
 

 

 

 

STUDIME PASDIPLOMIKE –CIKLI I DYTË 

 

 

 

TEZA: 

ANALIZA E PROFITABILITETIT BANKAR NË 

REPUBLIKËN E MAQEDONISË 

 

 

 

 

 

    

KANDIDATI:                             MENTORI: 

EDON IDRIZI            Assoc.Prof.Dr. JETON MAZLLAMI 

 

 

TETOVË, Shtator 2019 

FAKULTETI I BIZNESIT DHE EKONOMISË 

ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА 

FACULTY OF BUSINESS AND ECONOMICS 

 

UNIVERSITETI I EVROPËS JUGLINDORE 

УНИВЕРЗИТЕТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА 

SOUTH  EAST  EUROPEAN UNIVERSITY 

 



  

Analiza e profitabilitetit bankar në Republikën e Maqedonisë 

MSc(c) Edon Idrizi 2 

 

 

DEKLARATË 

 

Unë, Edon Idrizi student në studimet pas-diplomike në Fakultetin të Biznesit dhe Ekonomisë 

në Universitetin e Evropës Juglindore –Tetovë, deklaroj se ky punim masteri është punë 

hulumtuese e imja dhe se nuk është publikuar më parë nga autorë të tjerë. Çdo material që kam 

përdorur është deklaruar në tekst me referencë përkatëse dhe bibliografia përmban të gjithë 

literaturën që kam përdorur gjatë gjithë punës sime hulumtuese.  

Jam i vetëdijshëm se çdo shkelje e rregullave të caktuara do të rezultojë me anulimin e këtij 

studimi të magjistraturës. 

 

 

  

Nënshkrimi 

 

 

 

 

 



  

Analiza e profitabilitetit bankar në Republikën e Maqedonisë 

MSc(c) Edon Idrizi 3 

 

 

MIRËNJOHJE 

 

Për të arritur një punë të suksesshme kërkohet kohë dhe mund të madh andaj përkushtimi 

dhe këmbëngulësia në hulumtimin shkencor më ka bërë të realizoj objektivat e mia. 

Falënderim i posaçëm shkon për mentorin tim Assoc. Prof. Dr. Jeton Mazllami për 

përkushtimin dhe gatishmërinë për të më ndihmuar në çdo kohë, për këshillat dhe komentet të cilët 

më ndihmuan jashtëzakonisht shumë në përfundimin e tezës së masterit. Gjithashtu një falënderim 

shkon edhe për anëtarët e komisionit Assoc. Prof. Dr. Hyrije Abazi-Alili dhe Prof. Dr. Nasir Selimi. 

Mirënjohjet më të thella shkojnë për familjen time që në çdo kohë më kanë dhënë dashurinë 

e pakufishme, mbështetjen morale ashtu edhe financiare.  

Një falënderim shkon gjithashtu edhe për miqtë dhe kolegët e mi për mbështetjen e 

pakufishme që ma kanë dhënë gjatë gjithë kësaj kohe. 

 

Këtë punim ia përkushtoj gjyshit tim të ndjerë, Nexhat Idrizi! 

 

 

  



  

Analiza e profitabilitetit bankar në Republikën e Maqedonisë 

MSc(c) Edon Idrizi 4 

 

 

Abstrakt 

 

Profitabiliteti bankar shpreh suksesin që bankat realizojnë nga veprimtaria e tyre. Ekzistojnë 

shumë faktorë nga të cilat varret kjo performancë, siç janë faktorët mikroekonomikë dhe 

makroekonomikë. Qëllimi dhe rëndësia e kësaj teze është të hulumtojë dhe të identifikojë faktorët 

që e përcaktojnë profitabilitetin e bankave në Maqedoni të kategorizuar në dy grupe, faktorët e 

brendshëm, specifik bankarë dhe faktorët e jashtëm makroekonomik. 

Për më tepër, analiza tregon gjendjen e sistemit bankar në Maqedoni me vëmendje të veçantë 

kushtuar përcaktuesve specifik bankarë dhe makroekonomik. Të dhënat e përdoruara përfshijnë 

periudhën 2005 – 2016, ku janë përdorur dy variabla të varura për matjen e profitabilitetit, kthimi 

nga aktivet (ROA) dhe kthimi nga kapitali (ROE). Faktorët e tjerë të përdorur në këtë studim 

përfshijnë variablat e pavarura edhe atë depozitat, mjaftueshmëria e kapitalit, kreditë, madhësia e 

bankës, kreditë jo funksionale si faktorë të brendshëm dhe produkti i brendshëm bruto, inflacioni 

dhe papunësia që paraqiten si faktorë të jashtëm.  

Në bazë të hulumtimit empirik të realizuar kemi vlerësuar ndikimin e këtyre faktorëve dhe 

arritëm në rezultate se profitabiliteti bankar është ndikuar pozitivisht nga madhësia e bankës, 

mjaftueshmëria e kapitalit dhe inflacioni ndërsa negativisht nga depozitat, kreditë jo funksionale 

dhe papunësia. 

  

 

Termat kyçe: ROA, ROE, profitabiliteti bankar, kreditë jofunksionale.  
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Апстракт 

 

Банкарската профитабилност го изразува успехот што го прават банките од нивното 

работење. Постојат многу фактори од кои зависи оваа изведба, како што се 

микроекономските и макроекономските фактори. Целта и важноста на оваа теза е да се 

испитаат и идентификуваат факторите што ја одредуваат профитабилноста на македонските 

банки категоризирани во две групи, внатрешните, специфичните банкарски фактори и 

надворешните макроекономски фактори. 

Покрај тоа, анализата ја покажува состојбата на банкарскиот систем во Македонија со 

особено внимание на специфични банкарски и макроекономски детерминанти. Користените 

податоци вклучуваат период 2005 - 2016 година, каде се користат две зависни варијабли за 

мерење на профитабилноста, поврат на средствата (РОА) и поврат на капиталот (РОЕ). 

Други фактори што се користат во оваа студија вклучуваат независни варијабли како што 

се депозити, адекватност на капиталот, кредити, големина на банка, нефункционални 

кредити како внатрешни фактори и бруто-домашниот производ, инфлација и невработеност 

како надворешни фактори. 

Врз основа на емпириското истражување, го оценивме влијанието на овие фактори и 

заклучивме дека профитабилноста на банката е позитивно влијаен од големината на банката, 

адекватноста на капиталот и инфлацијата, додека негативно од депозитите, 

нефункционалните заеми и невработеноста. 

 

Клучни термини: ROA, ROE, банкарска профитабилност, нефунксионални кредити.   
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Abstract 

 

Banking profitability expresses the success that banks make from their working. There are 

many factors on which this performance depends, such as microeconomic and macroeconomic 

factors. The purpose and importance of this thesis is to investigate and identify the factors that 

determine the profitability of Macedonian banks categorized in two groups, the internal, specific 

banking factors and the external macroeconomic factors. 

Moreover, the analysis shows the state of the banking system in Macedonia with particular 

attention to specific banking and macroeconomic determinants. The data used include the period 

2005 - 2016, where two dependent variables were used to measure profitability, return on assets 

(ROA) and return on equity (ROE). Other factors used in this study include independent variables 

such as deposits, capital adequacy, loans, bank size, non-performing loans as domestic and gross 

domestic product, inflation and unemployment as external factors. 

Based on empirical research we assessed the impact of these factors and concluded that bank 

profitability was positively influenced by bank size, capital adequacy and inflation, while 

negatively by deposits, non-performing loans and unemployment. 

 

 

 

Key words: ROA, ROE, banking profitability, non-performing loan. 

