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abstrakt

Pas krizës financiare globale, kredia në vendet e Evropës Qendrore 
dhe Juglindore është ngadalësuar ndjeshëm, në disa raste edhe 
është kontraktuar, duke çuar në rënie të ndërmjetësimit financiar 
dhe ecuri të dobët ekonomike. Ky punim ka për qëllim të vlerësojë 
nga ana empirike faktorët që kanë ndikuar në aktivitetin kreditues të 
bankave në këto vende para dhe pas krizës financiare. Rezultatet 
e përfituara, duke aplikuar metodën e regresionit 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 vendas 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 nga e financimit nga jashtë të bankave, ku kjo e 
fundit deri diku është kompensuar nga rritja e depozitave vendase. 
Ky studim sjell kontribut të shtuar në literaturën ekzistuese për këtë 
rajon, ndihmon për të kuptuar më mirë problematikat që lidhen me 
ngadalësimin e kreditimit, si dhe identifikon dobësitë kryesore të 
aktivitetit kreditues që mund të adresohen nga politikëbërësit. 
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1. parathënie  

aktiviteti kreditues është subjekt i një pune kërkimore 
gjithëpërfshirëse, për vetë rolin e veçantë që ka kreditimi për 
zhvillimin ekonomik të një vendi. Vendet e evropës Qendrore dhe 
Juglindore (eQJl-së) janë analizuar gjerësisht në literaturë si raste 
studimore interesante të vendeve në zhvillim, ku tranzicioni nga 
një ekonomi e centralizuar në një ekonomi tregu është mbështetur 
gjerësisht nga thellimi i ndërmjetësimit financiar, i ndihmuar edhe 
nga prania e bankave evropiane perëndimore në rajon. sidomos 
në periudhën e para krizës, financimi i lartë i huaj i bankave ka 
nxitur rritjen e kredisë, duke mbështetur zhvillimin e sektorit financiar 
dhe procesin e integrimit evropian në këtë rajon.

kriza financiare e vitit 2008 e ka dëmtuar ndjeshëm aktivitetin 
kreditues të bankave në rajon. problemet financiare me asetet 
toksike që patën pjesa më e madhe e bankave mëma perëndimore 
u transmetuan tek filialet e tyre në rajon, duke ndikuar dukshëm 
veprimtarinë e tyre bankare. sidomos pas krizës greke dhe pas 
forcimit të standardeve të mbikëqyrjes evropiane, rajoni i eQJl-së-
së ka përjetuar një valë të dytë tensioni, e cila u shoqërua me 
rënie ekonomike dhe me tërheqjen e mëtejshme të bankave nga 
roli i tyre ndërmjetësues. në këtë kuadër, identifikimi i përcaktuesve 
themelorë të rritjes së kredisë ka marrë interes të veçantë për të 
kuptuar si ndikimin e krizës financiare në aktivitetin kreditues, ashtu 
edhe sfidat aktuale me të cilat përballet rajoni.

në vitet e fundit, pas krizës financiare, shumica e studimeve 
mbi kreditimin kanë qenë të fokusuara në përcaktuesit themelorë të 
rritjes së kredisë. Zhvillimet në aktivitetin kreditues janë edhe më të 
rëndësishme në rastin e ekonomive në zhvillim, për shkak të ciklit 
të rritjes së shpejtë që kanë përjetuar disa prej tyre para krizës dhe 
tkurrjes të menjëhershme që pasoi. bazuar në studimin e guo dhe 
stepanyan (2011), ky material ka për qëllim të vlerësojë nga ana 
empirike ndikimin e faktorëve themelorë në dinamikën e kredisë 
në rajon. në këtë kuadër, është vlerësuar sjellja e variablave me 
metodën e regresionit linear në panel, me efekte fikse të vendeve, 
për periudhën para krizës së vitit 2008 dhe për periudhën pas saj, 
me qëllimin për të kuptuar ndryshimet në rëndësinë e faktorëve që 



-8-

përcaktojnë rritjen e kreditimit.

ky material studimor është i strukturuar në shtatë pjesë. pjesa 
e dytë përmbledh literaturën bashkëkohore për përcaktuesit e 
kredisë, duke i dhënë një fokus të veçantë studimeve që janë 
kryer për rajonin e eQJl-së. seksioni i tretë paraqet një pasqyrë të 
zhvillimeve të kreditimit në vendet e eQJl-së-së dhe faktorët kryesorë 
që përcaktojnë atë. pjesa e katërt përshkruan modelin që ne kemi 
përdorur për analizën empirike dhe seksioni i pestë paraqet gjetjet 
kryesore me një fokus të veçantë në qëndrueshmërinë e modelit. 
seksioni i gjashtë pasqyron interpretimin e rezultateve. materiali 
përmbyllet me seksionin e shtatë, atë të konkluzioneve.

2. literatura 

pjesa më e madhe e punës kërkimore mbi kreditimin ka qenë 
e fokusuar në përcaktimin e nivelit ekuilibër të kredisë dhe në 
identifikimin e devijimeve nga ky ekuilibër. studimet në këtë fushë 
kanë qenë dominuese përpara krizës së vitit 2008, periudhë 
kjo kur shumë vende në zhvillim po përjetonin rritje të shpejtë të 
kreditimit. këto studime kanë përdorur të dhëna për grupe vendesh 
dhe përfshijnë në ekuacion raportin kredi/pbb kundrejt variablave 
përcaktues të kredisë, si pbb për frymë apo pbb reale, norma e 
interesit, inflacioni, si dhe tregues të tjerë financiarë që përfaqësojnë 
gjendjen e sistemit bankar1.

një nga studimet e para në këtë fushë është ai i cottarelli, 
dellÁriccia dhe Vladkova-hollar (2005), të cilët analizuan 15 
vende të eQJl-së dhe gjetën se zhvillimet në kredi deri në vitin 
2002 ishin në linjë me faktorët themelorë ekonomikë. rezultatet 
e tyre sugjeronin se kredia për sektorin privat ishte e nxitur nga 
thellimi i sistemit financiar, efekti crowd in2, privatizimet dhe procesi 
i përgjithshëm i tranzicionit të këtyre vendeve drejt ekonomisë së 
1 shih për shembull kaminsky dhe reinhart (1996), gourinchas, Valdés, dhe landerretche 
(2001), cottarelli, dell’ariccia, dhe Vladkoka-hollar (2005), Égert, backé dhe Zumer 
(2006), coricelli, mucci, dhe revoltella (2006) schadler et al (2005).
2 ky efekt i referohet efektit pozitiv që ka në tregjet financiare kur sektori publik financohet 
në forma të ndryshme nga financimi me fonde bankare, duke i lejuar kështu më shumë 
hapësirë kreditimit të sektorit privat.
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tregut. boissay, calvo-gonzales dhe kozluk (2006) vlerësuan 
devijimet e raportit kredi/pbb nga ekuilibri për 11 vende të eQJl-
së. rezultatet e tyre sugjeronin se rritja e këtij raporti ishte në linjë 
me ecurinë e faktorëve makroekonomikë vetëm në slloveni dhe në 
rumani. gjithashtu, ata gjetën se rritja e kredisë ishte mbi nivelin 
optimal në vendet me regjim fiks të kursit të këmbimit. nga ana tjetër, 
duke përdorur një kuadër të ngjashëm, kiss, nagy dhe Vonnák 
(2006) nuk gjetën evidencë për rritje të tepruar të kredisë në asnjë 
nga vendet e eQJl-së, me përjashtim të letonisë dhe estonisë.

