësishëm 
në ofrimin e kredisë nga bankat dhe në gatishmërinë e tyre për të 
plotësuar kërkesën për kredi.

Në rastin tonë, rezultatet e vlerësimit tregojnë se ndikimi i kostos së 
huamarrjes në kredinë ndaj sektorit privat është mjaft e ulët, kryesisht 
sepse huadhënia bankare është burimi kryesor i financimit e për 
rrjedhojë, kërkesa për kredi mund të konsiderohet si mjaft inelastike 
ndaj luhatjeve të normës së interesit. Pritshmëritë për një rritje më të 
lartë të PBB-së në të ardhmen krahasuar me të shkuarën, ndikojnë 
konsiderueshëm, ndoshta për shkak se nga ana e kërkesës, bizneset 
me pritshmëri për zhvillime më të mira ekonomike në të ardhmen 
kanë më shumë gjasa të kërkojnë hua, ndërsa nga ana e ofertës, bankat 
që presin një rritje ekonomike më të lartë janë më të gatshme të japin 
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kredi. E njëjta gjë nënkuptohet edhe në lidhje me ndikimin e kërkesës 
për kapital: bankat që presin të kenë kapitalizim më të mirë vitin 
tjetër janë më të gatshme të japin kredi. Diskutimi mbi madhësinë e 
koeficientit tregon se kredia ndaj sektorit privat është e qëndrueshme 
(persistente), me një koeficient prej 0.64, ndërkohë që bankat dhe 
agjentët privatë përfshijnë pritshmëritë e tyre për rritjen ekonomike 
dhe kapitalizimin e bankave për zhvillimin aktual të huadhënies. 

2. VOLUMI I KREDISË PËR INDIVIDË

Lidhur me përcaktuesit e kredisë për individë, ndikimet 
makroekonomike ecin përgjithësisht në të njëjtën linjë me sektorin 
privat, duke ndjekur kanalin e kërkesës. Pritet ndikim pozitiv i 
veprimtarisë ekonomike në rritjen e kredisë për individë dhe ndikim 
negativ i kostos së huamarrjes. Lidhur me kapitalizimin e bankave, 
përgjithësisht, ky tregues nuk pritet të ndikojë në kredinë për individë. 
Në rastin e tregjeve në zhvillim, Barrel dhe Gottschalk (2006) arrijnë 
në përfundimin se kredia konsumatore nuk është e ndjeshme ndaj 
ndryshimeve në raportin e aftësisë paguese, kryesisht për shkak të 
peshës më të ulët të huamarrjes së konsumatorëve ndaj PBB-së dhe 
të aktiveve të bankave. 

Një faktor tjetër ndikues ndaj kredisë për individë, nga ana e kërkesës 
dhe e ofertës, është edhe pasuria e pronave të patundshme, e 
përafruar me ecurinë e indeksit të çmimeve të banesave. Kiss, Nagy 
dhe Vonnák (2006) tregojnë se një rritje në çmimet e pronës mund 
të ndikojë në kërkesën për kredi, nëpërmjet efektit të pasurisë që 
qëndron pas konceptit të të ardhurave të përhershme. Gjithashtu, 
Goodhart dhe Hofmann (2008) argumentojnë se çmimet e shtëpive 
nënkuptojnë efektin e kolateralit, pasi shtëpitë përdoren si garanci për 
kredi. Në këtë kontekst, një çmim më i lartë i shtëpive rrit kapacitetin 
huamarrës të individëve dhe kërkesën për kredi. Nga ana tjetër, ky 
kolateral ndikon në bilancin e bankave, duke tërhequr anën e ofertës 
së kredisë. Nieto (2001), në punimin e tij rreth këtij kanali tregoi se 
teksa rritet çmimi i shtëpive, rritet edhe vlera e kolateralit të shtëpisë 
dhe besueshmëria e huamarrësit. Për rrjedhojë, bankat kanë të drejtë 
të japin më shumë kredi për individë, duke treguar kështu rëndësinë 
e këtij variabli në kredisë konsumatore, në përgjithësi. 
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Log(lendv_h_g)= 0.04 + 0.75 * log(lendv_h_g(-1)- 0.011 * lend_ir_real(-1) 
 p-value (0.47) (0.00           (003) 
             + 2.76 * gdp_g(1) + 0.12*hpi_g(-2)
                            (0.00)     (0.08)

R2-adj=0.85    (ekuacioni 2)

Ku, lendv_c_g = norma e rritjes së volumit të kredisë për individë, v/v,
lend_ir_real = normat e interesit të kredive, në terma realë,
gdp_g = Norma e rritjes vjetore të PBB-së, në terma realë,
hpi_g = Norma e rritjes së indeksit të çmimeve të shtëpive, në terma 
vjetorë.

Rezultatet e vlerësimit tregojnë se persistenca e kredisë për individë 
është më e lartë sesa persistenca e kredisë për biznese, me një 
koeficient prej 0.74. Ndikimi i kostos së huamarrjes në kredinë 
konsumatore është i ulët, në përputhje me gjetjet për kredi ndaj 
bizneseve, për shkak të përfshirjes më të kufizuar të konsumatorëve 
në burimet e tjera për financimin e kredive të tyre. Pritshmëritë për 
rritjen e ardhshme ekonomike ndikojnë konsiderueshëm në kredinë 
konsumatore nga të dyja anët – kërkesë, ofertë. Së fundi, zhvillimet 
në çmimet e shtëpive kanë ndikuar në kreditë për individë, me një 
koeficient pozitiv prej 0.12.