 



  

Analiza e profitabilitetit bankar në Republikën e Maqedonisë 

MSc(c) Edon Idrizi 7 

 

 

Lista e grafiqeve 

Grafikoni 1 – Asetet si pjese e PBB-se .............................................................................. 34 

Grafikoni 2 – Pjesëmarrja e bankave individuale në totalin e aktiveve të sistemit bankar

 .............................................................................................................................................. 38 

Grafikoni 3 – Struktura e kapitalit të huaj të bankave sipas vendit të origjinës ......... 38 

Grafikoni 4 dhe 5 – Pjesëmarrja e mjeteve të sektorit financiar në PBB dhe pjesëmarrja 

e mjeteve të sektorit financiar në PBB sipas vendit ........................................................ 39 

Grafikoni 6 – Indeksi i Herfindalit ................................................................................... 44 

Grafikoni 7 – Fitimi neto pas tatimimit (lartë) dhe ndryshimi vjetor në të ardhurat dhe 

shpenzimet kryesore (poshtë) ............................................................................................ 46 

Grafikoni 8 – Normat e kthimit të aktiveve mesatare dhe të kapitalit dhe rezervave 

mesatare si dhe marzhi i fitimi .......................................................................................... 47 

Grafikoni 9 – Marzhi neto i interesave nga bankat individuale (lart) dhe marzhi neto i 

interesave në niveltë sistemit bankar (poshtë) ................................................................. 48 

 



  

Analiza e profitabilitetit bankar në Republikën e Maqedonisë 

MSc(c) Edon Idrizi 8 

 

 

Lista e tabelave 

Tabela 1: Struktura e sistemit financiar në vendet e Ballkanit Perëndimor (2014) .... 35 

Tabela 2: Struktura e pozicioneve më të rëndësishme të bilancit, sipas pronësisë së 

bankave ................................................................................................................................ 37 

Tabela 3: Struktura e totalit të mjeteve në sektorin financiar të Republikës së 

Maqedonisë ......................................................................................................................... 41 

Tabela 4: Treguesit për përqendrimin e pozicioneve më të rëndësishëm të bilanceve në 

tre dhe pesë bankat më të mëdha ...................................................................................... 45 

Tabela 5. Përmbledhja e variablave, shkurtesa, shenjat e pritshme, burimi i të dhënave

 .............................................................................................................................................. 53 

Tabela 6 Përshkrimi statistikor i të dhënave (2006-2016) .............................................. 55 

Tabela 7  Rezulltatet e modeli të regresionit ARCH (01) ............................................... 57 

 



  

Analiza e profitabilitetit bankar në Republikën e Maqedonisë 

MSc(c) Edon Idrizi 9 

 

 

PËRMBAJTJA 

DEKLARATË ______________________________________________________________ 2 

MIRËNJOHJE _____________________________________________________________ 3 

Abstrakt ________________________________________________________________ 4 

Апстракт ______________________________________________________________ 5 

Abstract ________________________________________________________________ 6 

Lista e figurave ___________________________________________________________ 7 

Lista e tabelave __________________________________________________________ 8 

Kapitulli I. HYRJE DHE NJË VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM _________________________ 11 

1.1 Identifikimi dhe diskutimi i problemit _______________________________________ 11 

1.2 Qëllimi dhe objektivat e studimit __________________________________________ 13 

1.3 Struktura e punimit _____________________________________________________ 14 

Kapitulli II. RISHIKIMI I LITERATURËS ________________________________________ 16 

2.1 Teoritë e përgjithshme në lidhje me profitabilitetin e bankave __________________ 16 

2.2 Faktorët që ndikojnë në profitabilitetin e bankave ____________________________ 18 

2.2.1 Faktorët e brendshëm _________________________________________________________ 19 

2.2.1.1 Kapitali _________________________________________________________________ 21 

2.2.1.2 Madhësia e bankës________________________________________________________ 22 

2.2.1.3 Likuiditeti i aktiveve _______________________________________________________ 24 

2.2.2 Faktorët makroekonomikë _____________________________________________________ 25 

2.2.2.1 Inflacioni ________________________________________________________________ 27 

2.2.2.2 Cikli i biznesit dhe norma e rritjes së PBB-së ___________________________________ 28 

2.2.2.3 Normat e interesit ________________________________________________________ 30 

2.2.2.4 Kursi i këmbimit __________________________________________________________ 31 



  

Analiza e profitabilitetit bankar në Republikën e Maqedonisë 

MSc(c) Edon Idrizi 10 

 

 

Kapitulli III. KARAKTERISTIKAT E SISTEMIT BANKAR NË MAQEDONI _______________ 33 

3.1 Struktura e sistemit bankar në Ballkanin perëndimor __________________________ 33 

3.2 Struktura e sistemit bankar në RM _________________________________________ 36 

3.2.1 Niveli i mbulimit të vendit me shërbime bankare ___________________________________ 42 

3.2.2 Shkalla e ndërmjetësimit financiar dhe përqendrimi të sistemit bankar__________________ 44 

3.2.3 Treguesit e profitabilitetit dhe efikasitetit të bankave ________________________________ 45 

Kapitulli i IV. ANALIZA EMPIRIKE E PROFITABILITETIT TË BANKAVE NË MAQEDONI ___ 49 

4.1 Burimet e të dhënave dhe Metodologjia ____________________________________ 49 

4.2 Përcaktimi i variablave ___________________________________________________ 52 

4.2.1 Variablat e varura_____________________________________________________________ 54 

4.2.2 Variablat e pavarura __________________________________________________________ 54 

4.3 Statistikat përshkruese __________________________________________________ 55 

4.4 Specifikimi i modelit të regresionit _________________________________________ 56 

4.5 Rezultatet e regresionit __________________________________________________ 56 

Kapitulli i V. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIMET _____________________________ 60 

5.1 Konkluzione dhe rekomandime ____________________________________________ 60 

5.2 Kufizimet e studimit _____________________________________________________ 62 

5.3 Propozime për kërkime të mëtejshme ______________________________________ 63 

Bibliografia _____________________________________________________________ 64 

Shtojca I _______________________________________________________________ 73 

Shtojca II.a ____________________________________________________________ 74 

Shtojca II.b ____________________________________________________________ 75 



  

Analiza e profitabilitetit bankar në Republikën e Maqedonisë 

MSc(c) Edon Idrizi 11 

 

 

Kapitulli I. HYRJE DHE NJË VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM 

 

1.1 Identifikimi dhe diskutimi i problemit 

 

Rëndësia e profitabilitetit bankar mund të vlerësohet në nivelet mikro dhe makro të 

ekonomisë. Në nivelin mikro, fitimi është parakushti thelbësor i një institucioni bankar konkurrues 

dhe burimi më i lirë i fondeve. Kjo nuk është thjesht një rezultat, por domosdoshmëri për një bankë 

të suksesshme në një periudhë të konkurrencës në rritje në tregjet financiare. Prandaj, qëllimi 

kryesor i menaxhimit të një banke është të arrihet fitim, si kërkesë thelbësore për kryerjen e ndonjë 

biznesi (Bobáková, 2003). Në nivel makro, një sektor bankar i shëndoshë dhe fitimprurës është më 

i aftë të përballojë goditjet dhe të kontribuojë në stabilitetin e sistemit financiar. Rëndësia e 

përfitimit të bankave në nivelet mikro dhe makro ka bërë që studiuesit, akademikët, drejtuesit e 

bankave dhe autoritetet rregullatorë bankare të zhvillojnë një interes të konsiderueshëm mbi 

faktorët që përcaktojnë profitabilitetin e bankave (Athanasoglou et al., 2005). 