Vitet e fundit, pas krizës financiare të 2008-ës, vërehet një interes 
i shtuar mbi zhvillimet në kreditim, me fokus të veçantë në përcaktuesit 
e rritjes së kredisë. këto zhvillime janë edhe më të rëndësishme për 
vendet në zhvillim, si rrjedhojë e ekspansionit të shpejtë të kredisë që 
ato po përjetonin përpara krizës dhe ngadalësimit të menjëhershëm 
të saj në vitet që pasuan. 

një studim i Fmn-së i realizuar nga aisen dhe Franken (2010) 
analizon zhvillimet në kreditim për mbi 80 vende, duke u fokusuar 
në krizën e vitit 2008. ata përdorin një gamë të gjerë variablash 
makroekonomikë dhe financiarë për të shpjeguar rritjen reale të 
kredisë dhe konkludojnë se vendet me rritje më të shpejtë kredie 
përpara krizës financiare, me nivel më të lartë ndërmjetësimi dhe 
me ngadalësim më të madh ekonomik përjetuan ritme më të ulëta të 
kreditimit pas krizës. gjithashtu, ata gjejnë se politikat kundër-ciklike 
të ndjekura nga disa prej këtyre vendeve ndihmuan në ruajtjen e 
ritmeve të larta të kreditimit në ekonomitë e tyre.

një studim tjetër, nga barajas, chami, espinoza dhe hesse 
(2010), identifikon karakteristikat e sistemit bankar, si kapitalizimi 
dhe cilësia e kredisë, si faktorë që shpjegojnë diferencat në rritjen 
e kredisë mes vendeve të afrikës Veriore dhe atyre të lindjes së 
mesme.

një nga studimet më gjithëpërfshirëse të realizuara pas krizës 
është ai i guo dhe sepanyan (2011), të cilët analizojnë përcaktuesit 
e rritjes së kredisë në 38 vende në zhvillim, për periudhën 2001-
2010. gjithashtu, ata e zbërthejnë analizën e tyre në dy periudha, 
atë përpara krizës dhe atë pas krizës, për të identifikuar kështu 
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ndryshime në nxitësit e kreditimit në këto dy periudha. rezultatet e 
tyre janë në linjë me pritjet teorike. nga kahu i ofertës, rritja më 
e shpejtë e detyrimeve të huaja të bankave dhe e depozitave nxit 
rritje të shpejtë të kredisë. gjithashtu, sa më i shëndetshëm të jetë 
sistemi bankar, aq më shumë kredi jep ai. nga kahu i kërkesës, 
një rritje më e lartë ekonomike reflektohet në një kërkesë më të lartë 
për kredi. politikat monetare lehtësuese – të brendshme dhe/ose 
të huaja – krijojnë premisa për rritje më të lartë të kredisë. gjetjet 
e tyre për vendet e eQJl-së sugjerojnë se niveli i lartë i huamarrjes 
së huaj të bankave ishte nxitësi kryesor i rritjes së kredisë në vitet 
përpara krizës, pasuar nga rritja ekonomike. këta dy faktorë ishin 
gjithashtu përcaktuesit më të rëndësishëm edhe në periudhën pas 
krizës; fillimisht, tërheqja e shpejtë e financimit të huaj të bankave 
shkaktoi ngadalësimin e shpejtë të rritjes së kredisë dhe më pas 
ishte ngadalësimi ekonomik ai që shpjegon mungesën e kreditimit 
në këto vende.

studimet më të fundit përdorin të dhëna për banka individuale 
krahas atyre makroekonomike. një material teknik i Fmn-së 
(2013), i cili studion të dhënat në nivel banke për vendet e eQJl-
së, gjen se ngadalësimi i theksuar i kredisë pas vitit 2008 erdhi si 
pasojë e dobësimit të kushteve makroekonomike, përkeqësimit të 
treguesve të bankave dhe rritjes së ndjeshmërisë së tyre kundrejt 
këtij përkeqësimi. gjithashtu, rritja e kredisë u ngadalësua më 
shumë nga degët e bankave të huaja si rrjedhojë e shtrëngimit të 
kushteve të financimit të bankave të tyre mëma.

në një studim tjetër të Fmn-së, everaert et. al (2015) shqyrtojnë 
të dhënat  e bankave individuale për 5 vende të eQJl-së dhe gjejnë 
se faktorët e ofertës kanë fituar rëndësi kundrejt faktorëve të kërkesës 
në shpjegimin e rritjes së kredisë pas krizës së vitit 2008. ata 
konkludojnë se ndjeshmëria e rritjes së kredisë kundrejt faktorëve të 
ofertës është rritur pas krizës, në një kohë që ajo kundrejt faktorëve 
të kërkesës është ulur.
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3. tipare të kreditimit në raJon

Vendet e eQJl-së-së kanë përjetuar një rritje të lartë të kredisë 
para krizës financiare të vitit 2008, e cila u shoqërua me një 
rritje të shpejtë të kërkesës së brendshme. bakker dhe gulde 
(2010) argumentojnë se rritja e shpejtë e kreditimit ishte një nga 
faktorët kryesorë që nxiti kërkesën agregate, duke çuar në krijimin 
e zhbalancimeve në rritjen ekonomike dhe të dobësive në disa 
prej sektorëve të ekonomisë. rajoni karakterizohet nga lidhjet e 
ngushta tregtare dhe financiare me ekonominë evropiane. gjatë 
kësaj periudhe, shumica e vendeve të rajonit kanë përjetuar deficite 
të larta të llogarisë korrente, të ushqyera nga rritja e shpejtë e 
konsumit, i cili përfaqësonte edhe kontribuuesin kryesor të zgjerimit 
të aktivitetit ekonomik. sipas studimit të tyre, mbinxehja e ekonomisë 
është reflektuar në inflacion të lartë si dhe në përkeqësimin e 
konkurrueshmërisë për disa nga vendet e rajonit.

gjatë viteve 2004-2008, rritja reale vjetore e pbb-së shënoi 
mesatarisht rreth 6% për të gjithë rajonin. rritja e lartë ekonomike 
është shoqëruar me rritjen e kreditimit në terma realë, me mesatarisht 
26% në vit për të gjithë rajonin. norma vjetore e zgjerimit të kredisë 
deflatuar me indeksin e çmimeve të konsumit, shënonte nga niveli 
më i ulët prej 11.4% për hungarinë në një normë prej 48.1% për 
shqipërinë. dallimet në kushtet makroekonomike reflektonin edhe 
ndryshimet në shkallën e ndërmjetësimit financiar midis vendeve. 
në disa vende, të tilla si shqipëria, niveli i ulët fillestar i portofolit 
të kredisë u krijoi mundësinë bankave për ta rritur me shpejtësi 
atë dhe për të thelluar ndërmjetësimin financiar. ndërkohë, cikli 
i përgjithshëm ekspansionist i ekonomisë së vendit ka mbështetur 
këtë zhvillim. për më tepër, sikurse përmendet edhe në publikimin 
e Fmn-së mbi zhvillimet ekonomike në rajon (prill 2013), prania e 
bankave evropiane perëndimore në rajon ka ndihmuar ndjeshëm 
në rritjen e eficiencës dhe thellimin e ndërmjetësimit financiar.
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pas krizës financiare të vitit 2008, të gjitha vendet në rajonin e 
eQJl-së kanë përjetuar ngadalësim të ritmeve të rritjes së portofolit të 
kredisë. rritja reale e portofolit të kredisë luhatet ndërmjet vendeve 
në rajon, nga vlera negative mesatare prej 4.7% për hungarinë 
në një rritje mesatare prej 14.6% për turqinë. Që nga viti 2012, 
ritmet e dobëta të rritjes së kredisë u ngadalësuan më tej dhe, 
për shumicën e vendeve, rritja e kredisë kaloi në terren negativ 
ose mbeti afër zeros. në fund të vitit 2016, aktiviteti kreditues në 
rajon është në stagnacion dhe nuk po shfaq shenja të dukshme të 
rimëkëmbjes.

Faktorët që kanë kushtëzuar ecurinë e kreditimit kanë të bëjnë si 
me ofertën ashtu edhe me kërkesën për kredi. menjëherë pas krizës, 
shtrëngimi i ofertës për kredi ka qenë faktori më i rëndësishëm që 
ka kontribuar në ngadalësimin e normave të rritjes së kreditimit. pas 
vitit 2011, faktori kryesor që ka penguar rritjen e kredisë ka qenë 
kërkesa e ulët për kredi, si pasojë e ecurisë së dobët ekonomike, 
besimit të përkeqësuar dhe nevojave më të ulëta për financimin. 
në disa prej vendeve (të tilla si hungari, bullgari, kroaci), rënia 
e kërkesës ka reflektuar edhe nivelin e lartë të përdorimit të levës 
financiare nga agjentët ekonomikë në periudhën e parakrizës.

Gra�k 1. Rritja vjetore e kredisë për sektorin privat, de
atuar për IÇK, %.

