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ABSTRAKT

Ky artikull analizon lidhjen midis konkurrencës dhe stabilitetit bankar pas krizës 
financiare globale bazuar në Metodën e Përgjithshme të Momenteve me të 
dhëna tremujore për periudhën 2008-2015. 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 gjithashtu ka një ndikim negativ në stabilitetin e bankave. Së fundi, 
është gjetur se lidhja midis tyre është lineare.

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

Fjalë kyçe: stabilitet bankar, konkurrencë, treguesi Boone, të dhëna panel, 
GMM.

1. HYRJE

Efekti i konkurrencës bankare në stabilitetin financiar brenda një vendi ka 
qenë një çështje e debatit 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, ku shumë 
prej tyre dështuan dhe të tjerë humbën rentabilitetin e tyre dhe kishin 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. 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)].

Dy fakte të stilizuara motivojnë qëllimin e këtij studimi. Së pari, një nga çështjet 
kryesore lidhet me krijimin e bankave që janë shumë 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. 
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Nga pikëpamja empirike, vetëm disa studime lidhen ngushtë me pyetjen që 
trajtojmë në rastin e Shqipërisë. Për shembull, studimi më i rëndësishëm është 
nga Dushku (2016)1, 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, kapitalit 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, të cilët janë pa 
dyshim konceptet më të përdorura 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.

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 nuk ka akoma dëshmi mbi 
natyrën e kësaj marrëdhënieje në rastin e një ekonomie të vogël të hapur në 
zhvillim, pra Shqipëria, dhe në veçanti pas krizës financiare globale (KFG). 
Prandaj, pyetja kryesore që shtrohet për diskutim në këtë material fokusohet 
në ndikimin e konkurrencës 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 tonë ndjek një procedurë me 
pesë hapa. Së pari, ne kemi ndërtuar një tregues të ri të përbërë individual të 
stabilitetit të bankës siç shpjegohet nga Shijaku (2016). Ai përfshin të dhëna 
individuale në nivel bankar të mbledhura nga Banka e Shqipërisë, të cilat 
janë të grupuara në 5 kategori, të tilla si mjaftueshmëria e kapitalit, cilësia e 
aktiveve, përfitueshmëria, likuiditeti dhe ndjeshmëria ndaj rreziqeve të tregut. 
Prandaj, treguesi ynë supozohet se mat drejtpërdrejt nivelin e stabilitetit bankar. 
Kjo përqasje përbën përparësi edhe për faktin se ajo shmang çdo pengesë që 
lidhet me përdorimin e qasjes binare ndaj episodeve të krizave. Në njohuritë 
tona më të mira, asnjë studim i mëparshëm nuk ka përdorur një tregues të tillë 
të stabilitetit të bankës si tregues i varur për të analizuar në mënyrë empirike 
lidhjen e konkurrencës dhe stabilitetit bankar dhe ne besojmë se ky është një 
hap i rëndësishëm drejt një kuptimi më të mirë të këtij mekanizmi. Së dyti, ne 
vlerësojmë një tregues të ri të konkurrencës siç sugjerohet nga Boone (2008), 
dhe llogaritet në rastin e Shqipërisë nga Shijaku (2017). 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 

1 Note (2006) zbaton metodologjinë Panzar-Rosse për të matur shkallën e konkurrencës në 
sistemin bankar shqiptar gjatë periudhës 1999-2006. Autori konstaton se bankat shqiptare 
operojnë në kushte të konkurrencës monopoliste. 
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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 IHH.

Gjetjet empirike ofrojnë dëshmi të forta që mbështesin pikëpamjen 
“konkurrencë–stabilitet”, e cila nënkupton 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 gjithashtu ka 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 shpjegon metodologjinë 
lidhur me specifikimin e modelit dhe të të dhënave. Rezultatet paraqiten në 
seksionin 3. Materiali përmbledh përfundimet në seksionin 4.

2. QASJA METODOLOGJIKE

2.1. 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 veçanti në punimet e Shijaku (2016). 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, CAELS 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 treguesve që 
lidhen specifikisht me veprimtarinë bankare, të tillë si efikasiteti operacional 
[EFIKASITETI] dhe leva financiare [LEVA] e bankave.  është konstante; 

(1)
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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 [1] lidhet më çështjen e endogjenitetit 
midis treguesve. Për këtë arsye, qasja empirike bazohet në metodën MPM 
siç është propozuar nga Arellano dhe Bond (1991) dhe Arellano dhe Bover 
(1995)2. Kjo qasje është gjithashtu e përshtatshme për të zgjidhur problemet 
e mundshme të endogjenitetit [Anderson dhe Hsiao (1981)].

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 (dmth. testet e mungesës së 
korrelacionit serial dhe konsistencës së treguesve të instrumenteve).