Stabiliteti i çdo sistemi financiar varet nga një sistem bankar i fortë dhe efektiv që ndihmon 

alokimin e fondeve midis njësive të ndryshme ekonomike në ekonomi. Në ekonominë 

bashkëkohore, sistemi bankar luan rol të rëndësishëm nga njëra anë, siguron burime financiare për 

investitorët dhe nga ana tjetër, është organ i besueshëm për depozituesit. Kriza globale financiare 

ka treguar rëndësinë e administrimit të duhur të matjes dhe administrimit të rrezikut të 

profitabilitetit për shkak të faktit se bankat komerciale globale janë të ekspozuara fuqishëm ndaj 

mospërputhjes së maturimit midis niveleve të aktiveve dhe burimeve të fondeve. Duke qenë se 

bankat janë institucionet më të rëndësishme financiare në ekonomi, sepse ato shpërndajnë dhe 

investojnë një pjesë të madhe të kursimeve të subjekteve ekonomike, dhe rezultatet e veprimeve të 

tyre kanë pasoja të rëndësishme në ndarjen e kapitalit në ekonomi, në rritjen e kompanive dhe në 

zhvillimin ekonomik të vendit. 

Qëllimi i çdo institucioni financiar bankar duke përfshirë këtu edhe çdo aktivitet ekonomik 

të subjekteve ekonomike është maksimizimi i vlerës dhe fitimeve në tregun ku ato operojnë. 

Veprimtaria bankare që përfshinë lloje të ndryshme të rrezikut duke përfshirë kreditë, depozitat 
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apo likuiditetin kanë nevojë për t'u monitoruar në mënyrë të vazhdueshme duke ruajtur kapitalin 

dhe likuiditetin e mjaftueshëm bazuar në rregullat dhe standardet përkatëse, për t'u mbrojtur nga 

goditjet që mund të vijnë nga faktorë të ndryshëm ekonomik.  

Bankat kryesisht varen nga strategjia e marketingut që përcakton suksesin dhe rritjen e tyre 

në të njëjtën kohë. Për të siguruar një sektor bankar të shëndetshëm, stabil dhe të qëndrueshëm, 

vlerësimi dhe analiza e profitabilitetit të bankave është vendimtar për të korrigjuar dhe eliminuar 

dobësitë e mundshme që mund të paraqiten. Prandaj, lehtë mund të supozohet se faktorët që 

ndikojnë në profitabilitetin dhe monitorimin e tyre, dhe në përgjithësi në performancën e 

përgjithshme të bankave. 

Në këtë punim do të përfshihen edhe karakteristikat e sistemit bankar të Maqedonisë dhe 

ndryshimet e realizuara gjatë viteve të fundit me qëllim që në të ardhmen më mirë të kuptohen 

faktorët që ndikojnë në profitabilitetin e bankave në Maqedoni. Ideja kryesore e punimit është që 

të shpjegojë sa më shumë faktorë dhe të analizojë ndikimin e tyre në profitabilitetin e bankave. 

Rezultatet e këtij punimi mund të na ndihmojnë të përcaktojmë faktorët më të rëndësishëm të 

suksesit (ose dështimit) dhe të japim udhëzime për vendimet e ardhshme të menaxhimit që lidhen 

me përmirësimin e profitabilitetit. 
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1.2 Qëllimi dhe objektivat e studimit 

 

Sistemi financiar i vendeve të Evropës Juglindore karakterizohet nga roli dominues i 

sektorit bankar me tregun e kapitalit i cili në periudha afatgjate është jolikuid, në disa raste i 

pazhvilluar ndërsa ndërmjetësit financiar siç janë kompanitë e sigurimit të jetës dhe fondet private 

pensionale janë në fazën e tranzicionit. Krahasimi i zhvillimit të sektorit bankar me madhësinë e 

tregut të kapitalit në vendet e EJL tregon rëndësinë relative të ndërmjetësimit bankar. 

Edhe përkundër zhvillimit të shpejtë në gjysmën e dytë të viteve 90-ta kur kishte stabilitet 

financiar dhe makroekonomik sasia dhe cilësia e produkteve dhe shërbimeve bankare ende mbeten 

prapa tregjeve të zhvilluara dhe kjo ndodh për shkak politikave të paqëndrueshme 

makroekonomike të aplikuara në regjione dhe tregje jo efiçiente në EJL. 

Gjatë viteve të fundit, qeveritë e vendeve të EJL, në bashkëpunim me institucionet 

financiare ndërkombëtare, kanë marrë masa konkrete për reformimin e institucioneve dhe tregjeve 

financiare. Ky proces përfshin ristrukturimin, rehabilitimin dhe privatizimin e bankave shtetërore, 

rritjen e likuiditetit të institucioneve të falimentuara dhe përmirësimin e efikasitetit administrativ 

dhe aftësinë e sektorit bankar. Për zhvillimin e tregjeve financiare kanë ndikuar faktorët 

makroekonomikë si ai fiskal dhe monetarë, ulja graduale e normave të interesit, rritja e të ardhurave 

të pritshme jetësore në rajon dhe rritja e kërkesës për para. 

Qëllimi final i punimit është studimi i lidhjes midis faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm, 

duke shpjeguar faktorët që e përcaktojnë profitabilitetin e bankave, përmes kthimit nga aktivet dhe 

kthimit nga kapitali (ROA,ROE), në bazë të cilit do të kryhet analiza empirike e profitabilitetit të 

bankave në sistemin bankar të Maqedonisë, po ashtu të studiohet dhe të vlerësohet se cilat variabla 

paraqesin impakt më të madh në profitabilitetin e bankave.  

Do të analizohen lëvizjet dhe trendet e disa karakteristikave të caktuara të bankave, siç janë: 

struktura e sistemit bankar, shkalla e ndërmjetësimit financiar, niveli i shërbimeve bankare, 

përqendrimi i sistemit bankar, treguesit e cilësisë së aktiveve, profitabiliteti dhe efikasiteti i 

bankave. Me vlerësimin dhe monitorimin e performancës së bankave nëpërmjet të dhënave oficiale 

të gjeneruara nga raporte të ndryshme statistikore vjetore do të mundohemi ta realizojmë këtë 

studim.  
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Ne këtë punim do të shohim se nga kush varet kryesisht profitabiliteti i bankave në 

Maqedoni duke krijuar një model efektiv të menaxhimit të faktorëve të lartpërmendur dhe nga kjo 

të nxjerrim një përfundim për ngritjen e strategjive për të ardhmen e tregut bankar dhe në cilat 

fusha të punës bankat kanë hapësirë për përmirësime. 

Objektivat dhe rëndësia e këtij studimi, përveç asaj kërkimorë në fushën akademike është 

edhe për arsyet e mëposhtme:  

o Vlerëson dhe teston marrëdhëniet dhe ndikimin ndërmjet faktorëve të 

brendshme dhe të jashtëm në indeksin e profitabilitetit, 

o Teston dhe mat lidhjen që ekziston ndërmjet cilësisë së kreditimit dhe 

përformancës së bankave nga pikëpamja sasiore.  

o Identifikon sfidat me të cilat ballafaqohet institucioni financiar bankar në 

lidhje me  administrimin e rreziqeve dhe problematikave të ndryshme 

financiare. 

o Tregon mjetet ose teknikat e përdorura nga institucionet financiare bankare 

për të menaxhuar siç duhet rreziqet e tyre. 

o  

1.3 Struktura e punimit 

 

Ky punim është i ndarë në pesë kapituj kryesore të cilët për qëllim kryesorë kanë shpjegimin 

e lidhjes së faktorëve të jashtëm dhe faktorëve të brendshëm dhe ndikimin e tyre në profitabilitetin 

bankar nëpërmjet variablave te varura dhe variablave të pavarura.  

Në kapitullin e parë fokusi i studimit është hyrja në fenomenin e trajtuar në studim, duke 

trajtuar identifikimin dhe problemin e këtij studimi. Më pas ky studim vazhdon me trajtimin e 

qëllimit dhe objektivave për ta përmbyllur me strukturën e punimit. 

Në kapitullin e dytë që përfshin rishikimin e literaturës, studiohen dhe vlerësohen 

përfundimet e arritura nga autorë të të gjithë botës që japin supozimet që lidhen me këtë fenomen. 