Burimi: Bankat qendrore dhe institutet kombëtare statistikore të vendeve në rajon, llogaritje të autoreve.
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në fillim të krizës financiare globale, shtrëngimi i standardeve 
të kreditimit është diktuar kryesisht nga problemet e likuiditetit të 
bankave. pas vitit 2011, standardet e kreditimit janë shtrënguar më 
tej, edhe pse jo aq fort sa në fillim. gjatë këtyre dy periudhave, 
zhvillimet që kanë përcaktuar ecurinë e kredisë në vendet e eQJl-së 
kanë pasqyruar kryesisht mungesën e burimeve të huaja të financimit 
dhe rritjen e rrezikut të kredisë. në të gjitha këto vende, sistemet 
bankare janë karakterizuar nga prania e lartë e bankave të huaja, 
kryesisht ato evropiane. gjatë periudhës 2005-2008, detyrimet e 
huaja të bankave në këto vende janë rritur mesatarisht me 44% në 
vit. impavido et. al. (2013) në materialin e tyre identifikojnë se hyrjet 
e larta nga financimet e huaj kanë mbështetur kërkesën për kredi 
në rajon e eQJl-së gjatë kësaj periudhe, duke shënuar nivelin më 
të lartë të vërejtur më parë për tregjet në zhvillim. Qëndrueshmëria 
e këtij modeli të financimit u vu në një provë të fortë me krizën 
financiare të fundvitit 2008, ku bankat e eQJl-së u përballën me 
tërheqjet masive dhe të shpejta të financimeve të huaja. kufizimi 
në likuiditetin e bankave ishte faktori kryesor që diktoi shtrëngimin 
e kushteve të kredisë fillimisht dhe ngadalësimin e rritjes së kredisë 
në këto vende. më pas, me zëvendësimin gradual të detyrimeve 
të huaja me financim të brendshëm dhe me forcimin e besimit në 
sektorin bankar, gjendja e likuiditetit u përmirësua në shumicën e 
vendeve. Vitet e fundit, 2015- 2016, megjithëse likuiditeti është 
përmirësuar dhe rritja ekonomike është rigjallëruar, ende nuk po 
shfaqet rimëkëmbja e aktivitetit kreditues të bankave.

Gra�k 2. Raporti i detyrimeve të huaja dhe i kredive me probleme ndaj totalit 
të kredisë.

Burimi: Bankat qendrore në rajon, llogaritje të autoreve.
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Faktori i dytë që ndikoi në shtrëngimin e kushteve të kredisë në 
rajon ishte rritja e rrezikut të kredisë. raporti i kredive me probleme 
ndaj totalit të kredive u rrit ndjeshëm në shumicën e këtyre vendeve, 
duke pasqyruar kryesisht performancën e dobët të ekonomisë. 
në periudhën 2009-2012, ky raport u rrit me 9 pikë përqindje 
mesatarisht për të gjithë rajonin. sistemi bankar u përball me një 
përkeqësim të shpejtë të cilësisë së kredisë, çka u bë një faktor 
kyç për shtrëngimin e kushteve të kredisë, veçanërisht në sektorë 
të caktuar. në një kontekst makroekonomik, niveli i lartë i kredive 
me probleme është shoqëruar me akumulimin e një kapitali të 
papërdorur (kolateralit) dhe ka  pezulluar financimin e projekteve të 
reja, duke vështirësuar rimëkëmbjen ekonomike. në dy vitet e fundit, 
për shkak të masave të shumta të ndërmarra për të ulur nivelin e 
kredive me probleme në të gjitha vendet e rajonit, raporti i kredive 
me probleme ka ardhur në rënie. megjithatë, ai ende mbetet një 
nga pengesat kryesore për rimëkëmbjen e aktivitetit kreditues.

përpara fillimit të krizës financiare, rritja e kredisë në valutë ka 
qenë një fenomen shumë i përhapur midis vendeve të eQJl-së. ky 
fenomen vlerësohet të jetë ndikuar si nga faktorë të kërkesës ashtu 
dhe të ofertës për kredi. normat më të ulëta të interesit të kredive në 
valutë ndaj asaj në monedhën vendase së bashku me integrimin e 
lartë të sektorit real të ekonomisë (tregtisë) me vendet perëndimore, 
kanë nxitur kërkesën e lartë për kreditimin në valutë (impavido et. 
al., 2013). për më tepër, qëndrueshmëria e kursit të këmbimit gjatë 
periudhës së para krizës ka luajtur një rol të rëndësishëm në nxitjen 
e kërkesës për kreditim në valutë. për pasojë zhvillimet në kursin e 
këmbimit luajnë një rol të rëndësishëm në kreditim. një nënçmim i 
kursit të këmbimit të monedhave vendase ndaj euros rrit portofolin 
e kredisë në valutë të shprehur në monedhën vendase. ndërkohë 
ky nënçmim rrit gjithashtu edhe rrezikun e kredisë së klientit, të 
cilët mund të hasen në vështirësi për t'i shërbyer rregullisht borxhit, 
veçanërisht në rastet e huamarrësve me të ardhura në monedhë 
vendase (unicredit report, 2011).

Zhvillimet në normat e interesit të kredisë për vendet e rajonit 
tregojnë se ata kanë pasur të njëjtat dinamika në kohë. pas krizës 
së vitit 2008, normat e interesit të kredisë janë rritur krahasuar me 
periudhën para krizës, por në madhësi të ndryshme midis vendeve. 
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pasi shfaqën një prirje të lehtë rënëse në vitet 2010 dhe 2011, këto 
norma iu rikthyen niveleve më të larta në vitin 2012, me përjashtim 
të kroacisë dhe republikës Çeke. ky zhvillim reflekton edhe ndikimin 
e valës së dytë të goditjeve në rajonin e eQJl-së-së, pas krizës së 
borxhit evropian. pas kësaj, normat e interesit të kreditimit kanë 
ndjekur përgjithësisht një trend rënës. në dy vitet e fundit, edhe pse 
normat e interesit të kreditimit janë pranë minimumeve historike, ato 
nuk kanë mundur të nxisin rimëkëmbjen e kredisë, si rrjedhojë edhe 
e efektit negativ që kanë dhënë kushtet jo-çmim të kreditimit.

së fundi, vlen të përmendet se një tjetër tipar dallues i vendeve të 
rajonit janë diferencat e ndjeshme mes tyre për sa i takon shkallës 
së përdorimit të levës financiare. Vende si hungaria, bullgaria dhe 
kroacia janë vendet me përdorimin më të lartë të levës financiare 
në rajon, e matur si raport i kredisë për sektorin privat ndaj pbb-
së. këto vende kanë një nivel rreth 65% të këtij raporti përkundrejt 
mesatares prej 50% që shënon rajoni. ndërkohë, shqipëria dhe 
rumania, edhe pas krizës, renditen si vendet me përdorimin më 
të ulët të levës financiare në ekonomi, ku raporti i kredisë ndaj 
pbb-së shënonte rreth 40%. divergjencat në shkallën e përdorimit 
të levës financiare midis vendeve të rajonit nxjerrin në pah se në 
disa prej tyre ka ende hapësira për rritjen e mëtejshme të kërkesës 
për kredi. kjo rritje do të kërkojë një rol më aktiv të bankave në 
thellimin e ndërmjetësimit financiar dhe në mbështetjen e rritjes 
ekonomike. përdorimi i pakët i levës financiare në disa nga vendet 
thekson se thellimi i ndërmjetësimit financiar do të jetë një instrument 
i rëndësishëm për të mbështetur zhvillimin afatgjatë dhe procesin e 
tyre të integrimit me vendet e evropës perëndimore. 

4. metodologJia

në studimin tonë, ne përdorim analizën ekonometrike të 
të dhënave në panel për të shpjeguar rritjen reale të kredisë 
në 10 vende të eQJl-së: shqipëri, bullgari, kroaci, republikë 
Çeke, hungari, poloni, rumani, serbi, ish-republika Jugosllave 
e maqedonisë (irJm) dhe turqi. të dhënat janë me frekuencë 
tremujore dhe mbulojnë periudhën 2004t4 – 2016t4. ato janë 
marrë nga bankat qendrore dhe institutet statistikore të vendeve 
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përkatëse. Fillimisht, si pikënisje shërbeu specifikimi i guo dhe 
sepanyan (2011), duke përfshirë vetëm pbb-në, detyrimet e huaja 
të bankave, depozitat dhe normat e interesit. megjithatë, bazuar 
edhe në studime të tjera mbi zhvillimet në kredi të vendeve të eQJl-
së dhe në gjykimin tonë mbi zhvillimet ekonomike në këto vende, 
ne vendosëm të përfshijmë si variabla shpjegues edhe tregues të 
tjerë që përfaqësojnë rrezikun e kredisë, shkallën e ndërmjetësimit 
financiar apo dhe efektin e kursit të këmbimit në portofolin në 
monedhë të huaj të kredisë. në formë të përgjithshme, ekuacioni i 
regresit është si më poshtë:

        

ku:
CPS = kredia reale për sektorin privat 
GDP = pbb reale
NPL = raporti i kredive me probleme 
DEP = depozitat reale
FL = detyrimet e huaja reale të sistemit bankar
INT = devijimi i raportit kredi/pbb nga trendi i tij 
IR = norma reale e interesit të kredisë
ER = kursi i këmbimit
DUM11 = variabël cilësor, 1 për periudhën nga 2011t4- 

2016t4 dhe 0 për periudhën e mëparshme. 

ne gjykojmë se sjellja e kredisë dhe ndikimi i efekteve të 
variablave shpjegues ndryshon në mënyrë të rëndësishme përgjatë 
gjithë periudhës dhe për këtë arsye vendosëm ta ndajmë atë në dy 
periudha: periudha e parë përfshin vitet përpara krizës, 2004t4-
2008t3, dhe periudha e dytë mbulon vitet pas krizës, 2008t4 – 
2016t4. gjykimi jonë konfirmohet edhe nga rezultatet – madhësia 
dhe kohëvonesa, me të cilat variablat shpjegues ndikojnë kredinë, 
janë të ndryshme në këto dy periudha. po kështu, edhe testi 
Wald tregon se koeficientët në periudhën e dytë janë statistikisht 
të ndryshëm nga ata të periudhës së parë (rezultatet gjenden në 
tabelën 3 në shtojcën 13). ekuacionet janë vlerësuar duke përdorur 
efekte fikse për të kapur heterogjenitetin mes vendeve.