3. TË ARDHURAT NETO NGA INTERESAT

Zhvillimet në të ardhurat neto nga interesat janë shumë të 
rëndësishme për sektorin bankar në Shqipëri, pasi ato zënë një pjesë 
të rëndësishme të totalit të të ardhurave. Megjithatë, vlerësimi i 
përcaktuesve të këtij variabli është i vështirë, pasi ndikimi i kushteve 
makroekonomike në ecurinë e tyre mund të jetë i paqartë. Në një 
punim të hershëm të Kashyap et al. (1993), rezultatet tregojnë se 
pasiguria dhe përkeqësimi i kushteve makroekonomike, aktualisht 
japin një ndikim pozitiv në marzhet e normës së interesit. Këto 
rezultate janë konfirmuar më pas nga punimi i Schweiger dhe Liebeg 
(2009), dhe Kansman et al. (2010) për vendet e Evropës Qendrore e 
Lindore. Megjithatë, në studimin e lidhjes ndërmjet rritjes ekonomike 
dhe marzheve të normës së interesit në Evropën Perëndimore, Claeys 
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dhe Vander Venett (2004) arritën në përfundimin se kjo marrëdhënie 
është pozitive, kryesisht për shkak të cilësisë më të mirë të kredisë 
dhe aktivitetit huadhënës. Në rastin e Evropës Lindore, koeficienti i 
lidhjes së këtyre dy variablave nuk është statistikisht i rëndësishëm.

Edhe rreziku i kredisë është një përcaktues tjetër i rëndësishëm i të 
ardhurave nga norma e interesit (Schweiger dhe Liebeg, 2009; Saad 
dhe el Moussawi, 2012). Ka rezultuar se ai ndikon mjaft në marzhet 
e interesit të bankave. Në këtë kontekst, bankat, në përgjithësi, 
vendosin norma më të larta interesi, me qëllim që të kompensojnë 
rrezikun e kredisë së tyre, që mund të jetë i parashikueshëm ose i 
paparashikueshëm. Kasman et al. (2010) konfirmon se kjo teori 
qëndron për bankat e Bashkimit Evropian, ndërsa Athanasoglow et 
al. (2006) i konfirmon këto gjetje për vendet e Evropës Juglindore.

net_in_inc_g=0.23+0.005*net_in_inc_g(-1)+0.17*lendv_g-0.36* dummy_08
p-value        (0.00) (0.00)  (0.04)

 + 0.029*lend_repo(-4)+3.8*d(nplt_ratio(-3)) 
 (0.01)   (0.09)
 
R2-adj=0.42  (ekuacioni 3)

Ku, net_in_inc_g = norma e rritjes vjetore të të ardhurave neto nga 
interesat,
lendv_g = rritja e aktivitetit huadhënës,
dummy_08 = variabli cilësor për T3 2008,
lend_repo = diferenca ndërmjet normës së kredisë dhe normës repo,
nplt_ratio = raporti i kredive me probleme ndaj totalit të portofolit 
të kredive.
 
Në rastin tonë, të ardhurat neto nga interesat nuk janë shumë 
persistente dhe përcaktuesit kryesorë të të ardhurave neto nga 
interesat janë aktiviteti huadhënës dhe cilësia e kredisë. Edhe variabli 
cilësor për krizën financiare të vitit 2008 është i rëndësishëm, ndërsa 
marzhet e normës së interesit ndërmjet normës mesatare të kredisë 
dhe normës repo kanë një ndikim të vogël pozitiv në ecurinë e të 
ardhurave neto nga interesat. 
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4. EKUACIONI I NORMËS SË INTERESIT TË KREDISË

Siç e përmendëm edhe në fillim, kanali i normës së interesit ndodh, 
kur norma bazë e politikës monetare, e përcaktuar nga vendimet e 
bankës qendrore, ndikon në normat e depozitave dhe të kredive, 
duke ndikuar kështu në sasinë e kredisë dhe kërkesën për depozita. 
Nga ana tjetër, kanali i kredisë i referohet ndikimeve të ndryshme 
nga politika monetare mbi bankat, në varësi të karakteristikave 
specifike. Kështu, ndryshimet në sasinë e kredisë, kur banka 
qendrore ndryshon politikën monetare, ndikojnë në ofertën e kredisë 
dhe në kërkesën për depozita, duke ndryshuar primin financiar 
nga jashtë (mospërputhja ndërmjet kostos për të rritur fondet nga 
jashtë, kryesisht nëpërmjet huave, dhe kostos oportune të fondeve 
të brendshme apo depozitave). Shumë teori shpjegojnë se si mund 
të ndikojë kapitali i një banke në përhapjen e goditjes ekonomike, 
ku tregjet janë jo të përsosura dhe bankat nuk janë në gjendje të 
mbledhin fonde për të rritur mundësitë për kredi. Në modelin tonë, 
një shtrëngim (lehtësim) monetar përcakton rritjen (pakësimin) 
e normës së interesit në treg. Në këtë rast, kapitali i bankës mund 
të ndikojë në impaktin e ndryshimeve të politikës monetare për 
kredidhënien, nëpërmjet kanalit tradicional të kredisë bankare 
[Bernanke dhe Blinder, (1988), Stein, (1998); Kishan dhe Opiela, 
(2000)] dhe nëpërmjet kanalit të kapitalit të bankës [Thakor, (1996); 
Bolton dhe Freixas, (2001); Van den Heuvel, (2001)].