Në mënyrë të përgjithshme do të analizohen shumë studime empirike që në lidhje me faktorët e 

jashtëm dhe të brendshëm si përcaktues të profitabilitetit bankar përmes kthimit nga aktivet dhe 
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kthimit nga kapitali. Ky kapitull është mjaftë i rëndësishëm për studimin tonë pasi që do të shërbejë 

si urë lidhëse mes situatës në Maqedoni dhe në botë. Kapitull vijon me analizën e supozimeve të 

autorëve të ndryshëm për çdo faktorë në veçanti në lidhje me këtë fenomen që është marrë në 

studim.  

Në kapitullin e tretë jemi ndalur në paraqitjen e karakteristikave të sistemit bankar në 

Maqedoni dhe po ashtu në strukturën  e sistemit bankar në Ballkanin perëndimor dhe profitabilitetin 

bankar njëkohësisht. Fillimi i këtij kapitulli tregon strukturën e vendeve të Ballkanit duke treguar 

numrin total të bankave në këto vende, asetet e tyre si në sektorin financiar edhe në atë bankar. Më 

pas kemi sqarimin e strukturës së sistemit bankar në Maqedoni që në një tabelë tregon strukturën 

e totalit të mjeteve në sektorin financiar në RM, numrin e bankave dhe pjesëmarrja e kapitalit të 

huaj. 

Në kapitullin e katërt kemi metodologjinë e hulumtimit, ndërtimin e hipotezave të studimit 

dhe testimin e të njëjtave. Janë përdorur të dhëna kuartale për periudhën 2005-2016 nga një bazë e 

të dhënave nga 48 observime dhe 10 ndryshore. Ky kapitull shpjegon detajisht variablat e marra në 

studim dhe ndikimi që pritet të kenë tek variablat e varura duke kaluar tek rezultatet e regresionit 

dhe interpretimi i të dhënave të gjeneruara për çdo variabël. 

Në fund jemi ndalur në konkluzionet dhe përfundimet e arritura gjatë këtij studimi në lidhje 

me profitabilitetin bankar në Maqedoni, ndikimin e faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm dhe po 

ashtu rekomandimet për hulumtimet e ardhshme. 
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Kapitulli II. RISHIKIMI I LITERATURËS 

2.1 Teoritë e përgjithshme në lidhje me profitabilitetin e bankave 

 

Kjo pjesë e punimit paraqet teori dhe shpjegime të shumta në lidhje me profitabilitetin e 

bankave duke pasur parasysh shumicën e studimeve që tregojnë rëndësinë e faktorëve të jashtëm 

dhe atyre të brendshëm. Sipas (Rajan & Zingales, 1998; Levine & Zervos, 1998) njohja e faktorëve 

që ndikojnë në profitabilitetin e sektorit financiar është thelbësore jo vetëm për menaxherët e 

bankave por edhe për shumë palë të tjera si bankat qendrore, qeveritë dhe autoritetet tjera 

financiare. Njohja e këtyre faktorëve do të ishte e dobishme për të ndihmuar autoritetet rregullatore 

dhe menaxherët e bankave të cilët synojnë përmirësimin e profitabilitetit bankar.  

Faktorët e profitabilitetit bankar mund të ndahen në dy grupe edhe atë në ato të brendshëm 

dhe faktorë te jashtëm. Faktorët e brendshëm të profitabilitetit bankar mund të definohen si faktorë 

që ndikohen nga vendimet dhe objektivat menaxheriale të bankës. Sipas Staikouras dhe Wood 

(2003) efektet e menaxhimit janë rezultat i dallimeve në menaxhimin e objektivave, politikave, 

vendimeve dhe veprimeve të pasqyruara në një bankë, duke përfshirë profitabilitetin. Wall (1985) 

konkludon se menaxhimi i aktiveve, detyrimeve të bankës dhe kontrolli i kostos nga të ardhurat jo-

kamatore të gjitha së bashku kanë efekt të rëndësishëm në profitabilitetin e bankave. 

Ndryshimet e vazhdueshme teknologjike gjatë dekadave të fundit kanë ndikuar pozitivisht 

për sektorin bankar duke treguar përmirësim në të gjithë botën në profitabilite, jo vetëm në vendet 

e orientuara kah bankat si ato në Evropën Lindore dhe Qendrore (Athanasoglou et al., 2006, Sufian 

dhe Habibullah, 2009), por edhe në vendet e orientuara drejt tregut si SH.B.A. (Berger, 1995b, 

Berger and Bonaccorsi di Patti, 2006; Zhang et al., 2006). Sipas (Levine et al., 2000) shndërrimi i 

depozitave në investime produktive nga ndërmjetësimi financiar i cili është siguruar nga sektori 

bankar mbështet edhe përshpejtimin ekonomik. Përcaktuesit e brendshëm dhe ekzogjenë kanë 

ndikuar në përfitimin dhe fitimet në banka (Athanasoglou et al., 2008, Ramlall, 2009, Sufian dhe 

Habibullah, 2009). Të dy përcaktuesit, të brendshëm dhe të jashtëm kanë ndikuar në profitabilitetin 

e bankave (Athanasoglou et al., 2008, Ramlall, 2009, Sufian dhe Habibullah, 2010).  



  

Analiza e profitabilitetit bankar në Republikën e Maqedonisë 

MSc(c) Edon Idrizi 17 

 

 

Demirguc-Kunt dhe Maksimovic, (1998) identifikuan lidhje pozitive mes madhësisë dhe 

profitabilitetit. Sipas tyre fondet e larta mund ti plotësojnë lehtësisht kapitalet e tyre në mënyrë që 

ata të kenë fonde shtesë për dhënien e huave dhe si rrjedhojë të rrisin profitabilitetin dhe nivelet e 

fitimit. 

Havrylchyk et al.(2006) tregon lidhje pozitive dhe direkte midis kapitalit dhe profitabilitetit 

bankar, e cila nënkupton që një bankë efiçiente duhet të ketë fitime më të larta pasi është në gjendje 

të maksimizojë të ardhurat neto nga interesi. Miller dhe Noulas (1997) tregojnë lidhje negative 

midis rrezikut të kredisë dhe profitabilitetit. Lidhja negative midis këtyre faktorëve nënkupton 

rrezik më të madh lidhur me kreditë, rrit nivelin e humbjes së kredisë me ç ‘rast krijon vështirësi 

në maksimizimin e profitabilitetit bankar. Sipas Naceur dhe Goaied (2001) ata banka që janë 

përpjekur të kenë produktivitet më të mirë të punës dhe kapitalit, ata që kanë balancuar nivelin e 

lartë të llogarive depozituese dhe ata që kanë qenë në gjendje të forcojnë kapitalin e tyre janë bankat 

më të mira në zhvillim. 

Sipas Sufian dhe Chong (2008), profitabiliteti i bankave zakonisht shprehet si funksion i 

faktorëve të jashtëm dhe të brendshëm i matur nga kthimi i aktiveve (ROA) dhe kthimi nga kapitali 

(ROE), të raportuara nga një bankë konkrete. Si faktorë të brendshëm mund të përmendim nivelin 

e likuiditetit, politikat e sigurimit, mjaftueshmëria e kapitalit, menaxhimi i shpenzimeve, madhësia 

e bankës etj. Nga ana tjetër faktorët e jashtëm që lidhen me kushtet industriale dhe 

makroekonomike, janë variabla që pasqyrojnë mjedisin ekonomik dhe ligjor në të cilin vepron 

institucioni financiar. 