2.2. 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 shqiptare. 
Gjithsej, kjo përfshin një panel të balancuar me 448 vëzhgime dhe 28 
periudha.
 
Treguesit janë përafruar si vijon. Treguesit specifikë që lidhen specifikisht me 
bankat, sektorin bankar dhe atë të stabilitetit të tyre vlerësohen individualisht 
për secilën bankë. CAELS-i përfaqëson kushtet e stabilitetit bankar të vlerësuar 
siç shpjegohet nga Shijaku (2016). Faktorët specifikë të lidhur me bankat 
dhe tregun bankar janë vlerësuar individualisht. 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 

2 Han dhe Phillips (2010) sugjerojnë se MPM-ja 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.
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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. Ata janë shndërruar në 
logaritëm, përveç RREZIKU-t që 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 Shqiptar 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. 

3. REZULTATET EMPIRIKE

3.1. REZULTATET KRYESORE

Ky seksion paraqet rezultatet kryesore të qasjes sonë empirike siç është 
specifikuar në Ekuacionin [1]. Së pari, 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 ata janë 
stacionarë. Prandaj, ata hyjnë në model në nivel. Ky grup treguesish përfshin 
LERNER, EFIKASITETI dhe LEVA. Variablat e tjerë, domethënë CAELS, 
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 ato shndërrohen në 
gjendje stacionare3. 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 

3 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.
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i rendit të parë, pasi në këtë mënyrë ato shndërrohen në gjendje stacionare4. 
Së dyti, siç raportohet në Tabelën 6 në shtojcë, ne vlerësojmë 2 regresione. 
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. Në anën tjetër, kolona 
[2] paraqet rezultatet lidhur me një marrëdhënie të mundshme jolineare. Në 
të dyja rastet, modelet e specifikuara janë vlerësuar sipas qasjes MPM të 
shpjeguar më parë në seksionin 2.1. 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, ne 
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 testit AR(1) dhe AR(2). Përveç kësaj, testi 
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 teorike5. 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. 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. Së fundi, faktorët specifikë të bankës janë shpjegues të 
rëndësishëm të stabilitetit 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 përsa 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.

4 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.

5 Duke qenë se instrumentimi i treguesve teknikisht është i vështirë në modelin Arellano-Bond, ne 
gjithashtu aplikojmë 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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Tabela 2 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 dukshëm pozitiv, duke sugjeruar 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, atëherë mund të 
thuhet se ndryshimet në koston marzhinale kanë më shumë efekte mbi fitimet. 
Kjo nënkupton 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.

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 
2, 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 
2, kolonat [4] [6] në shtojcë.

3.2. KONTROLLI I FORTËSISË SË REZULTATEVE

Në këtë seksion, ne paraqesim një sërë analizash shtesë plotësuese, që 
lidhen me kontrollin e fortësisë së rezultateve në modelin tonë kryesor, siç 
është specifikuar në Ekuacionin (1). 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 [3] në Tabelën 2 në shtojcë tregon ndikimin e 
konkurrencës, të matur sipas një përqasjeje alternative, e cila është relativisht 
me treguesin e mëparshëm Boone, por përfshin gjithashtu kapitalin aksioner 
në vlerësimin e modelit të funksionit të kostos totale, mbi stabilitetin e bankës 
[Shih edhe Ekuacioni (B.1 dhe B.2) në shtojcë]6. 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 bankar.

6  Shih gjithashtu Shijaku (2017) për një shpjegim më të hollësishëm mbi metodologjinë e matjes.
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Në anën tjetër, si një test i fortësisë, ne përdorim gjithashtu indeksin Lerner 
[LERNER]7 dhe indeksin Lerner të përshtatur për eficiencën [LERNER*]8 si forma 
alternative për matjen e konkurrencës bankare, si dhe elasticitetin e fitimit 
[ELASTICITETFITIMI]9. Rezultatet raportohen respektivisht në kolonat [4], [5] dhe 
[6]. Këto rezultate tregojnë se LERNER dhe LERNER* janë të lidhur negativisht 
me CAELS. 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 i 
ELASTICITETFITIMI 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, ne gjithashtu shqyrtojmë 
ndikimin që përqendrimi bankar ka në stabilitetin e bankave shqiptare, duke 
u bazuar tek treguesi IHH10. Rezultatet paraqiten në Tabelën 2, kolona (7) në 
shtojcë. 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.    

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-konkurrencë dhe ato që lidhen me pikëpamjen e përqendrim–
brishtësi 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.

7 Bazuar tek studimi nga Fiordelisi dhe Mare (2014) ne llogarisim indeksin Lerner si . 
Ky indeks është një tregues linear që merr vlerat midis 0 dhe 1, ku vlerat me të ulëta sugjerojnë një 
shkallë më të lartë të konkurrencës bankare.