3  testi Wald u krye për pika të ndryshme thyerjeje përveç asaj 2008t3-2008t4, por 
rezultatet e tij ishin më të mira pikërisht për këtë pikë thyerjeje.
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kredia reale për sektorin privat është variabli i varur, llogaritur 
si kredia për sektorin privat deflatuar me indeksin e Çmimeve të 
konsumit.

pbb reale shërben si përafrues i kërkesës në ekonomi. sa më e 
lartë kërkesa agregate, aq më e lartë edhe kërkesa për kredi në 
ekonomi, për rrjedhojë koeficienti pritet të jetë pozitiv. sikurse guo 
dhe sepanyan (2011), pbb përfshihet në ekuacion me kohëvonesë 
për të shmangur problemin e marrëdhënies shkakësore të ndërsjelltë 
të kredisë me pbb.

Qëllimi i përfshirjes së raportit të kredive me probleme është 
i dyfishtë. së pari, ai përfaqëson rrezikun e kredisë me të cilin 
përballen bankat. sa më i lartë rreziku i kredisë, aq më e ulët 
gatishmëria e bankave për të dhënë kredi. së dyti, kreditë me 
probleme mund të kufizojnë aftësinë e bankave për të dhënë kredi. 
një sistem bankar me nivel të lartë të kredive me probleme do të 
përdorte pjesën më të madhe të burimeve të tij për të rikuperuar 
këto kredi, si dhe mund të vuajë edhe nga gërryeja e kapitalit si 
rrjedhojë e provigjonimeve të larta. për këtë arsye, shenja e pritur 
e koeficientit të këtij variabli është negative – sa më i lartë niveli i 
kredive me probleme, aq më e ulët rritja e kredisë. sikurse pbb-ja 
reale, edhe raporti i kredisë më probleme përfshihet me kohëvonesë 
në model.

depozitat dhe detyrimet e huaja të bankave janë burimet kryesore 
të financimit të aktivitetit kreditues të bankave. sa më e lartë rritja e 
tyre, aq më e lartë edhe rritja e kredisë, për rrjedhojë koeficientët 
e tyre pritet të jenë pozitivë. për të faktorizuar rëndësinë e këtyre 
dy burimeve në financimin e rritjes së kredisë, e cila ndryshon në 
kohë dhe sipas vendeve, këta variabla janë peshuar me peshën e 
tyre ndaj totalit të aktiveve  të një tremujori më parë, përkatësisht 
Wdep dhe WrFl (në mënyrë të ngjashme me guo dhe sepanyan 
(2011)).

niveli fillestar i ndërmjetësimit është i rëndësishëm në përcaktimin 
e rritjes së kredisë në të ardhmen. Vendet me raport të ulët kredi/
pbb përgjithësisht kanë rritje më të shpejtë të kredisë se vendet me 
nivele të larta të këtij raporti. ne kemi përdorur devijimin e këtij 
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raporti nga trendi i tij (vlerësuar me filtrin hp), me kohëvonesë, 
dhe presim një koeficient me shenjë negative (nëse raporti kredi/
pbb është mbi trend, rritja e kredisë duhet të ngadalësohet dhe 
anasjelltas).

norma e interesit përfaqëson koston e kredisë dhe ndikon 
kërkesën për kredi – sa më e lartë norma e interesit, aq më e 
ulët kërkesa për kredi. shenja e pritur e koeficientit është negative. 
në model norma e interesit përfaqësohet nga tre variabla. në 
periudhën përpara krizës kemi përdorur normën reale të interesit 
për kredinë në monedhën vendase dhe euribor-in 12 mujor – si 
përafrues të kostos së kredisë në monedhë të huaj (euro), duke 
qenë së kjo e fundit nuk ishte e disponueshme për pjesën më të 
madhe të vendeve. në periudhën e dytë kemi përdorur mesataren 
e ponderuar të interesit për kreditë në monedhë vendase dhe të 
interesit në monedhë të huaj.

në model kemi përfshirë edhe kursin e këmbimit për të kapur 
rivlerësimin e stokut të kredisë në valutë si rrjedhojë e luhatjeve të 
kursit të këmbimit, duke qenë se një pjesë e portofolit të kredisë në 
këto vende është në monedhë të huaj, kryesisht në euro. Variabli 
shprehet në monedhë vendase për një njësi euro – rritja e kursit të 
këmbimit nënkupton nënçmim të monedhës vendase dhe anasjelltas. 
koeficienti i pritur për këtë variabël duhet të ketë shenjë pozitive.

në gjykimin tonë, kriza greke e vitit 2011 pati pasoja afatgjata 
për sistemet bankare në rajon për sa i takon përqasjes së tyre në 
kreditim dhe oreksit të tyre për rrezik. një sjellje e tillë u diktua 
edhe nga politikat e bankave mëma me origjinë evropiane për të 
reduktuar operacionet e tyre në rajon, një politikë që vijon të jetë 
akoma e pranishme për një pjesë të vendeve. për këtë arsye, në 
vlerësimin për periudhën e dytë kemi përfshirë një variabël cilësor, 
dum11, nëpërmjet të cilit faktorizohet pikërisht ky ndryshim në 
sjelljen e bankave pas krizës greke4.

4  tabela 1 in shtojcën 1 prezanton të dhënat e përdorura në model, transformimin e 
tyre dhe burimin e informacionit. 
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sipas stock dhe Watson (2011), koeficientët e vlerësuar me 
metodën e katrorëve më të vegjël janë të pazhvendosur nëse 
variablat e përfshirë në model janë stacionarë. përpara vlerësimit të 
modelit, testuam variablat për ekzistencën e rrënjës njësi. këto teste 
konfirmuan ekzistencën e rrënjës njësi në nivel dhe variablat bëhen 
stacionarë pas transformimit të tyre në diferencë të parë.

një karakteristikë tjetër e modelit është përzgjedhja e efekteve 
fikse. duke patur parasysh ndryshimet mes vendeve, një zgjedhje e 
tillë ishte intuitive. megjithatë ne vlerësuam ekzistencën e efekteve 
fikse edhe nëpërmjet testeve statistikore. sikurse tregohet në tabelën 
3 në shtojcën 1, të dy testet e përdorura konfirmojnë me konfidencë 
të lartë statistikore ekzistencën e efekteve fikse në model.

5. reZultatet e Vlerësimit

tabela 1 më poshtë paraqet rezultatet e vlerësimit të ekuacioneve 
për periudhën përpara krizës dhe atë pas krizës. koeficientët e 
gjetur kanë shenjën e duhur dhe janë statistikisht të rëndësishëm. 
gjithashtu, sikurse pritej, madhësia dhe kohëvonesat me të cilat 
disa nga variablat shpjegues ndikojnë rritjen e kredisë janë të 
ndryshme në të dy periudhat.
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 tabela 1. rezultatet e vlerësimit
  2004Q4-2008Q3 2008Q4-2016Q4

  kohëvonesa koeficienti
gabimi 

standard
kohëvonesa koeficienti

gabimi 
standard

c -  0.0200*** 0.0068 -  0.0087*** 0.0022
dlog(rgdpc) 3  0.6167** 0.318 1  0.3792*** 0.1057
d(npl) 2  -0.7906* 0.4743 2  -0.1946*** 0.0702
dlog(rFl)*WrFl(-1) -  0.6893*** 0.0844 -  0.7210*** 0.0759
dlog(rdep)*Wdep(-1) -  0.5822*** 0.0804 -  0.4805*** 0.0561
dint 2  -0.5549*** 0.1268 1  -0.2003*** 0.0492
d(rlr) 3  -0.1505** 0.0532 -    
d(reuribor) 2  -0.5480** 0.2824 -    
d(rr_l)       3  -0.0340 0.0736
dlog(euro) -  0.1668*** 0.039 -  0.1734*** 0.0233
 dum11       - -0.0112  0.0025

observations 160 330
r2 adjusted 0.82 0.69
             
efektet fikse            
shqipëria   0.0551     -0.0003  
bullgaria   -0.0203     -0.0037  
kroacia   -0.0081     -0.0036  
rep. Çeke   -0.0031     0.0016  
hungaria   -0.0221     -0.0132  
irJm   0.0012     0.0054  
polonia   -0.0142     0.0052  
rumania   0.0127     -0.0056  
serbia   -0.0089     0.0017  
turqia   0.0077     0.0125  

shënim: *, **, dhe *** tregojnë rëndësinë statistikore për probabilitetet 10%, 5% dhe 
1% respektivisht. 