Kapitali ka rol mjaft të rëndësishëm në performancën bankare pasi bankat që kanë kapital më 

të lartë kanë edhe performancë më të mirë në krahasim me ato të voglat. Një lidhje direkte midis 

kapitalit dhe profitabilitetit bankar është përfshirë në studimin e bankave tregtare evropiane nga 

(Staikouras dhe Wood, 2003). Berger (1995) hulumtoi lidhjen midis kthimit të kapitalit dhe raportit 

të mjaftueshmërisë së kapitalit për një grup bankash amerikane nga viti 1983-1992 dhe zbuloi lidhje 

konstruktive midis dy faktorëve. Molyneux dhe Thornton (1992) hetuan treguesit e profitabilitetit 

të bankave nga një grup prej 18 shtetesh nga viti 1986 deri në vitin 1989. Bankat ndërkombëtare 

kanë më shumë diferencë në interes, krahasuar me bankat në shtete më te varfra dhe e kundërta. 

Një studim i 80 vendeve nga viti 1988 deri 1995 është realizuar në vendet e zhvilluara nga 
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(Demirgüç-Kunt & Huizinga, 1999) në të cilën ata arritën në përfundim se rezultati i përgjithshëm 

identifikon lidhje pozitive ndërmjet raportit të kapitalit dhe profitabilitetit bankar. 

 

2.2 Faktorët që ndikojnë në profitabilitetin e bankave 

 

Faktorët që ndikojnë në profitabilitetin e bankave ndahen në dy kategori kryesore edhe atë 

ato të cilat mund të kontrollohen nga menaxhmenti dhe ato të cilat janë jashtë kontrollit të 

menaxhmentit. (Athanasoglou et al., 2005) sqaron rolin e bankës që në një vend mbetet në qendër 

të sistemit financiar dhe efiçienca e saj ndikon ndjeshëm në ekonominë dhe stabilitetin e sistemit 

financiar. Me këtë rast faktorët përcaktues të performancës bankare kanë tërhequr vëmendjen e 

kërkuesve në këtë fushë, duke klasifikuar faktorët në të jashtëm dhe të brendshëm. Sipas B.K. Guru 

(2002) faktorët e brendshëm pasqyrojnë ndryshimet në politikat dhe vendimet e menaxhmentit të 

bankave në lidhje me burimet, menaxhimin e fondeve, kapitalit, likuiditetit dhe menaxhimin e 

shpenzimeve. Efektet e drejtimit mbi profitabilitetin mund të analizohen duke shqyrtuar bilancin 

dhe llogaritë e fitimeve dhe humbjeve. Nga ana tjetër faktorët e jashtëm që ndikojnë në 

profitabilitetin e bankave mund të ndahen në faktorë që lidhen me mjedisin dhe faktorë specifikë 

të firmave. Faktorët e lidhur me mjedisin sipas Short (1979), Bourke (1989), Molyneux dhe 

Thornton (1992) përfshijnë strukturën e tregut, inflacionin, normat e interesit dhe rritjen e tregut 

ndërsa faktorët specifik të firmave përfshijnë madhësinë dhe pronësinë e një firme. 

 Goddard et al. (2004), tregojnë se shumica e bankave kanë të lidhur madhësinë e tyre me 

normat e kapitalit me të cilën pretendojnë për një lidhje pozitive, që do të thotë se sa më e madhe 

të jetë një bankë aq më e madhe do të jetë profitabiliteti i tyre.  Short (1979) në studimin e tij tregon 

rëndësinë e madhësisë së bankës që ka ndikim të drejtpërdrejt në profitabilitetin duke zvogëluar 

koston e rritjes së kapitalit për bankat e mëdha. Po ashtu edhe Smirlock (1985) përshkruan lidhje 

të konsiderueshme dhe drejtpërdrejte midis madhësisë së bankës dhe profitabilitetit në studimin e 

tij. Sipas Berger et al. (1987) ulja e kostos mund të arrihet duke rritur madhësinë e bankave.  

 Depozita është treguesi më i vlefshëm dhe më i rëndësishëm i bilancit të gjendjes pasi 

tregon çelësin e aktiviteteve bankare. Struktura e depozitave bankare tregon se bankat të cilat janë 

të angazhuara për depozita afatshkurtra dhe afatgjata kanë fitime më të ulëta në krahasim me bankat 
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që varen nga kërkesa e depozitave, e përshkruar nga (Heggestad, 1977). Sipas hulumtimit të 

Smirlock (1985) depozitat afatshkurtra janë burime më të lira të financimit dhe kanë pasur ndikim 

të ndjeshëm në profitabilitetin e bankave. (Naceur dhe Goaied, 2001) kanë argumentuar se bankat 

me depozita të larta që i përdorin ato për të forcuar kapitalin me qëllim rritjen e performancës 

bankare, janë banka më të zhvilluara.  

 

 

2.2.1 Faktorët e brendshëm 

 

Faktorët e brendshëm konsiderohen të kontrollueshëm nga menaxhmenti i bankave. 

Variablat përfshijnë aktivet dhe detyrimet e bankës, si ato janë të vendosura dhe të menaxhuara. 

Ka disa efekte të menaxhimit që ndikojnë në mënyrë direkte në rezultatet financiare të bankave. 

Rezultati i menaxhimit të aktiveve dhe pasiveve të bankës përfshijnë shpenzimet, madhësinë e 

bankës, nivelin e likuiditetit dhe mjaftueshmërinë e kapitalit. 

Sipas Khrawish (2011) faktorët e brendshëm të profitabilitetit të bankave janë zakonisht të 

përbërë nga faktorët që janë brenda kontrollit të bankave të nivelit të dytë, faktorë të cilët ndikojnë 

në të ardhurat dhe shpenzimet e bankave. Disa studime i kanë klasifikuar ato në dy kategori 

variablat lidhur me pasqyrat financiare dhe variablat jo-financiare. Variablat e pasqyrave financiare 

përfshijnë faktorët që janë të lidhura drejtpërdrejtë me bilancin e bankës dhe pasqyrën e të 

ardhurave dhe shpenzimeve. Ndërkohë, variablat jo financiare përfshijnë faktorë të tillë si numri i 

degëve të një banke të veçantë, vendndodhjen dhe madhësinë e bankës Haron (2004). 

Sipas studimit të Goddard et al. (2004) mbi bankat evropiane në të cilën hulumtohen gjashtë 

vende të ndryshme, gjetjet tregojnë marrëdhënie të dobët midis madhësisë dhe profitabilitetit e cila 

është matur nga ROE dhe sipas tyre madhësia ndikon në profitabilitetin nëpërmjet uljes së kostos 

së kapitalit të bankave. Studiuesit e tjerë si Berger, Hanweck dhe Humphrey (1987), konkludojnë 

se nuk ka ndonjë marrëdhënie të rëndësishme midis profitabilitetit dhe madhësisë se bankës, 

mirëpo këto rezultate janë në kundërshtim me pritjet e ekonomisë së shkallës. Por siç tregojnë 

Eichengreen dhe Gibson (2001), ndoshta ndikimi i madhësisë në profitabilitetin është jo-monoton 
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dhe konstatojnë se efekti i madhësisë së bankës që është në rritje mund të jetë pozitive mbi 

profitabilitetin bankar. 

Studime të ngjashme, Haslem (1968), Short (1979) , Bourke ( 1989) , Molyneux dhe 

Thornton (1992) Bikker dhe Haaf (2002) dhe Goddard et al. (2004), tregojnë se të gjitha nivelet e 

madhësive të bankave lidhen me raportin e kapitalit, sidomos për bankat e mesme dhe të mëdha ku 

vihet re një përfitueshmëri në nivele më të larta. Megjithatë, (Berger et al., 1987), sugjerojnë se 

pak kursim në kosto mund të arrihet me rritjen e madhësisë së një firme bankare, ndërsa bankat e 

mëdha mund të përballen me disekonomi e shkallës.  