Bazuar në kanalet e kredisë bankare dhe të kapitalit të bankës, 
faktorët kryesorë që përcaktojnë normën e interesit të kredive janë: 
norma e mëparshme e kredive, norma e rritjes vjetore të normës 
bazë të politikës monetare, ndryshimi vjetor i volumit total të 
hendekut të kreditit, si dhe hendeku i normës së mjaftueshmërisë së 
kapitalit. Ne kemi përdorur hendekun e normës së mjaftueshmërisë 
së kapitalit, pasi siç përmendet edhe në literaturë, efekti i kapitalit të 
bankës mbi kanalin e kredisë bankare nuk mund të kapet nga raporti 
i kapitalit me aktivet. Kjo matje përdoret për të analizuar efektin e 
shpërndarjes të kapitalizimit të bankës mbi kredinë dhe nuk merr në 
konsideratë rrezikun e portofolit të një banke. Hendeku i raportit të 
mjaftueshmërisë së kapitalit mat kapitalin e tepërt që bankat mbajnë 
në tepricë krahasuar me nivelin minimal të kërkuar për të plotësuar 
normat rregullatore të mbikëqyrjes. Pra, ky tregues përfaqëson një 
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matje të kapitalizimit të bankave të ponderuar me rrezikun, që jep 
të dhëna për probabilitetin e mosshlyerjes nga ana e bankës, madje 
mund të shërbejë edhe si matje për vlerësimin e disponibilitetit të 
kredisë nga bankat. 

Ne presim një lidhje pozitive ndërmjet normës së interesit të kredisë, 
ndryshimeve në normën bazë të politikës monetare dhe ndryshimeve 
në volumin e huadhënies, por një lidhje negative me hendekun e 
raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit. Një rritje në normën bazë të 
politikës monetare pasohet nga kosto më të larta të fondeve, të cilat 
banka i kalon në një normë interesi më të lartë për kredinë. Ndërkohë 
që norma e interesit të kredisë rritet apo ulet, hendeku i volumit të 
kredisë pasqyron balancën kërkesë-ofertë më të lehtësuar apo më 
të shtrënguar. Një bankë me raport të ulët të mjaftueshmërisë së 
kapitalit rrit normën e saj të interesit, pasi ajo mund të përfitojë dhe 
të rritë kapitalin e saj, nëse elasticiteti i normës së interesit të volumit 
të kredisë është i ulët. Ndryshe, banka duhet të pakësojë volumin e 
saj të huadhënies. 

lend_ir = 0.32* lend_ir (-1) + 0.02* g_repo(-4) + 0.0008* g_lendv_gap(-1) 
p-value (0.00)  (0.00)  (0.00)

  - 0.03*car_gap + 0.07
  (0.03)

R2 –adjusted =0.6 (ekuacioni 4)

Ku, lend_ir = ponderimi mesatar i normës së interesit të kredisë, në 
terma nominalë,
g_repo = ndryshimi i normës bazë të politikës monetare, v/v,
g_lendv_gap = ndryshimi i hendekut të volumit të kredisë, v/v, 
car_gap = hendeku i raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit.

Gjithashtu, kur rritet kostoja e kredisë, një bankë rrit normat e 
interesit për kreditë, për të kompensuar rënien e kapitalit. Ne kemi 
gjetur një lidhje negative ndërmjet normës së interesit të kredisë 
dhe hendekut në raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit. Kjo gjetje 
përputhet me modelet e prezantuara nga Kim dhe Santomero, (1988; 
Rochet), të cilët argumentojnë se bankat e mirëkapitalizuara janë më 
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pak risk-kundërshtuese, por këto modele nuk mund të shpjegojnë 
pse bankat ndalojnë përdorimin e kapitalit shtesë lidhur me kërkesat 
minimale të vendosura nga autoriteti mbikëqyrës (për shembull, 
mund të shihni Van den Heuvel (2003). Siç shihet, kjo është një pikë 
kyçe në studimin e heterogjenitetit në sjelljen e bankave për shkak të 
kapitalizimit. 

5. EKUACIONI I KOSTOS SË KREDISË

Në modelin tonë, kostoja e kredisë është përcaktuar si shumë e 
provigjioneve për kreditë e humbura, kreditë e fshira nga bilanci 
minus shumat e rimarra nga kreditë e fshira nga bilanci, ndërsa raporti 
i kostos së kredisë është përcaktuar si raport i kostos së kredisë ndaj 
totalit të kredisë. Kjo matje përfaqëson kostot që hasin bankat kur 
japin kredi. Përcaktuesit kryesorë të ndryshimit në rritjen e kostos 
së kredisë janë norma e rritjes së PBB-së nominale dhe ndryshimi 
në volumin e kredisë. Ne presim një lidhje negative ndërmjet kostos 
së kredisë dhe rritjes ekonomike, ndërkohë që volumi i huadhënies 
pritet të ndikojë pozitivisht në koston e kredisë. Një rritje në volumin 
e huadhënies shoqërohet me rritje të provigjioneve për kreditë 
e humbura, gjë që ndikon pozitivisht në koston e kredisë. Edhe 
kostot e kredisë ndikojnë konsiderueshëm në fitimin e bankave. Pra, 
një nivel më i lartë i kostos së kredisë shoqërohet me më pak të 
ardhura neto nga interesat. Kostoja e kredisë ndikon në nivelin e 
aktiveve me rrezik, gjë që ndikon në mënyrë endogjene në nivelin e 
raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit dhe në hendekun e raportit të 
mjaftueshmërisë së kapitalit.

D(ccost_g) = - 0.65*growth_n(-1) + 0.18*D(lendv_g(-1)) + 4.13
p-value  (0.05)    (0.00) 

R2 –adjusted =0.1  (ekuacioni 5)

Ku, ccost_g = është norma e rritjes së volumit të kostos3 së kredisë.
rritja_n =rritja e PBB-së nominale tremujore, në terma vjetorë 
lendv_g = ndryshimi në volumin e kredisë, v/v

3 Kostoja e kredisë matet si shumë e provigjioneve për kreditë e humbura dhe kreditë e 
fshira nga bilanci, minus shumat e rimarra nga kreditë e fshira nga bilanci.
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Bazuar në rezultatet kryesore, rezulton se ndryshimi në koston e kredisë 
ndikohet kryesisht nga kushtet ekonomike të pasqyruara nëpërmjet 
rritjes së PBB-së nominale, ndërsa rritja e volumit të huadhënies 
ndikon negativisht në nivelin e rritjes së kostos të kredisë. Ky ekuacion 
ka shpjegueshmëri më të dobët në terma të R2 të përshtatur, ndaj 
synojmë që ta vlerësojmë apo ta kalibrojmë atë në të ardhmen.