pbb si përfaqësuese e kërkesës agregate rezulton një përcaktues i 
rëndësishëm i rritjes së kredisë, por koeficienti i saj është më i ulët në 
periudhën pas krizës, duke sugjeruar kështu një dobësim të lidhjes 
mes kreditimit dhe aktivitetit ekonomik. e njëjta gjetje përftohet edhe 
nga rezultatet e guo dhe sepanyan (2011), kur koeficienti i rritjes 
reale ekonomike është më i lartë në periudhën përpara krizës së sa 
në rastin kur vlerësimi bëhet për të gjithë periudhën. ky ndryshim 
mund të reflektojë reagimin asimetrik në këto dy periudha: gjatë 
një periudhe optimiste, sikurse ajo përpara krizës, kredia e ndjek 
ngushtë rritjen e pbb-së, por gjatë një cikli rënës të ekonomisë, 
kur ekonomia rritet nën potencial, faktorë të tjerë marrin më shumë 
rëndësi se sa rritja ekonomike. rezultatet e everaert et. al (2015) 
gjithashtu konfirmojnë një ndjeshmëri më të ulët të rritjes së kredisë 
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kundrejt rritjes ekonomike në vitet pas krizës. gjithashtu, kohëvonesa 
me të cilën rritja e pbb-së ndikon rritjen e kredisë rezulton më e ulët 
në periudhën e dytë, duke nënkuptuar një kanal më të shpejtë nga 
aktiviteti real në kredi. një shpjegim i mundshëm është se, sistemet 
relativisht të reja bankare në këto vende janë bërë më eficiente në 
procesin e kreditimit me kalimin e viteve.

si detyrimet e huaja ashtu edhe depozitat janë nxitës të 
rëndësishëm të rritjes së kreditimit. koeficienti i detyrimeve të huaja 
është më i lartë se ai i depozitave në të dyja periudhat, duke 
sugjeruar se kjo mënyrë financimi ka qenë më e rëndësishme në 
përcaktimin e rritjes së kredisë. pas krizës së vitit 2008, sistemet 
bankare në pjesën më të madhe të vendeve përjetuan tërheqje të 
menjëhershme të fondeve të huaja, çka ishte dhe faktori kryesor për 
ngadalësimin e ndjeshëm të kredisë.

raporti i kredive me probleme, si përfaqësues i rrezikut të kredisë, 
ka ndikim negativ në rritjen e kredisë. rëndësia statistikore e këtij 
treguesi është forcuar dhe kohëvonesa e ndikimit të tij në kredi është 
ulur në periudhën e dytë, duke faktorizuar kështu përkeqësimin e 
shpejtë të cilësisë së portofolit të kredisë në këto vende gjatë kësaj 
periudhe. devijimi i shkallës së ndërmjetësimit financiar nga trendi 
rezulton gjithashtu i rëndësishëm në përcaktimin e rritjes së kredisë, 
veçanërisht në periudhën përpara krizës.

Çmimi i kredisë, përfaqësuar nga normat e interesit, rezulton 
i rëndësishëm në periudhën përpara krizës. rezultatet për këtë 
periudhë tregojnë se efekti i normës së huaj të interesit është më 
i lartë se ai i normës së në monedhën vendase. kjo shpjegohet 
me zgjerimin e shpejtë të kredisë në valutë (kryesisht euro) në një 
pjesë të mirë të këtyre vendeve, të ushqyer gjithashtu edhe nga 
huamarrja e huaj e bankave. në periudhën pas krizës, norma 
mesatare e ponderuar e interesit të përbërë rezulton statistikisht e 
parëndësishme. modeli jonë nuk përfshin kushtet jo-çmim të kredisë, 
si kërkesat për kolateral, maturitetin apo madhësinë e kredisë, etj.. 
Vrojtimet e aktivitetit kreditues në shumë prej vendeve tregojnë se 
kushtet e përgjithshme të kreditimit, të cilat përfshijnë kushtet jo-
çmim, kanë qenë të shtrënguara pas krizës së vitit 2008 (mnb, 
2013). duke qenë se normat e interesit kanë qenë përgjithësisht 
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në kahun rënës, kanë qenë kushtet jo-çmim ato që kanë vepruar 
kryesisht në kahun shtrëngues.

koeficienti përpara kursit të këmbimit është pozitiv dhe statistikisht 
i rëndësishëm, duke treguar se ka vërtet një efekt rivlerësimi kontabël 
si rrjedhojë e denominimit të një pjesë të kredisë në euro.

së fundi, variabli cilësor që përfaqëson vitet pas krizës greke 
rezulton i rëndësishëm dhe me shenjë negative, sikurse pritej. kjo 
do të thotë se ka vërtet një zhvendosje të sjelljes së bankave në 
rajon, që mund të interpretohet si rritje e kundërshtisë ndaj rrezikut 
dhe që vjen pjesërisht si rrjedhojë e strategjive të bankave mëma 
evropiane për të reduktuar operacionet e tyre në rajon.

kontrolli për Qëndrueshmërinë e modelit 

Qëndrueshmëria e modelit është vlerësuar nëpërmjet testit të 
stabilitetit të koeficientëve dhe të testeve për mbetjet e modelit për 
secilën nga periudhat. të dyja këto teste tregojnë qëndrueshmëri 
të modeleve të vlerësuara dhe mbështesin me besueshmëri të lartë 
statistikore koeficientët e gjetur nga secili prej modeleve. hedhja 
poshtë me besueshmëri të lartë statistikore të ekzistencës së rrënjës 
njësi në mbetjet e modelit, si për supozimin e mbetjeve të përbashkëta 
ashtu edhe ato individuale, konfirmon se mbetjet e modeleve janë 
stacionare, duke garantuar për qëndrueshmërinë e përgjithshme të 
të dy modeleve. ndërkohë, shpërndarja pothuajse rrethore dhe e 
qendërzuar e probabilitetit të ndodhjes së koeficientëve për secilin 
variabël konfirmon se vlerat e gjetura janë të qëndrueshme.

një nga supozimet kryesore për të pranuar statistikisht 
qëndrueshmërinë e rezultateve të modeleve të vlerësuara me 
metodën e katrorëve të vegjël, është se mbetjet e modeleve për 
secilin nga vendet nuk duhet të jenë të korreluara me njëra-tjetrën. 
nëse ky supozim nuk vërtetohet, koeficientët e gjetur tentojnë të 
jenë të zhvendosur. matricat e korrelacionit dhe të kovariancës së 
mbetjeve mes vendeve konfirmojnë se mbetjet e ekuacioneve për 
secilin vend kanë korrelacion të ulët mes tyre, për të dy periudhat, 
duke konfirmuar statistikisht supozimin kryesor. për më tepër, 
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përzgjedhja fillestare për të  vlerësuar modelet me anë të kryqëzimit 
sur midis vendeve, do të thotë që ne kemi marrë në konsideratë për 
të korrigjuar si për heteroskedasticitet ashtu edhe për korrelacionin 
e njëkohshëm midis vendeve. për informacion më të detajuar mbi 
tabelat për matricat e korrelacionit dhe kovariancës së mbetjeve 
mes vendeve referojuni tabelës 2 në shtojcën 2.