Në hulumtimin e Dietrich dhe Wanzenried (2009) në Zvicër, janë gjetur dallime shumë të 

rëndësishme në nivelin e profitabilitetit midis bankave tregtare dhe këto dallime mund të 

shpjegohen me disa faktorë të përfshirë në analizë. Autorët kanë gjetur se bankat me nivel të lartë 

të kapitalit janë të prirura të jenë më fitimprurëse se të tjerat. Po ashtu, në rast se vëllimi i kredisë 

së një banke është në rritje më të shpejtë se ajo e tregut atëherë ndikimi në profitabilitetin e bankës 

është pozitiv. Sipas Dietrich dhe Wanzenried (2009) bankat me përqindje më të lartë nga të ardhurat 

e interesit janë më pak fitimprurëse. 
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2.2.1.1 Kapitali 

 

Berger (1995) vë në dukje hipotezën e kostos së pritshme të falimentimit si një lidhje 

pozitive midis kapitalit dhe profitabilitetit. Për një bankë me kapital nën raportin e ekuilibrit, kostot 

e pritshme të falimentimit janë relativisht të larta dhe një rritje në raportet e kapitalit rrit fitimet e 

pritura duke ulur shpenzimet e interesit për borxhin e pasiguruar. Në të njëjtën mënyrë tek 

Athanasoglou et al. (2008) thuhet se ky ndikim pozitiv mund të jetë për shkak të faktit se kapitali 

vepron si një rrjet sigurie në rast të zhvillimeve të pafavorshme. Kjo marrëdhënie do të ndihmonte 

bankën për të financuar aktivet e saj me norma më të favorshme të interesit, duke rritur 

profitabilitetin e pritshëm dhe duke kompensuar koston e kapitalit, që konsiderohet si detyrimi 

bankar më i shtrenjtë në aspektin e kthimit të pritur (Garcia-Herrero et al., 2009 ). Një tjetër teori 

alternative që Berger (1995) zhvilloi për të shpjeguar këtë lidhje të drejtpërdrejtë midis kapitalit 

dhe profitabilitetit është hipoteza sinjalizuese. Sipas kësaj teorie, menaxhimi i bankës sinjalizon 

informata private që tregojnë se perspektivat e ardhshme janë të mira nëpërmjet rritjes së kapitalit.  

Studimet empirike që hulumtojnë lidhjen pozitive midis kapitalit dhe profitabilitetit janë të 

bollshme, duke përfshirë Alexiou dhe Sofoklis (2009),  Athanasoglou et al. (2008), Berger (1995), 

Bourke (1989), Garcia-Herrero et al. (2009), Iannotta et al. (2007), Lloyd-Williams et al. (1994), 

Molyneux dhe Thornton (1992), dhe Pasiouras dhe Kosmidou (2007). Prandaj edhe pritjet tona 

janë se ekziston lidhje e drejtpërdrejtë dhe pozitive midis kapitalit dhe profitabilitetit. 

Gyamerah dhe Amoah (2015) tregojnë rëndësinë e kapitalit të bankës që sipas tyre ai 

shërben si një garanci ndaj depozituesve në rast të dështimit të bankës. Kapitali bankar më i lartë i 

lejon bankat të marrin më shumë rrezik dhe kështu të sigurojnë fitime më të larta. Staikouras dhe 

Wood (2003) në studimin empirik gjejnë lidhje pozitive midis nivelit të lartë të kapitalit dhe 

profitabilitetit midis bankave të BE. Rezultate të ngjashme janë raportuar në Havrylchyk et al. 

(2006) dhe Goddard et al. (2004). Këto studime gjejnë lidhje pozitive midis raportit të kapitalit (ose 

kapitalit bankar) dhe fitimeve të bankës (ose profitabilitetit). 

Abreu dhe Mendes (2003) kanë gjetur se bankat e mirë kapitalizuara përballen me kosto 

më të vogla të falimentimit që përkthehet në normat më të larta përfitueshmërie të disa bankave 

tregtare evropiane. Në të njëjtin drejtim Athanasoglou, Delis dhe Staikouras (2006) ekzaminuan 
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efektet e faktorëve specifike bankarë dhe faktorët makroekonomikë që kishin më shumë ndikim në 

profitabilitetin bankarë. Goddard, Molyneux dhe Wilson (2004) analizuan përcaktuesit e 

profitabilitetit në bankat evropiane. Ato erdhën në konkluzione që niveli i fitimeve paraqet 

qëndrueshmëri si edhe gjetën lidhje pozitive midis raportit të kapitalit mbi asetet totale dhe 

profitabilitetin. 

Demirguc-Kunt dhe Huizinga ( 1999) ekzaminuan se si kërkesat për kapital ndryshojnë 

stimujt që përballojnë bankat. Rritja në kërkesat për kapital kërkon që bankat të zëvendësojnë 

kapitalin për financimin e depozitave. Me uljen e kësaj teprice intensifikohet probabiliteti i 

humbjeve që çon në rritjen e kostove për një profitabilitet të qëndrueshëm. Për të mbështetur këtë 

hipoteze, autorët kanë siguruar evidenca empirike që tregojnë efekte të rëndësishme në marzhat e 

interesit në pajtim me mbajtjet më të larta të kapitalit dhe të pjesës totale të aseteve të mbajtura prej 

bankës.  

 

2.2.1.2 Madhësia e bankës 

 

Madhësia e bankës përdoret përgjithësisht për të kapur ekonomitë e mundshme ose 

disekonomitë e shkallës në sektorin bankar. Ky ndryshim kontrollon diferencat e kostos dhe 

diversifikimin e produktit dhe riskut sipas madhësisë së institucionit financiar, Sufian dhe Chong 

(2008). Faktori i parë mund të çojë në marrëdhënie pozitive midis madhësisë dhe profitabilitetit 

bankar nëse ka ekonomi të konsiderueshme të shkallës (Akhavein, Berger &Humphrey, 1997, 

Bourke, 1989, Molyneux & Thornton, 1992, Bikker & Haaf, 2002, Goddard, Molyneux & Wilson, 

2004). Ndërsa faktori i dytë mund të çojë në lidhje negative nëse rritja e diversifikimit çon në uljen 

e rrezikut të kredisë dhe kështu do të kishte kthimi më të ulët. 

Hulumtuesit e tjerë megjithatë vijnë në konkludim se kursimet margjinale mund të arrihen 

duke rritur madhësinë e firmës bankare, sidomos kur zhvillohen tregjet (Berger, Hanweck & 

Humphrey, 1987; Boyd dhe Runkle, 1993; Miller dhe Noulas, 1997; Athanasoglou, Brissimis dhe 

Delis , 2008). Eichengreen dhe Gibson (2001) sugjerojnë se efekti i madhësisë së bankës në rritje 

në profitabilitetin e saj mund të jetë pozitiv deri në një kufi të caktuar. Përtej kësaj pike, ndikimi i 
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madhësisë së tij mund të jetë negativ për shkak të faktorëve burokratikë dhe të tjerë. Për këtë arsye 

mund të pritet që marrëdhëniet e madhësisë dhe profitabilitetit të jenë jo-lineare. 

Në studimin e kryer nga (Akhavein, Berger & Humphrey, 1997) madhësia e bankës është 

prezantuar për të raportuar për ekonomitë dhe disekonomitë e shkallës në treg, ndërsa Steinherr 

dhe Huveneers (1994), në hulumtimin e tyre duke përdorur madhësinë e bankës si një faktor i 

pavarur zbuluan se ka ndikim të rëndësishëm në profitabilitetin e bankave. Fraker (2006) 

përshkruan lidhjen e drejtpërdrejtë në mes madhësisë së bankës dhe produktivitetit pasi që në atë 

mënyrë kanë fonde shtesë dhe janë në gjendje të ofrojnë më shumë hua për huamarrësit me qëllim 

për të rritur nivelin e tyre të fitimit. Siç është hetuar nga Kapoor (2004) qëllimi themelor i bankave 

komerciale është rritja e madhësisë së tyre për të mbijetuar në tregun e Evropës pas futjes së euros.  