6. EKUACIONI I AKTIVEVE TË PONDERUARA ME RREZIK

Aktivet e ponderuara me rrezik janë një pjesë e rëndësishme e 
mekanizmit mbikëqyrës në nivel mikro dhe makro [Le Lesle, V 
dhe Avramova, S, (2012)] për tre arsye kryesore: së pari, aktivet e 
ponderuara me rrezik sigurojnë një matje të zakonshme të rrezikut të 
një banke; së dyti, aktivet e ponderuara me rrezik sigurojnë që kapitali 
i shpërndarë në aktiv të jetë i barabartë me rreziqet; dhe së treti, 
ky tregues mundëson vënien e theksit te vendi ku shfaqen flluska 
në klasën e aktiveve destabilizuese. Klasifikimi i mjaftueshmërisë së 
kapitalit bankar ndryshon konsiderueshëm, në varësi të faktit nëse 
raportet e kapitalit janë apo nuk janë ponderuar me rrezikun. Le 
Lesle, V dhe Avramova, S, (2012) kanë krahasuar nivelin e kapitalit 
sipas rajoneve (Evropë, Amerika e Veriut, dhe Azi-Paqësor), bazuar 
në tre tregues të ndryshëm dhe kanë arritur në përfundimin kryesor 
se: ecuria më e mirë e bankave me raporte të caktuara kapitali është 
funksion i katër variablave: mjedisit rregullator, (kuadri kontabël, 
cikli ekonomik, dhe probabiliteti i mosshlyerjes), modeleve të 
biznesit të bankave, përbërjes së aktiveve të ponderuara me rrezik 
dhe metodologjisë së përcaktimit të tyre.

Karakteristika e portofoleve të bankave ndikon mjaft në llogaritjen e 
aktiveve të ponderuara me rrezik. Cilësia dhe sasia e kolateralit është 
faktor i rëndësishëm i LGD (loss given default), veçanërisht pasi peshat 
e rrezikut lëvizin në linjë me LGD. Nisur nga fakti se LGD tentojnë 
të kenë një ndikim më të madh në aktivet e ponderuara me rrezik 
sesa ka probabiliteti i dështimit, bankat nxiten mjaft për të dhënë 
kredi të sigurta (kundrejt atyre të pasigurta). Faktor tjetër ndikues 
në aktivet e ponderuara me rrezik është edhe maturiteti i portofolit. 
Për shkak të një pasigurie më të lartë, bankat me aktive më afatgjata 
tërheqin më shumë aktive me rrezik sesa aktive afatshkurtra. Pra, 
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bankat, me maturitete të portofolave përtej atij mesatar, kanë një 
raport më të lartë të aktiveve të ponderuara me rrezik, krahasuar me 
bankat e tjera. 

Bazuar në Bazel III, aktivet e ponderuara me rrezik përfshijnë 
aktive për rrezikun e kredisë, rrezikun e tregut, rrezikun operacional 
dhe rreziqe të tjera. Në modelin tonë financiar, ne kemi vlerësuar 
vetëm aktivet e ponderuara me rrezikun e kredisë, në përputhje 
me përkufizimin dhe rregulloret e Bankës së Shqipërisë. Sistemi 
bankar shqiptar operon nën standardin e Bazel I, rregullorja e re për 
mjaftueshmërinë e kapitalit, miratur nga Banka e Shqipërisë hyn në 
fuqi më 31 dhjetor të vitit 2014. Aktualisht, rreziku i kredisë është 
elementi i vetëm i aktiveve të ponderuara me rrezik, që përfaqëson 
mesatarisht 60% të totalit të aktiveve të bankës. Për të vlerësuar aktivet 
e ponderuara me rrezik (rreziku i kredisë), ne kemi konsideruar tre 
variabla kryesorë: volumin e huadhënies, koston e kredisë, volumin 
total të letrave me vlerë dhe të bonove të thesarit të mbajtura nga 
bankat. Sigurisht, duke pasur parasysh se kjo është përpjekja e parë 
për të bërë një kuantifikim empirik të këtyre çështjeve, rezultatet 
duhet të interpretohen me maturi.

risk_g = 0.19 + 0.24* lendv_g + 0.01* ccost_g+ 0.03* bills_bond_g
p-value  (0.00)   (0.00)    (0.043)
R2 –adjusted =0.6    (ekuacioni 6)

Ku, risk_g është norma e rritjes së rrezikut të kredisë, në terma 
vjetorë, 
lendv_g = ndryshimi i volumit të huadhënies, v/v,
ccost_g = norma e rritjes së volumit të kostos së kredisë, v/v,
bills_bond_g = ndryshimet tremujore të totalit të obligacioneve dhe 
bonove të thesarit nga bankat, në terma vjetorë.