një tjetër mënyrë për të vlerësuar qëndrueshmërinë e modelit 
është rivlerësimi i koeficientëve nën një specifikim alternativ të tij, i 
cili mund të bëhet duke shtuar një variabël kontrolli. për këtë qëllim 
ne përfshijmë në model raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit 
(rmk), si një faktor i rëndësishëm që mund të ketë ndikuar zhvillimet 
e kreditimit në rajon. për të kuptuar efektin që ka kapitali i bankës 
në rritjen e kredisë ne rivlerësuam edhe një herë ekuacionet duke 
përfshirë rmk. sa më i lartë rmk, aq më e lartë aftësia e bankave 
për të kredituar, pra shenja e koeficientit përpara këtij variabli pritet 
të jetë pozitive. rezultatet e marra nga vlerësimi i këtij modeli janë 
paraqitur në tabelën 3 në shtojcën 2. sikurse duket nga tabela, 
koeficientët e variablave të tjera të pavarur nuk ndryshojnë shumë me 
shtimin e variablit të ri të pavarur rmk, duke rikonfirmuar stabilitetin 
e koeficienteve të gjetur. rezultatet e reja të regresionit sugjerojnë 
se kapitali nuk ka qenë një faktor i rëndësishëm në ecurinë e kredisë 
në periudhën e para krizës, sepse koeficienti ka shenjën e kundërt 
nga sa pritej dhe është statistikisht i parëndësishëm. ndërkohë në 
periudhën e dytë, pas krizës ai kthehet në një faktor statistikisht 
të rëndësishëm dhe me ndikim në rritjen e kredisë. megjithatë, 
madhësia e koeficientit përpara variablit të kapitalit tregon se 
ndikimi i ndryshimeve të rmk në rritjen e kredisë është relativisht i 
vogël në krahasim me ndikimin e variablave të tjerë. 
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6. diskutimi i reZultateVe

në pjesën në vijim paraqitet zbërthimi i rritjes së kredisë në 
kontribute të faktorëve përcaktues të saj, bazuar në rezultatet e 
vlerësimit ekonometrik. përfitimi nga ky zbërthim është i dyfishtë. së 
pari, ai mundëson krahasimin e nxitësve të kreditimit mes vendeve 
të ndryshme. së dyti, ai ndihmon të kuptojmë se çfarë ndryshoi 
pas krizës së vitit 2008. Zbërthimi për të dy periudhat paraqitet në 
grafikun 5 më poshtë. 

duke analizuar periudhën përpara krizës, vërejmë se depozitat 
vendase dhe rritja ekonomike janë kontribuues të rëndësishëm të 
rritjes së kredisë në të gjitha vendet. ndërkohë, detyrimet e huaja të 
bankave kanë ushqyer rritjen e kredisë vetëm në disa prej vendeve, 
veçanërisht në bullgari, hungari dhe rumani, dhe më pak në serbi. 
prania e madhe e degëve të bankave të huaja ka lehtësuar rritjen e 
huamarrjes së huaj në këto sisteme bankare.

në pjesën më të madhe të vendeve, rritja e shpejtë e kredisë 
ka qenë pasojë e nivelit të ulët të kredisë në ekonomi. Vendet me 
përdorim të ulët të levës financiare, sikurse matet nga raporti kredi/
pbb, janë më të prirur të kenë rritje të shpejtë të kredisë se sa vendet 
me tregje të maturuara të kredisë. efekti i nivelit të ulët të raportit 

Gra�k 5. Zbërthimi i rritjes së kredisë për 2004T4-2008T3 (majtas) dhe 
2008T4-2016T4 (djathtas)*

*Më saktësisht, ky është zbërthimi i diferencës së logaritmit të kredisë (dlog) në kontribute të variablave 
shpjegues, të transformuar edhe ata në dlog apo diferencë të parë.

Burimi: Llogaritje të autorëve.  
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kredi/pbb është veçanërisht i dukshëm për shqipërinë, bullgarinë, 
hungarinë, irJm, poloninë dhe rumaninë.

normat e interesit nuk duket të kenë ndikim të rëndësishëm në 
përcaktimin e rritjes së kredisë në periudhën përpara krizës. kjo 
sugjeron se në shumicën e vendeve kredia do të rritej gjithsesi 
pavarësisht kostos së saj, e nxitur nga kërkesa e lartë në një ambient 
me nivel të ulët të përdorimit të kredisë.

kreditë me probleme kanë qenë relativisht të ulëta në vitet 
përpara krizës në pjesën më të madhe të vendeve. megjithatë, për 
disa vende, veçanërisht për irJm dhe poloninë, niveli i tyre ishte i 
lartë në vitin 2004. gjatë viteve që pasuan, deri në 2008, situata 
u përmirësua ndjeshëm në këto vende. ulja e rrezikut të kredisë 
dhe pastrimi i bilanceve të bankave nga kreditë me probleme duket 
të ketë kontribuar pozitivisht në rritjen e kredisë në to gjatë kësaj 
periudhe. 

efekti rivlerësues i kursit të këmbimit kundrejt euros është i dukshëm 
vetëm në Çeki dhe në poloni, në të dyja rastet me kontribut negativ. 
të gjitha vendet me regjim të lirë të kursit të këmbimit kanë përjetuar 
mbiçmim të monedhës së tyre vendase gjatë kësaj periudhe, por ky 
fenomen ka qenë më i fortë për këto dy vende. 

në periudhën pas krizës, tërheqja e financimit të huaj në 
sistemet bankare ka qenë një faktor i rëndësishëm në përkeqësimin 
e performancës së kredisë për shumicën e vendeve. ky fenomen 
është veçanërisht i dukshëm në bullgari, hungari dhe rumani, të 
njëjtat vende në të cilat huamarrja e huaj e bankave ushqeu rritjen 
e shpejtë të kredisë. turqia, nga ana tjetër, është i vetmi vend që 
ka përfituar nga rritja e huamarrjes së huaj të bankave në vitet e 
fundit, duke qenë se ekonomia turke nuk ka qenë pjesë e ciklit 
ngadalësues ekonomik pas vitit 2008, sikurse vendet e tjera. 

burimi tjetër i financimit të kredisë, depozitat vendase, janë rritur 
në të gjitha vendet, ndonëse më pak se në vitet përpara krizës. në 
disa prej vendeve, kontributi i tyre në rritjen e kredisë ka balancuar 
tërheqjen e financimit të huaj të bankave, si në rastin e shqipërisë, 
bullgarisë, serbisë dhe rumanisë.
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kontributi i rritjes ekonomike në rritjen e kredisë është më i ulët 
se në periudhën përpara krizës, si rrjedhojë e elasticitetit më të 
ulët dhe rritjes më të dobët ekonomike. gjithashtu, vërehen edhe 
ndryshime në performancën ekonomike mes vendeve. ekonomia 
turke nuk u prek shumë nga kriza, në një kohë që ekonomitë e 
shqipërisë, polonisë dhe irJm patën një rikuperim më të shpejtë pas 
ngadalësimit që ndodhi menjëherë pas krizës. kjo reflektohet në një 
kontribut më të lartë të rritjes ekonomike në rritjen e kredisë  në këto 
vende krahasuar me vendet e tjera, ku kontributi i rritjes së pbb-së 
është i vogël, ose edhe negativ, si në rastin e kroacisë.

përkeqësimi i cilësisë së kredisë është një faktor tjetër që ka 
kontribuar në rritjen e dobët të kredisë në këto vende në vitet pas 
krizës. më përjashtim të turqisë, sistemet bankare në të gjitha 
vendet u përballën me rritje të kredive me probleme. në pjesën më 
të madhe të tyre, raporti i kredive me probleme tashmë është ulur 
nën 15%, me përjashtim të shqipërisë dhe serbisë, ku niveli i tyre 
mbetet ende i lartë.

devijimi i raportit kredi/pbb nga trendi i tij ka dhënë ndikim të 
vogël në periudhën pas krizës. por, ndryshe nga vitet para krizës, 
efekti i tij është negativ në të gjitha vendet, (më i dukshëm në 
bullgari, hungari dhe poloni) me përjashtim të turqisë, ku ndikimi i 
tij është thuajse pozitiv, ndonëse shumë i vogël. 

rezultati më interesant është efekti i madh negativ i variablit cilësor 
për vitet pas krizës greke. rritja e përgjithshme e kundërshtisë ndaj 
rrezikut në procesin e kreditimit dhe politikat e bankave evropiane 
për të ulur ekspozimin në tregjet e rajonit kanë kufizuar ndjeshëm 
ofertën e kredisë në këto vende.

së fundi, efekti rivlerësues i kursit të këmbimit kundrejt euros, 
sikurse pritej, është pozitiv pas vitit 2008. me përjashtim të 
bullgarisë, kroacisë dhe irJm, të cilat kanë regjime të kursit fiks të 
këmbimit, të gjitha vendet e tjera kanë pasur nënçmim të monedhës 
vendase kundrejt euros gjatë kësaj periudhe.
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7. konkluZione 

Vendet e evropës Qendrore dhe Juglindore (eQJl-së)-së përbëjnë 
një rast interesant studimi, ku procesi i tranzicionit ekonomik 
është mbështetur gjerësisht nga thellimi i ndërmjetësimit financiar, 
nxitur edhe nga prania e bankave evropiane në rajon. sidomos 
në periudhën e para krizës, financimi i huaj në nivele të larta 
ka ushqyer rritjen e kredisë, duke inkurajuar zhvillimin e sektorit 
financiar dhe procesin e integrimit evropian të këtij rajoni. kriza 
financiare e vitit 2008 ushtroi presion të fortë mbi aktivitetin kreditues 
të bankave të huaja në rajon. sidomos pas krizës greke dhe me 
forcimin e standardeve të mbikëqyrjes evropiane, rajoni i eQJl-së-
së ka përjetuar një valë të dytë tensioni, i cili u reflektua në rënien 
ekonomike dhe në uljen e mëtejshme të ekspozimit të grupeve të 
mëdha bankare në rajon. në këtë kuadër, studimet mbi përcaktuesit 
e rritjes së kredisë janë me interes të veçantë për të kuptuar ndikimin 
e krizës financiare në rajon si dhe sfidat aktuale të tij.