Ndikimi i madhësisë së bankës në performancën e tij është i ndryshëm siç është hulumtuar 

në një studim të kryer nga Goddard et al. (2004) nga 1992-1998 në Evropë dhe tregon lidhjen mes 

madhësisë dhe profitabilitetit. Ndikimi pozitiv i madhësisë së bankës në profitabilitetin bankar 

duke marrë si bazë koston e kapitalit, sipas Demirgüç-Kunt dhe Huizinga (1999) faktorë të 

ndryshëm financiarë dhe faktorë të tjerë ndikojnë në profitabilitetin e bankës që lidhen ngushtë me 

madhësinë e bankës. Në studimin e kryer nga (Burki, Niazi, Management & Research, 2006) nga 

1991-2000 të bankave vendore dhe ndërkombëtare duke përdorur të dhënat e 40 bankave tregon 

ndikimin e madhësisë së bankave dhe raportin e kredive mbi performancën bankare dhe 

profitabilitetin. 
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2.2.1.3 Likuiditeti i aktiveve 

 

Sipas Devinaga Rasiah (2010) bankave tregtare u kërkohet nga rregullatorët për të mbajtur 

një nivel të caktuar të aseteve likuide dhe arsyeja e kësaj rregulloreje është të sigurohet që bankat 

e nivelit të dytë gjithmonë të kenë likuiditet të mjaftueshëm në mënyrë që të jenë në gjendje të 

mbështesin veprimtarinë bankare. Golin dhe Delhaise(2013) tregon se "është e rëndësishme që një 

bankë të kujdeset ndaj rrezikut të likuiditetit - rrezik që vjen si rezultat i mungesës së aktiveve të 

mjaftueshme aktuale të tilla si para të gatshme dhe letrave me vlerë likuide për të kënaqur detyrimet 

aktuale si p.sh ato te depozituesve - sidomos gjate kohës se krizave ekonomike". Pa likuiditetin e 

nevojshëm dhe financimin për të përmbushur detyrimet, një bankë mund të dështojë.  

Rreziku i likuiditetit rrjedh nga pamundësia e një banke për të plotësuar nevojën e klientëve 

për tërheqjen e parave ose për të akomoduar uljen e detyrimeve apo për të financuar rritjen në anën 

e aktiveve të pasqyrës së pozicionit financiar, konsiderohet përcaktues apo faktorë i rëndësishëm i 

profitabilitetit të bankës dhe për këtë arsye sa më likuide që është një bankë aq më komforte do të 

jetë për klientët për të bërë biznes me bankën, e cila në afat të gjatë duhet të çojë në rritjen e 

profitabilitetit, konstatojnë Gyamerah dhe Amoah (2015).  

Bourke (1989), Molyneux dhe Thorton (1992) gjejnë një korrelacion negativ midis niveleve 

të likuiditetit dhe profitabilitetit. Rreziku i kredisë nuk mund të mos përfillet në vlerësimin e 

performancës bankare. Empirikisht sipas Miller dhe Noulas (1997) rreziku i kredisë do të ketë 

ndikim negativ në profitabilitetin pasi që sa më i lartë të jetë niveli i kredive aq më i lartë është 

niveli i kredive të papaguara. Cilësia e dobët e aktiveve dhe nivelet e ulëta të likuiditetit përbëjnë 

dy shkaqet kryesore të dështimit të bankës. Megjithatë, Bourke (1989) dhe Kosmidou dhe 

Pasiouras (2005) gjetën lidhje të rëndësishme pozitive mes likuiditetit dhe profitabilitetit bankar, 

prandaj konkluzioni për ndikimin e likuiditetit në performancën bankare mbetet i paqartë dhe 

kërkime të mëtejshme janë të nevojshme. 

Sipas studimeve të (Goddard et al., 2004; Lee dhe Hsieh, 2013; Molyneux dhe Thornton, 

1992) raporti i likuiditetit është negativisht i lidhur me profitabilitetin.  Asetet likuide zakonisht 

kanë normë më të ulët të kthimit se sa kreditë afatgjate bankare. 
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Bordeleau dhe Graham (2010) treguan se ndikimi i likuiditetit në profitabilitetin mund të 

paraqitet në dy mënyra. Së pari, likuiditeti ul rrezikun e falimentimit të një banke duke ulur kostot 

e financimit dhe duke përmirësuar profitabilitetin. Së dyti, aktivet likuide kanë një kthim më të ulët 

se sa asetet jo likuide, duke reduktuar profitabilitetin. Në nivele të ulëta të likuiditetit, efekti i parë 

është më i theksuar dhe për këtë arsye lidhja mes likuiditetit dhe profitabilitetit është jo linear. 

 

2.2.2 Faktorët makroekonomikë 

 

Gyamerah dhe Amoah (2015) Faktorët makroekonomikë janë ato faktorë që pasqyrojnë 

mjedisin ekonomik brenda të cilit vepron banka. Këta faktorë janë variabla që pasqyrojnë ecurinë 

e ekonomisë në tërësi. Nga literatura teorike, Produkti i Brendshëm Bruto është një masë e vlerës 

totale të aktivitetit ekonomik brenda një ekonomie për një periudhë të caktuar kohore. Rritja e PBB-

së ka efekt pozitiv në profitabilitetin e sektorit financiar. Sipas Gyamerah dhe Amoah (2015) rritja 

më e lartë ekonomike inkurajon bankat të japin më shumë hua dhe u lejon atyre të përmirësojnë 

cilësinë e aseteve të tyre. Duke pasur parasysh këtë, pritja është që PBB-ja të ketë një efekt pozitiv 

mbi profitabilitetin e bankave pavarësisht se a është bankë vendase apo e huaj.  

Athanasoglou, Delis dhe Stakouras (2006) kanë analizuar efektet e një grup faktorësh që 

kanë ndikim në profitabilitetin e bankave të Evropës Jug Lindore (EJL) për periudhën 1998-2002. 

Sipas studimit të tyre u gjet se përqendrimi kishte një lidhje pozitive me profitabilitetin ndërkohë 

që u vu re një lidhje e fortë e inflacionit dhe një efekt i parëndësishëm i rritjes së PBB. Në studimin 

realizuar nga Karakaya (2002), norma e interesit real , raporti i letrave me vlerë me asetet si dhe 

pozicioni i hapur ndaj valutave të huaja kishin impakt pozitiv mbi ROE ndërsa deficiti buxhetor i 

sektorit publik dhe raporti i likuiditetit kishin efekt pozitiv si tek ROE ashtu edhe tek ROA. 

Neely dhe Wheelock (1997) përdorin të ardhurat për kokë banori si masë e performancës 

së përgjithshme ekonomike dhe sugjerojnë se kjo variabël ushtron një efekt pozitiv mbi të ardhurat 

e bankës. Po ashtu, Demirguc-Kunt dhe Huizinga (1999) tregojnë se rritja e shpejtë ekonomike rrit 

profitabilitetin e bankave në një numër të madh vendesh. Në studimin e Tunay dhe Silpar (2006) 

për profitabilitetin e sektorit bankar turk, periudha 1988-2004, gjetjet e tyre treguan që e ardhura 

kombëtare dhe norma e përqendrimit në treg kishte ndikim pozitiv në ROE. 
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Rashidahet al., (2011) shpjegoi tre masa të jashtme të cilat pasqyrojnë kushtet 

makroekonomike të cilat janë inflacioni, rritja e PBB-së dhe normat e interesit. Sipas tij inflacioni 

mund të ndikoj në shpenzimet dhe në këtë mënyrë të ardhurat e çdo biznesi. Revell (1979) Efekti 

i inflacionit në profitabilitetin e bankës varet nëse pagat e bankave dhe shpenzimet e tjera operative 

rriten me një ritëm më të shpejtë se inflacioni. Norma e inflacionit e cila mund të parashikohet 

plotësisht nga menaxhmenti i bankës nënkupton që bankat mund të përshtatin në mënyrë adekuate 

normat e interesit në mënyrë që të rrisin të ardhurat e tyre më shpejt se sa kostot e tyre dhe kështu 

të kenë fitime më të larta, por duke mos i anashkaluar efektet e paparashikuara të inflacionit në të 

ardhurat e saj. 