Rritja e volumit të huadhënies dhe të obligacioneve dhe bonove 
të thesarit të mbajtura nga bankat rrit ekspozimin e bankave ndaj 
rrezikut të kredisë, njëkohësisht, rrit edhe aktivet e rrezikut të 
kredisë. Për rrjedhojë, ne shtuam në ekuacion edhe rritjen e kostos së 
kredisë. Kur një rritje në raportin e kostos së kredisë induktohet nga 
degradimi i vetëvlerësimit për shkak të rënies së cilësisë së kredive, 
edhe aktivet e ponderuara me rrezik rriten. 
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7. EKUACIONI I KREDIVE ME PROBLEME 

Literatura empirike lidhur me përcaktuesit e kredive me probleme 
(NPL) dhe ndërveprimet ndërmjet zhvillimeve ekonomike 
përfshijnë si modelet teorike ashtu edhe ato empirike. Në përgjithësi, 
modeli i ciklit të biznesit thekson rolin eksplicit në ndërmjetësimin 
financiar. Teoria e përshpejtuesit financiar, [Bernanke dhe Gertler, 
(1989), Bernanke dhe Gilchrist, (1999), Kiyotaki dhe Moore 
(1997)], përqendrohet në rëndësinë e lidhjeve makroekonomike 
në ecurinë e NPL-ve. Në këtë kuadër, përcaktuesit e NPL-ve janë 
tregues institucionalë/strukturorë dhe makroekonomikë. Treguesit 
institucionalë apo strukturorë bazohen në rregullimin financiar dhe 
mbikëqyrjen nga autoritetet kombëtare, pasi këta tregues janë më 
të rëndësishëm në shpjegimin e diferencave të NPL-ve ndërmjet 
vendeve. Variablat makroekonomikë përfshijnë tregues që ndikojnë 
në bilancet e huamarrësve dhe aftësinë e tyre për të shlyer borxhin. 

Literaturat që fokusohen në përcaktuesit e NPL-ve, kanë identifikuar 
se përcaktuesit kryesorë makroekonomikë të NPL-ve janë rritja 
e PBB-së, papunësia dhe norma e interesit. Këto variabla japin 
informacion shtesë lidhur me ndikimin e kushteve makroekonomike 
te individët dhe bizneset, justifikuar edhe nga modeli teorik i ciklit të 
jetës. Në veçanti, një rritje në normën e papunësisë duhet të ndikojë 
negativisht në nivelin e fluksit monetar të individëve dhe rrit barrën 
e borxhit të tyre. Një rritje e papunësisë i jep bizneseve sinjale për 
rënie të kërkesës, e cila nënkupton rënie të prodhimit të tyre dhe 
tkurrje të të ardhurave të biznesit, shoqëruar me një gjendje të brishtë 
borxhi. Norma e interesit pritet të ndikojë pozitivisht në numrin e 
NPL-ve, sepse ndikon në vështirësinë për të shlyer borxhin. Ne kemi 
përfshirë edhe variablin e kursit të këmbimit, sepse një pjesë e madhe 
e portofolit të kredisë është kredi në valutë dhe ndikimi i kursit të 
këmbimit në NPL është i përzier. Nga njëra anë, një nënçmim i tij 
dobëson konkurrueshmërinë e firmave të orientuara drejt eksportit 
dhe ndikon negativisht në aftësinë e tyre për shlyerjen e borxhit 
(Fofack, 2005). Nga ana tjetër, ai mund të përmirësojë aftësinë e 
huamarrësve (kur kredia e tyre është në valutë) për shlyerjen e borxhit.

Për shkak të natyrës, përbërjes dhe specifikave të NPL-ve në 
Shqipëri, kemi vlerësuar dy ekuacione të ndryshme për NPL-të, një 
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për individët dhe një për bizneset. Faktorët kryesorë të përfshirë 
janë: rritja reale e PBB-së, rritja tremujore e kreditimit, norma reale 
e interesit të kredive dhe zhvillimet nominale efektive të kursit të 
këmbimit. Më poshtë jepet një përshkrim i detajuar i ekuacioneve të 
vlerësuara:

7.1 Ekuacioni i NPL-ve për individë

Log(nplh)=0.69*log_nplh(-1)-4.55*gdp_g(-4)-4.59*lendvh_ratio 
+ 0.03* lend_ir_cpi(-4) + 

p-value (0.00) (0.00)  (0.00)   (0.00)
 0.30* d(un(3)) + 4.08* d(log_neer(-1)) - 0.78
 (0.04) (0.05)
R2 –adjusted=0.81   (ekuacioni 7)

Ku, nplh është transformimi log4 i raportit të NPL-ve për individë, 
lendvh_ratio = ndryshimi tremujor i kredisë për individë, 
lend_ir_cpi = norma reale e interesit të kredive,
un = norma e papunësisë,
neer = kursi nominal efektiv i këmbimit.

7.2 Ekuacioni i NPL-ve për biznese

Log(nplc) = 0.78*log_nplc(-1) - 3.30*gdp_g(-4)-0.11*lendvc_ratio(-1) 
+ 0.02* lend_ir_cpi(-1) + 
p-value (0.00) (0.03)   (0.00)  (0.06)
  4.06* d(log_neer) - 0.64
  (0.07)

R2 –adjusted  0.73    (ekuacioni 8)

Ku, nplc është transformimi log i raportit të NPL-ve për biznese, 
gdp_g = rritja reale e PBB-së,
lendvc_ratio =ndryshimi tremujor i kredisë për biznese, 
lend_ir_cpi = norma reale e interesit të kredive,
neer = kursi nominal efektiv i këmbimit.
4  log(NPLHs/(1-NPLHs), ku NPL e individëve është raporti i NPL-ve për individë, ky 

transformim siguron që variablat e varura të vendosen në intervalin ]-∞, +∞[ (kundrejt intervalit 
ndërmjet 0 dhe 1), dhe shpërndahet në mënyrë simetrike.
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Të gjithë variablat kanë shenjën e pritur: sjellja e NPL-ve të individëve 
ndikohet më shumë nga rritja e kredisë, kushtet ekonomike dhe 
ecuria e kursit të këmbimit, ndërsa norma reale e interesit dhe 
papunësia japin pothuajse të njëjtin ndikim. E njëjta sjellje vlerësohet 
edhe për NPL-të e bizneseve. Edhe madhësia e koeficientëve është 
e krahasueshme me rezultatet e marra nga punimet e tjera kërkimore 
të Bankës së Shqipërisë që kanë vlerësuar përcaktuesit kryesorë të 
NPL-ve në Shqipëri. [Shijaku dhe Ceca, (2010), Kalluci dhe Kodra 
(2010), Dushku dhe Vika (2011)].