8 Shih Ekuacionin (B.3) në shtojcën B për metodologjinë e ndjekur për llogaritjen e këtij indeksi.
9 Shih gjithashtu Ekuacionin (B.4) në Shtojcën për metodologjinë e ndjekur për llogaritjen e këtij 

indeksi.
10 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 toalit 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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4. 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 ka pasur 
disa artikuj, ne përmirësojmë literaturën ekzistuese më tej 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 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, indeksin Lerner 
dhe indeksin Lerner i përshtatur për efikasitet, treguesi i elasticitetit të fitimit dhe 
indeksin Herfindahl.

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 të kontrollit të fortësisë 
konfirmojnë gjetjet e mësipërme. Përveç kësaj, gjithashtu 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 periudhat e krizës. 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 
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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 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. 

Nga pikëpamja empirike, ky studim përbën një vlerë të shtuar për shkak 
se rezultatet e marra paraqesin një informacion më të qartë të lidhjes midis 
konkurrencës dhe stabilitetit bankar pas krizës financiare të vitit 2008. Gjithsesi, 
treguesit e përdorur në këtë studim pasqyrojnë shkallën e konkurencës të lidhur 
ngushtë me tregun e huadhënies. Prandaj, nga pikëpamja e politikëbërjes, ne 
gjykojmë se është domosdoshmërisht e nevojshme që në studimet e ardhshme 
të merret në konsideratë edhe konkurrenca në tregun e depozitave. 
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SHTOJCA A

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. Probabilitet për testet Fisher janë përllogaritur duke përdorur një shpërndarje 
asimptonike Chi2. Të gjitha testet e tjera supozojnë një asimptonike normale.

Burimi: Llogaritje të autorit.

Tabela 2. Rezultatet empirike bazuar tek qasja GMM.
Modeli lerësuar Sistemi Bankar

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
ΔPBB 0.7827* 0.9494** 0.8169* 0.5475* 0.7000* 0.7092* 0.9319*
ΔRREZIKU -0.053* -0.0549** -0.0534* -0.0301* -0.0312* -0.0543* -0.0279*
ΔBOONE 0.171* 0.1996
ΔBOONE^2 -0.0313
ΔBOONE* 0.0581*
LERNER -0.2042**
LERNER* -0.0312***
ELASTICITETIFITIM 0.0304
IHH -0.9244*
EFIKASITETI -0.304* -0.4118*** -0.2962*** -0.1351 -0.3839* -0.2946** -0.2252***
LEVA 0.328** 0.5674** 0.3114*** 0.2042*** 0.4864* 0.0522 0.4215*
Cross-sections 16 16 16 16 16 16 16
Numri i instrumenteve 20 20 20 20 20 20 20
Numri i vrojtimeve 448 448 448 493 434 480 480
Statistika J 11.9 8.6 17.6 18.4 15.8 12.0 18.5
Probabiliteti (Statistika J) 0.37 0.57 0.28 0.19 0.33 0.29 0.19
AR(1) 0.02 0.03 0.07 0.00 0.00 0.00 0.59
AR(2) 0.26 0.49 0.45 0.11 0.14 0.21 0.53
Koeficientët shoqërohen me treguesit e rëndësisë statistikore si vijon *1%; **5%; ***10%.

Burimi: Llogaritje të autorit.

Gra�ku 1. Konkurrenca bankare dhe stabiliteti bankar, 2008 -2015

Burimi: Banka e Shqipërisë, Llogaritje të autorit.
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SHTOJCA B

Me qëllim realizimin e kontrollit të fortësisë së rezultateve, bazuar tek Leon 
(2014) dhe Shijaku (2017), treguesit Boone u llogaritën duke u mbështetur 
tek treguesi i kostos marzhinale (KM), i cili përfshin edhe një tregues shtesë që 
lidhet me kapitalin e bankës. Prandaj, funksioni për llogaritje të kostos totale 
(KT) shprehet si vijon:

Ku, Eit paraqet kapitalin aksioner të bankës i në kohën t. Q është prodhimi 
i bankës, Ç është vektor i çmimeve të inputeve, përkatësisht çmimit të punës 
(Ç1), çmimi i 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.  
janë koeficientët që duhet të llogariten.  është një term i gabimit. Modeli 
vlerësohet përsëri nëpërmjet MZKV-së, ndërsa u supozua se çmimet e inputeve 
janë homogjene, kostoja marxhinale mund të jetë si më poshtë:

Duke u bazuar tek Kasman dhe Kasman (2015), ne vlerësojmë edhe indeksin 
Lerner të përshtatur për efikasitetin në mënyrë individuale për secilën bankë, 
si vijon: 

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 deri në 1, në 
të cilën ato afër 1 nënkuptojnë një rënie të konkurencës. Më 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:
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