ky material synon të paraqesë më në detaje faktorët që kanë 
ndikuar zhvillimet e kreditimit në rajon, duke kontribuar në literaturën 
ekzistuese në këtë fushë. bazuar në metodologjinë e përdorur nga 
guo dhe stepanyan (2011), ne kemi vlerësuar empirikisht ndikimin 
e secilit prej faktorëve themelorë në ngërçin e aktivitetit kreditues në 
rajon. rezultatet e përfituara nga vlerësimi i të dhënave me anë të 
metodës së katrorëve të vegjël në panel, me efekte fikse të vendeve 
si dhe të vlerësuara për të dyja periudhat më vete, para krizës dhe 
pas krizës, kanë konfirmuar ndryshimet në rëndësinë e faktorëve 
që ndikojnë aktivitetin kreditues. gjetjet tona janë gjerësisht në 
përputhje me studimet e tjera në literaturë, të cilat identifikojnë rritjen 
e pbb-së, cilësinë e portofolit të kredisë, shkallën e ndërmjetësimit 
financiar, së bashku me burimet e financimit të huaj dhe vendas si 
përcaktues të rëndësishëm të rritjes së kredisë.

rezultatet e vlerësuara tregojnë se rritja e kredisë pas krizës 
financiare është ndikuar negativisht nga tërheqja e fondeve të huaja 
nga rajoni dhe ndryshimi në sjelljen e bankave pas vitit 2011. efekti 
negativ i tërheqjes së detyrimeve të huaja u kundërbalancua në një 
farë mase nga rritja e depozitave në vend. ndërkohë, procesi i 
përgjithshëm i uljes së ekspozimit të grupeve bankare dhe rritja e 
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kundërshtisë ndaj rrezikut të bankave evropiane pas krizës greke 
ka ndikuar në ecurinë e kreditimit duke penguar rigjallërimin e tij.

rezultatet tregojnë për një ndikim të ulët të normave të interesit të 
kredisë në rritjen e kreditimit në periudhën e para krizës. edhe pse 
autoritet qendrore në rajon kanë lehtësuar kushtet monetare, kushtet 
e tjera jo-çmim të kredisë, të cilat janë faktorë të rëndësishëm në 
stimulimin e kërkesës për kredi, mbeten më të shtrënguara se në 
periudhën e para krizës, duke kundërbalancuar efektin e normave 
të ulëta të interesit. aktiviteti kreditues në rajon mbetet peng i 
pasigurive të larta të perceptuara, i oreksit të ulët për rrezik, dhe 
i besimit të ulët nga të dy anët, si ajo e kërkesës ashtu edhe ajo 
e ofertës për kredi. kjo sugjeron se politikëbërësit në rajon duhet 
të marrin në konsideratë zbatimin e masave të nevojshme për të 
zvogëluar primet e rrezikut në ekonomi, duke ndërmarrë reformat 
strukturore dhe duke mundësuar një rritje ekonomike të qëndrueshme 
në afat të gjatë.

së fundi, vlen të theksohet se shkalla e ndërmjetësimit financiar 
mbetet në nivele të ulëta për shumicën e vendeve të rajonit. prandaj, 
nga pikëpamja e kërkesës për kredi ka ende vend për rritjen e 
kreditimit në të ardhmen. kjo do të kërkojë një pjesëmarrje më 
aktive të bankave për thellimin e ndërmjetësimit financiar dhe për 
mbështetjen e rritjes ekonomike. Varësia e lartë e sistemit bankar të 
vendeve të eQJl-së ndaj bankave evropiane rrit brishtësinë e tij ndaj 
goditjeve të jashtme dhe ndaj politikave të bankave mëma për uljen 
e ekspozimit në rajon, të cilat kanë implikime të rëndësishme edhe 
për rritjen e portofolit të kredisë. politikat monetare dhe të stabilitetit 
financiar duhet të marrin në konsideratë këtë karakteristikë të sektorit 
bankar në vendet e eJQl. megjithatë, thellimi i ndërmjetësimit 
financiar do të mbetet një instrument i rëndësishëm për mbështetjen 
e rritjes të qëndrueshme afatgjatë dhe konvergjencën e mëtejshëm 
të rajonit me vendet perëndimore evropiane. 
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shtoJcë 1- speciFikimi i modelit

tabela 1. Përshkrimi dhe specifikimi i variablave 

Variablat përshkrimi transformimi burimi

kredi për sektorin 
privat

kredi për sektorin privat, 
deflatuar për iÇk

dlog
bankat qendrore 

të vendeve 

pbb reale
shuma kumulative e katër 

tremujoreve të pbb-se reale 
dlog

institutet kombëtare 
të statistikave

npl
raporti i kredive 

me probleme ndaj 
totalit të kredisë 

diference e parë
bankat qendrore 

të vendeve 

depozitat rezidente
depozitat vendase 
të sistemit bankar, 
deflatuar për iÇk

dlog, e shumëzuar me 
raportin me kohëvonesë të 
depozitave ndaj aktiveve

bankat qendrore 
te vendeve 

detyrimet e huaja
detyrimet ndaj 

jorezidenteve te sistemit 
bankar, deflatuar për iÇk

dlog, e shumëzuar me 
raportin me kohëvonesë të 
detyrimeve ndaj aktiveve

bankat qendrore 
të vendeve 

ksp/pbb
ksp nominale/shuma 

kumulative e katër 
tremujorëve e pbb nominale

devijimi nga trendi 
(llogaritur me hp)

llogaritje të 
autorëve 

interesi i kredisë në 
monedhën kombëtare 
(2004t4 – 2008t3)

norma e interesit 
për kreditë e reja në 

monedhën kombëtare, 
deflatuar për iÇk 

diferenca e parë
bankat qendrore 

te vendeve 

interesi i kredisë në 
monedhën  e huaj

(2004t4 – 2008t3)

euribor 12m , 
deflatuar për iÇk

diferenca e parë ecb; eurostat 

interesi i përbërë 
i kredisë 

(2008t4 – 2016t4)

norma mesatare e 
interesit për kredinë e re 

në monedha të ndryshme, 
deflatuar për iÇk 

diferenca e parë
e llogaritur, 

bankat qendrore 
te vendeve 

kursi i këmbimit
monedha vendase 

për 1 euro
dlog

bankat qendrore 
të vendeve 

dum11
0 për 2004t4 – 2011t3 

dhe 1 më pas

tabelë 2. Përdorimi i efekteve fikse kundrejt efekteve rastësore për 
periudhat e zgjedhura   
periudha redundant test statistikat        sh. l statistika-p

2002-2008 të kryqëzuara në panel chi-square 78.258567 9 0.0000

2008-2016 të kryqëzuara në panel chi-square 5.645214 9 0.0000

periudha hausman test statistika chi-sQ       sh. l statistika-p
2002-2008 cross-section random 0.000000 8  1.0000
2008-2016 cross-section random 0.000000 8 1.0000
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tabela 3. vlerësimi i ndryshimeve të koeficientëve 
Testi Wald:
Paneli: 2008T4-2016T4
Testet Statistikore Vlera Sh.L Probabiliteti
statistika - F 25.9127 (6, 312) 0
chi-square 155.4762 6 0
       
hipoteza zero:      
c(2)-0.62=0, c(3)+0.79=0, c(4)-0.69=0, c(5)-0.58=0, c(6)+0.55=0, c(8)-0.17=0
përmbledhje e hipotezës zero:      
Kufizimet të normalizuara (= 0)   Vlera Gabim standard
-0.62 + c(2) (gdp)   -0.240829 0.10275
0.79 + c(3) (npl)   0.595422 0.068255
-0.69 + c(4) (Fl)   0.031001 0.073827
-0.58 + c(5) (dep)   -0.099484 0.054582
0.55 + c(6) (dint)   0.3497 0.0478
-0.17 + c(8) (er)   0.003368 0.022614

shtoJcë 2- testet e Qëndrueshmërisë

tabela 1. testet e mbetjeve për dy periudhat 

Variablat
Testi i rrënjës njësi 

i përbashkët 
levin, lin & chu t*

p-statistic ADF -Fisher 
chi-square

p-statistic PP-Fisher 
chi-square

p-statistic

Periudha e parë e rregulluar 2004-2008 (observime 142/150)
resid_  country -11.5523 0.0000 152.23 0.0000 181.545 0.0000