4. REZULTATET E SIMULIMIT 

Siç është diskutuar edhe më parë, analiza e goditjeve dhe e simulimeve 
janë mënyra më e mirë për të vlerësuar ecurinë e të gjithë modelit, 
lidhur me reagimin e të gjithë variablave endogjenë. Ne e realizojmë 
këtë duke trajtuar goditje dhe simulime të ndryshme në formën e 
goditjeve mbi politikën monetare, situatën makroekonomike, kursin 
e këmbimit dhe rritjen e kapitalit. Gjeneri i baseline5-it tonë është 
funksion i variablave endogjenë të parapërcaktuar, siç tregohet në 
pjesën 4, me supozimin se variablat ekzogjenë kanë një vlerë dhe 
sjellje të caktuar dhe të gjitha goditjet e tjera ekzogjene barazohen me 
zero. Kjo nënkupton se ekonomia nuk do të jetë subjekt i goditjeve 
potenciale shtesë. Rezultatet e simulimeve (goditjeve) për të gjithë 
sistemin bankar jepen si diferenca midis rezultateve të simulimit dhe 
baseline-it, të shprehur në përqindje apo në pikë bazë. Duke qenë se 
rezultatet e goditjeve janë marrë brenda zgjedhjes (in sample) devijimet 
e skenarëve nga baseline i modelit mbartin edhe sjelljen aktuale të tyre 
gjatë periudhës së vlerësimit të ekuacioneve në model.

4.1. GODITJA NDAJ POLITIKËS MONETARE

Një politikë monetare e shtrënguar dobëson direkt bilancet e 
huamarrësve, të paktën, në dy mënyra. Së pari, një rritje në normën 
e interesit rrit shpenzimet për interesa, ul sasinë neto të parasë dhe 
dobëson gjendjen financiare të huamarrësit. Së dyti, një rritje në 
5  Niveli aktual për variablat endogjenë të modelit, të përcaktuar sipas ekuacioneve të vlerësuara 

dhe lidhjeve të dhëna në model.
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normat e interesit zakonisht shoqërohet me rënien e çmimeve të 
aktiveve, gjë që tkurr vlerën e kolateralit të huamarrësit. 

Në modelin tonë, norma e politikës monetare përfshihet si variabël 
ekzogjen6. Kështu, veprimet e politikës monetare ndikojnë në 
variablat financiarë, të cilët nga ana e tyre ndikojnë në variablat 
makroekonomikë. Kemi supozuar një rritje të përhershme në normën 
bazë të politikës monetare me 0.5 pikë përqindje për 8 tremujorë. 

Rezultatet për variablat kryesorë janë paraqitur në Grafikun 9. Bazuar 
në kanalin e transmisionit të modelit, arrijmë në përfundimin se një 
rritje e përhershme në normën e politikës monetare rrit normën e 
interesit të kredive, që pasqyrohet në raporte më të larta të NPL-ve të 
individëve dhe bizneseve. Nivelet më të larta të NPL-ve rritin nivelin 
e provigjioneve të bankave për kreditë e humbura, duke çuar në të 

6  Sjellja e normës bazë të interesit përcaktohet nga modeli MEAM, sipas një rregulli për politikën 
monetare.

Grafik 9. Rezultatet nga skenari i parë
(rritja e normës së interesit me 0.5pp) 
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ardhura më të pakta neto nga interesat, e për rrjedhojë, në më pak 
kapital dhe në një raport më të ulët të mjaftueshmërisë së kapitalit. 
Rritja e normave të interesit të kredive shkakton pakësim të kredisë 
(deleveraging) për individë dhe biznese, gjë që pasqyrohet në nivel 
më të lartë të kostos së kredisë dhe të raportit kosto-kredi. Raporti 
kosto-kredi ndikon aktivet me rrezik dhe raportin e mjaftueshmërisë 
së kapitalit të bankës.

Ndikimi përfundimtar në raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit të 
bankës varet edhe nga madhësia e goditjes monetare, e cila ndikon 
në kapitalin e bankës dhe në aktivet me rrezik.

Në këtë version të modelit, efekti reagues nga sektori financiar te 
sektori real i ekonomisë kalon nëpërmjet volumit të huadhënies. 
Për rrjedhojë, ndryshimi nominal i PBB-së është funksion i vlerës 
së vonuar të PBB-së nominale dhe i ndryshimeve në volumin e 
huadhënies. Pra, shtrëngimi i politikës monetare rrit normën e 
interesit të kredisë, e cila ul volumin e huadhënies dhe ndikon në 
ecurinë ekonomike nëpërmjet nivelit më të ulët të rritjes së PBB-
së. Për shkak të shtrëngimit të politikës monetare, rritja e PBB-
së nominale tkurret gjatë dy viteve të para me rreth 0.03 pikë 
përqindje.

Grafik 9/a. Rezultatet nga skenari i parë
(rritja e normës së interesit me 0.5 pp) 
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4.2. SIMULIMI I RËNIES SË PBB-SË NOMINALE 

Në versionin e dytë të simulimeve, supozojmë një goditje negative 
prej 1% ndaj PBB-së nominale përgjatë dy viteve. Ndikimi i saj është 
i pranishëm në koston e kredisë, volumin e huadhënies, kreditë me 
probleme dhe raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit, siç tregohet 
edhe te Grafiku 10. Një rritje më e ulët ekonomike ka ndikim 
madhor në volumin e huadhënies ndaj individëve dhe bizneseve, i 
cili zvogëlohet pas tetë tremujorëve. Si rezultat i supozimit për rritje 
më të ulët të PBB-së, shoqëruar me rritje më të ulët të kredisë, raporti 
i kostos së kredisë rritet pothuajse 4 pikë përqindje dhe hendeku i 
volumeve të huadhënies zgjerohet.

Kreditë me probleme përkeqësohen, ndërkohë që aktiviteti 
ekonomik ngadalësohet dhe normat e interesit të kredisë rriten. 
Për rrjedhojë, edhe aktivet e ponderuara me rrezik pakësohen, për 
shkak të raportit më të lartë kosto-kredi dhe volumit më të ulët të 
huadhënies përgjatë tetë tremujorëve. Ky zhvillim pasqyrohet në 
raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit, i cili fillimisht rritet me 0.14 

Grafik 10. Rezultatet nga skenari i dytë (ulje e PBB-së nominale me 1%)
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pikë përqindje deri në tremujorin e tretë pas goditjes, dhe më pas 
ngadalësohet nën pikën fillestare përgjatë pesë tremujorëve të tjerë. 
Zhvillimet e fundit pasqyrojnë ndikimin e fortë të rritjes më të ulët 
ekonomike te të ardhurat neto nga interesat, të cilat kompensojnë 
ndikimin e rritjes së normave të interesit të kredive.

4.3. NËNÇMIMI I KURSIT TË KËMBIMIT

Versioni i tretë i goditjes supozon një nënçmimi prej 10 % në kursin 
nominal të këmbimit përgjatë dy viteve (Grafiku 11). Ndikimi i 
parë shfaqet në raportin e kredive me probleme, sepse nënçmimi 
i kursit të këmbimit ndikon fuqishëm në kapacitetin e huamarrësve 
të pambrojtur për të shlyer borxhin e tyre. Ndikimi është edhe më 
i madh te bizneset, pasi raporti i NPL-ve përkeqësohet deri në 6 
pikë përqindje në fund të tremujorit të katërt të goditjes, pastaj 
ngadalësohet në 0.8 pikë përqindje në fund të vitit të dytë. Ndikimi i 
nënçmimit të kursit të këmbimit është më i ulët në raportin e NPL-
ve për individë, pasi ai rritet me 1 pikë përqindje në fund të vitit të 

Grafik 11. Rezultatet nga skenari i tretë (Nënçmim i kursit të këmbimit)
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parë, duke u ngadalësuar në 0.4 pikë përqindje deri në fund të vitit të 
dytë. Me përkeqësimin e kredive me probleme, edhe raporti kosto-
kredi përkeqësohet deri në 2.5 pikë përqindje në fund të vitit të parë 
e deri në 0.3 pikë përqindje në fund të vitit të dytë. Ky zhvillim 
përfshin edhe ndikimin e normës më të lartë të interesit të kredisë. 
Kjo e fundit është për shkak të volumit më të lartë të hendekut të 
huadhënies, sepse cilësia e kredisë bie, huadhënia pakësohet dhe 
hendeku i mjaftueshmërisë së kapitalit zgjerohet. Kjo është në linjë 
me raportin më të ulët të mjaftueshmërisë së kapitalit për shkak 
të provigjioneve më të larta për të mbuluar rritjen e kredive me 
probleme. Gjatë vitit të parë, ndikimi i goditjes në rritjen e PBB-së 
nuk është i madh.

4.4. GODITJA NDAJ KAPITALIT TË BANKËS 

Një ndër autorët e parë që theksoi rëndësinë e kanalit të kapitalit 
të bankës në kontekstin e mekanizmit të transmisionit të politikës 
monetare ishte Van den Heuvel (2007). Qasja kryesore është që 
goditjet ndaj kërkesës dhe ofertës monetare, si dhe kushtet e tregut 
për pasuritë e patundshme mund të ndikojnë në humbjet nga kreditë 
(apo në vlerat e kredive) dhe në nivelin e kapitalit bankar, nëse 
ndikimi i tyre nuk përthithet nga fitimi. Këto goditje negative (apo 
të favorshme) ndaj bilanceve të bankave mund të kërkojnë tkurrje 
(apo zgjerim) të kredisë. Efekti i kësaj goditjeje mund të shtrihet 
në prodhim dhe inflacion. Në modelin tonë, ne kemi përfshirë një 
goditje negative në kapitalin e bankës dhe ndikimin e saj në variablat 
kryesorë. Çmimi i aktiveve përafrohet me çmimin e shtëpive, i 
përfshirë si variabël ekzogjen që ndikon vetëm në volumin e kredisë 
për individë. Kështu, përkeqësimi i kapitalit të bankës pakëson 
huadhënien bankare nëpërmjet rritjes së normave të interesit të 
kredive dhe shtrëngimit të kushteve të kredisë. 

Grafiku 12 sjell disa nga rezultatet kryesore shkaktuar nga një 
pakësim prej 10% në kapitalin e të gjithave bankave në sistem, duke 
reflektuar edhe një rënie me 10% të totalit të kapitalit të sistemit. Si 
pasojë, një përkeqësim i papritur i kapitalit të një banke shkakton 
rënie në raportet kapital-aktive të bankave me rreth 3 pikë përqindje. 
Megjithatë, hendeku i raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit është 
më i ulët por ende pozitiv. Raporti kapital-aktive i një banke ndikon 
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në mënyrë endogjene ndaj volumit të kredisë bankare me rreth 1% 
në vitin e dytë. Reduktimet e volumit të kredisë ndikojnë direkt te 
PBB-ja nominale me 0.2% në fund të vitit të dytë. Ndikimi në PBB 
duket më i ulët. Në opinionin tonë, kjo tregon se bankat në Shqipëri 
janë të mirëkapitalizuara dhe e kanë amortizuar më mirë këtë goditje 
negative. 