Periudha e dytë e rregulluar 2008-2016 (observime 318/330)
resid_  country -14.5149 0.0000 186.944 0.0000 203.253 0.0000
** probabilitetet për testin Fisher llogariten duke përdorur shpërndarjen asimptotike chi-
square. të gjitha testet e tjera supozojnë shpërndarje normale asimptotike. hipoteza 
zero është që mbetjet kanë rrënjë njësi. me konfidencë të lartë mund të hidhet poshtë 
hipoteza zero dhe të pranohet se mbetjet e secilit model janë stacionare.
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tabela 2. karakteristikat e mbetjeve për periudhën e zgjedhur5

Periudha e parë: 2004-2008 vlerësim
Residual convariance matrix

   _al  _bg  _cr  _cZ  _hu  _mk  _pl  _ro  _sr  _tr 
 _al  0.001  (0.000)  (0.000)  0.000  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000)  (0.000)  0.000 
 _bg  (0.000)  0.002  (0.000)  (0.000)  0.000  0.000  0.000  (0.000)  0.000  0.000 
 _cr  (0.000)  (0.000)  0.000  (0.000)  (0.000)  0.000  0.000  0.000  0.000  (0.000)
 _cZ  0.000  (0.000)  (0.000)  0.000  0.000  (0.000)  0.000  (0.000)  (0.000)  0.000 
 _hu  (0.000)  0.000  (0.000)  0.000  0.000  0.000  (0.000)  0.000  0.000  0.000 
 _mk  (0.000)  0.000  0.000  (0.000)  0.000  0.000  (0.000)  0.000  0.000  0.000 
 _pl  (0.000)  0.000  0.000  0.000  (0.000)  (0.000)  0.000  0.000  (0.000)  0.000 
 _ro  (0.000)  (0.000)  0.000  (0.000)  0.000  0.000  0.000  0.001  0.000  (0.000)
 _sr  (0.000)  0.000  0.000  (0.000)  0.000  0.000  (0.000)  0.000  0.001  (0.000)
 _tr  0.000  0.000  (0.000)  0.000  0.000  0.000  0.000  (0.000)  (0.000)  0.000 

Residual correlation matrix
   _al  _bg  _cr  _cZ  _hu  _mk  _pl  _ro  _sr  _tr 
 _al  1.00 - 0.05 - 0.09  0.11 - 0.41 - 0.38 - 0.36 - 0.30 - 0.20  0.30 
 _bg - 0.05  1.00 - 0.31 - 0.11  0.18  0.24  0.04 - 0.03  0.35  0.29 
 _cr - 0.09 - 0.31  1.00 - 0.29 - 0.01  0.13  0.35  0.68  0.28 - 0.10 
 _cZ  0.11 - 0.11 - 0.29  1.00  0.21 - 0.02  0.04 - 0.32 - 0.26  0.17 
 _hu - 0.41  0.18 - 0.01  0.21  1.00  0.67 - 0.08  0.19  0.29  0.06 
 _mk - 0.38  0.24  0.13 - 0.02  0.67  1.00 - 0.01  0.44  0.13  0.02 
 _pl - 0.36  0.04  0.35  0.04 - 0.08 - 0.01  1.00  0.51 - 0.04  0.15 
 _ro - 0.30 - 0.03  0.68 - 0.32  0.19  0.44  0.51  1.00  0.07 - 0.09 
 _sr - 0.20  0.35  0.28 - 0.26  0.29  0.13 - 0.04  0.07  1.00 - 0.22 
 _tr  0.30  0.29 - 0.10  0.17  0.06  0.02  0.15 - 0.09 - 0.22  1.00 

Periudha e dytë: 2008-2016 vlerësim 
Residual convariance matrix

   _al  _bg  _cr  _cZ  _hu  _mk  _pl  _ro  _sr  _tr 
 _al  0.000  0.000  (0.000)  (0.000)  0.000  0.000  0.000  (0.000)  0.000  (0.000)
 _bg  0.000  0.000  (0.000)  (0.000)  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  (0.000)
 _cr  (0.000)  (0.000)  0.000  (0.000)  (0.000)  0.000  0.000  0.000  0.000  (0.000)
 _cZ  (0.000)  (0.000)  (0.000)  0.000  (0.000)  0.000  0.000  (0.000)  0.000  0.000 
 _hu  0.000  0.000  (0.000)  (0.000)  0.000  (0.000)  0.000  0.000  0.000  (0.000)
 _mk  0.000  0.000  0.000  0.000  (0.000)  0.000  0.000  (0.000)  0.000  (0.000)
 _pl  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  (0.000)
 _ro  (0.000)  0.000  0.000  (0.000)  0.000  (0.000)  0.000  0.000  (0.000)  0.000 
 _sr  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  (0.000)  0.000  (0.000)
 _tr  (0.000)  (0.000)  (0.000)  0.000  (0.000)  (0.000)  (0.000)  0.000  (0.000)  0.001 

Residual correlation matrix
   _al  _bg  _cr  _cZ  _hu  _mk  _pl  _ro  _sr  _tr 
 _al  1.00  0.40 - 0.30 - 0.11  0.25  0.16  0.30 - 0.10  0.36 - 0.10 
 _bg  0.40  1.00 - 0.09 - 0.13  0.27  0.00  0.25  0.35  0.12 - 0.08 
 _cr - 0.30 - 0.09  1.00 - 0.05 - 0.07  0.24  0.15  0.07  0.18 - 0.03 
 _cZ - 0.11 - 0.13 - 0.05  1.00 - 0.00  0.04  0.30 - 0.02  0.07  0.14 
 _hu  0.25  0.27 - 0.07 - 0.00  1.00 - 0.05  0.18  0.04  0.17 - 0.14 
 _mk  0.16  0.00  0.24  0.04 - 0.05  1.00  0.34 - 0.13  0.06 - 0.41 
 _pl  0.30  0.25  0.15  0.30  0.18  0.34  1.00  0.15  0.11 - 0.05 
 _ro - 0.10  0.35  0.07 - 0.02  0.04 - 0.13  0.15  1.00 - 0.02  0.38 
 _sr  0.36  0.12  0.18  0.07  0.17  0.06  0.11 - 0.02  1.00 - 0.03 
 _tr - 0.10 - 0.08 - 0.03  0.14 - 0.14 - 0.41 - 0.05  0.38 - 0.03  1.00 

5 në tabelën e mbetjeve, secili vend përfaqësohet nga shkurtimet: al-shqipëria, bg-
bullgaria, cr-kroacia, Zc-republika Çeke, hu-hungaria, pl-polonia, ro-rumania, sr-
serbia, mk-irJm dhe tr-turqia. 
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   tabela 3. rezultatet e vlerësimit me treguesin e mjaftueshmërisë së kapitalit (cAr). 
Variabli 2004T4-2008T3 2008T4-2016T4

kohëvonesa koeficienti gabimi 
standard kohëvonesa koeficienti gabimi 

standard
c - 0.0192*** 0.0069 -  0.0082***  0.0022 

dlog(rgdpc) 3 0.6405** 0.3222 1  0.4165***  0.1089 

d(npl) 2 -0.8808* 0.4817 2  -0.1968***  0.0665 

dlog(rFl)*WrFl(-1) - 0.6986*** 0.0878 -  0.7147***  0.0766 

dlog(rdep)*Wdep(-1) - 0.5819*** 0.0845 -  0.4903***  0.0573 

dint 2 -0.5364*** 0.1336 1  -0.1949***  0.0495 

d(rlr) 3 -0.1613*** 0.0530  

d(reuribor) 2 -0.5204* 0.2947  

d(rr_l)   3  -0.0467  0.0768 

dlog(euro) - 0.1662*** 0.0379 -  0.1802***  0.0230 

dcar 1 -0.0984 0.1364 1  0.2196**  0.1106 

dum11 -0.0111*** 0.0025

     

numri i vrojtimeve 160 330

r2 e korrektuar 0.83 0.69

     

Efektet fikse    

shqipëria  0.0551    -0.0001  

bullgaria - 0.0201    -0.0039  

kroacia - 0.0079    -0.0035  

republika Çeke. - 0.0029   0.0016  

hungaria - 0.0213   -0.0134  

irJm  0.0005   0.0055  

polonia - 0.0145    0.0048  

rumania  0.0127   -0.0058  

serbia - 0.0088    0.0024  

turqia    0.0072      0.0124  
shënim: *, **, dhe *** tregojnë rëndësinë statistikore për probablitetet 10%, 5%, dhe 1%. 
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