4.5. ZBATIME TË MODELIT DHE PËRFUNDIME 

Qëllimi kryesor i modelit financiar shqiptar është të sigurojë një 
kuadër sasior analitik, për të analizuar jo vetëm rrezikun e kredisë, por 
edhe rreziqet e tjera potenciale që vijnë nga sektori makrofinanciar, 
si dhe të sigurojë një mjet të plotë për të analizuar sistemin bankar. 
Më poshtë jepen disa zbatime të modelit tonë në procesin e 
vendimmmarrjes së Bankës së Shqipërisë.

Grafik 12: Rezultatet nga skenari i katërt
(goditje negative në kapitalin e bankave)
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Gjenerimi i simulimeve agregate (për sistemin bankar) dhe 
individuale (për bankat në veçanti) për variablat kryesorë financiarë 
merr në konsideratë lidhjen ndërmjet sektorit financiar dhe atij real. 
Ky lloj modeli mund të përdoret si për qëllime të politikës monetare, 
ashtu edhe të stabilitetit financiar, për të analizuar veçmas pjesë të 
ndryshme të bilancit të bankës, si për shembull: të ardhurat neto, 
rreziku i kredisë, aktivet e bankës, niveli i kapitalizimit, etj.
 
Analiza e rreziqeve të kredisë nën skenarët e stresit. Ky kuadër 
është më i përshtatshëm sesa mjetet aktuale, sepse variablat kryesorë 
financiarë përcaktohen në mënyrë endogjene dhe të njëkohshme, pra 
rezultatet finale në rrezikun e kredisë dhe variablat finalë nxirren nga 
mekanizmi ynë i transmisionit. Gjithashtu, ky model përfshin një 
gamë të gjerë kanalesh që vijnë nga bilancet e bankave, si dhe efektin 
reagues që ofron një mjet të qëndrueshëm dhe më të përshtatshëm 
për të testuar stabilitetin e sistemit bankar. 

Gjenerimi i parashikimit për variablat kryesorë financiarë. Në të 
ardhmen, pas testimit të performancës së modelit tonë, ne synojmë 
të gjenerojmë “parashikime jashtë zgjedhjes” për të gjithë variablat 
e sjelljes që kemi vlerësuar. Kjo ka rëndësi për stabilitetin financiar 
dhe makroekonomik të vendit, për të vrojtuar ecurinë e ardhshme 
të variablave financiarë, me qëllim shmangien dhe administrimin e 
llojeve të ndryshme të goditjeve. 

Siç përmendet edhe më lart, ky është versioni i parë i modelit 
makrofinanciar, dhe si i tillë, kërkon më shumë punë në drejtim të 
kalibrimit të modelit dhe diskutimit të rezultateve kryesore simuluese, 
para se t’i integrojmë ato në procesin vendimmarrës të Bankës së 
Shqipërisë. Së pari, modeli duhet të pasurohet me një prezantim më 
të detajuar mbi reagimin ndërmjet sistemit financiar dhe ekonomisë 
reale. Në rastin tonë, ne mbështetemi në lidhjen ndërmjet kredisë 
dhe rritjes ekonomike, e cila mund të përcaktohet më tej në terma të 
konsumit dhe investimeve. Së dyti, rezultatet këtu janë sjellë në terma 
agregate, ndërkohë që një përfaqësim më i detajuar në drejtim të 
bankave të veçanta do të jetë ndihmues për diskutimin e brendshëm. 
Së treti, modeli duhet të testohet në drejtim të tipareve parashikuese 
gjatë një kohe të mjaftueshme, me qëllim vlerësimin e ecurisë së tij. 
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SHTOJCA
EKUACIONET E IDENTITETEVE

Ekuacionet e identiteteve 

Ekuacioni i “Volumit total të kredisë”
Lendv = Lendv_C + Lendv_H + Lendv_Jor

Ekuacioni i “Raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit”
Car = Cap / Riska

Ekuacioni për “Pasivet e bankës”
Bl = Bdep + Boliab

Ekuacioni për “Aktivet e bankës”
Bas = Bl + Bnas + Bnas_Oth

Ekuacioni për “Aktive të tjera të bankës”
Boas = Bas - Lendv - Bsec

Ekuacioni për “Hendekun e raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit”
Car_gapv = Car - 0.12

Ekuacioni për “Hendekun e kredisë”
Lendv_gap = (lendv / lendv_hp - 1)

Ekuacioni për “Të ardhura të tjera neto nga interesat”
Netinc_oth = inc_oth - exp_oth

Ekuacioni për “Aktivitetin e të ardhurave bruto nga interesat”
Bruto_inc_act = netintinc + netinc_oth - exp_prov

Ekuacioni “Aktiviteti i të ardhurave totale nga interesat”
Net_Inc_Act = Bruto_Inc_Act - Exp_Act

Ekuacioni “Të ardhurat totale neto nga interesat”
Net_Inc = Net_Inc_Act + Net_Exd_Inc - Inc_Tax - Oth_Tax

Ekuacioni “Provigjione për kreditë e humbura”
Llp=NPLT*0.5

Ekuacioni “Kapitali i bankës”
Cap=cap (-1) + Net_inc

Ekuacioni i reagimit 
Dlog(YN) =0.53dlog(yn(-1))+0.042Dlog(lendv(-1))
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