Normat e interesit mund të konsiderohen si përcaktuesit e përfitimit të bankës më të madhe 

në kërkimin e bankës ( Rasiah, 2010). Një numër studimesh kanë shqyrtuar faktorët përcaktues të 

marzhit të bankave, interesit dhe përfitimit në shumë vende rreth botës ( Ben Naceur dhe Goaied, 

2008) . Faktorët makroekonomikë , si të inflacionit , norma e interesit dhe të tjerët do të ndikojë në 

punën e profitabilitetit të bankave. Siç e thanë edhe Kunt et al. (2000) , në qoftë se bankat që 

operojnë në struktura të ndryshme financiare tregojnë dallime në performancën bankare, mund të 

jetë implikim i rëndësishëm për rritjen ekonomike të vendit. 

Sipas Rasiah (2010), shpenzimet e interesit dhe të ardhurat nga interesi ndikojë në të 

ardhurat neto nga interesi dhe në këtë mënyrë në profitabilitetin bankare. Shpenzime të ultë të 

interesit do të rezultojnë në fitime për bankën. Për pjesën më të madhe, literatura argumenton se 

shpenzimet e reduktuara përmirësojnë efikasitetin me ç ‘rast rritin profitabilitetin e një institucioni 

financiar, duke nënkuptuar një lidhje negative midis raportit të shpenzimeve operative dhe 

profitabilitetit (Bourke 1989). 

Autorët (Pasiouras dhe Kosmidou, 2007) lidhjen e inflacionit dhe profitabilitetit të bankave 

e konsiderojnë si lidhje që varet nga ajo se a mund të parashikohet ose nuk mund të parashikohet 

inflacioni. Nëse inflacioni është i parashikueshëm, bankat mund të rregullojnë me shpejtësi normat 

e interesit, gjë që çon në rritje më të shpejtë të të ardhurave në krahasim me kostot dhe kështu 

profitabiliteti i bankës është pozitiv. Nëse inflacioni është i paparashikueshëm, bankat janë më të 

ngadalshme në rregullimin e normës së interesit dhe ekziston mundësia që kostot e bankës të rriten 

më shpejt se sa të ardhurat me ç ‘rast, profitabiliteti do të jetë negativ. 
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Sipas Horvath dhe Podpiera (2012) nëse rritja e PBB-së është e lartë, rritet kërkesa për kredi 

dhe kështu bankat mund të gjenerojnë fitime më të mëdha, ndërsa nëse rritja e PBB-së 

ngadalësohet, bankat ballafaqohen me rritje të rrezikut të kredive e cila çon në rritje të provizioneve 

dhe si rrjedhojë uljen e profitabilitetit bankar. Sipas literaturave të ndryshme, (Demirgüç-Kunt dhe 

Huizinga, 1998; Mendes dhe Abreu, 2003; Naceur, 2003; Pasiouras dhe Kosmidou, 2007) ekziston 

një lidhje pozitive midis rritjes së PBB-së dhe profitabilitetit të bankave. 

 

2.2.2.1 Inflacioni 

 

 Një tjetër tregues i rëndësishëm makroekonomik që ndikon në vlerën reale të shpenzimeve 

ashtu edhe të ardhurave të bankave është norma e inflacionit (Kosmidou, Pasiouras dhe 

Tsaklanganos, 2007). Hoggarth et al., (1998) konkludoi se inflacioni i lartë dhe i ndryshueshëm 

mund të shkaktojë vështirësi në planifikimin dhe në negocimin e kredive. Duke përfshirë normën 

e inflacionit në analizën e studimit kjo lejon që të shihet nëse politika monetare ndikon në përfitimin 

bankarë (Grigorian dhe Manole, 2006). 

Revell (1979) paraqet çështjen e lidhjes midis profitabilitetit të bankës dhe inflacionit, duke 

treguar se efekti i inflacionit në profitabilitetin e bankës varet nga mënyra se si inflacioni ndikon 

në pagat dhe kostot e tjera operative të bankës. Në këtë kontekst, Perry (1992) konkludon se shkalla 

në të cilën inflacioni ndikon në profitabilitetin e bankës varet nëse niveli i inflacionit është 

plotësisht i parashikuar. 

Lidhja mes inflacionit dhe profitabilitetit mund të ketë efekt pozitiv ose negativ mbi 

profitabilitetin në varësi të asaj nëse mund të parashikohet ose nuk mund të parashikohet (Perry, 

1992). Në rast se norma e inflacionit  parashikohet atëherë bankat mund të përshtatin normën e 

interesit me qëllim rritjen e të ardhurave, përndryshe nëse norma e inflacionit nuk mund të 

parashikohet, bankat nuk mund të bëjnë rregullime të duhura të normës së interesit me ç ‘rast kostot 

mund të rriten më shpejt se të ardhurat. 

Një rritje në inflacion bën që bankat të rritin normën e kreditimit për të kompensuar ndonjë 

kosto të lidhur me të në mënyrë që të mbajnë ose të kenë të ardhura më të larta (Eljelly, 2004). Në 

këto situata inflacioni pritet të ushtrojë efekt pozitiv në përfitim (Huizinga, 1999; Pasiouras dhe 
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Kosmidou , 2007; Aburime, 2008;Goaied dhe Sassi 2010). Studimet e Guru et al., (2002) në 

Malajzi dhe Jiang et al., (2003) në Hong Kong tregojnë se norma më të larta të inflacionit çojnë në 

nivele më të larta të profitabilitetit bankar. Shumica e studimeve tregojnë impakt pozitiv midis 

inflacionit dhe profitabilitetit (Bourke, 1989, Molyneux dhe Thorton 1992, Hassan dhe Bashir 

2003; Kosmidou et al., 2005). 

Sipas Driver dhe Windram (2007) nëse kompanitë presin që inflacioni i përgjithshëm të 

jetë më i lartë në të ardhmen, ata mund të besojnë se mund të rrisin çmimet e tyre pa pësuar rënie 

të kërkesës për prodhimin e tyre. Në këtë skenar, me kusht që inflacioni i pritur të jetë i barabartë 

me inflacionin aktual, nuk do të ketë rënie në aktivitetet e biznesit dhe nuk do të ndikojë negativisht 

në ecurinë e bankave.  

Studimi i Abreu dhe Mendes (2003), raporton një koeficient negativ për variablën e 

inflacionit në vendet e Evropës dhe përveç kësaj, Demirguc-Kunt dhe Huizinga (1999) vunë re se 

bankat në vendet në zhvillim janë më pak fitimprurëse në mjedise ku ka inflacion të lartë, sidomos 

kur ata kanë raport të lartë të kapitalit. Në këto vende, kostot bankare në të vërtetë rriten më shpejt 

se të ardhurat bankare. Duke u mbështetur në autorët e lartpërmendur, në këtë studim marrëdhënia 

midis inflacionit dhe profitabilitetit pritet të jetë edhe pozitive edhe negative. 

 

2.2.2.2 Cikli i biznesit dhe norma e rritjes së PBB-së 

 

Sipas Olena Havrylchyk dhe Emilia Jurzyk (2006) bankat vendase reagojnë pozitivisht ndaj 

cikleve të biznesit ndërsa bankat e huaja nuk ndikohen nga ciklet e biznesit të vendeve pritëse. Për 

më tepër, rritja e PBB-së ndikon në përfitimin e bankave me kapital të huaj me ç ‘rast kanë ROA 

më të lartë gjatë rënies ekonomike dhe ROA më të ulët gjatë rritjes ekonomike.  

Goddart et al. (2004) dokumentojnë lidhje pozitive dhe të fortë midis profitabilitetit dhe 

ciklit të biznesit, megjithatë ky rezultat nuk konfirmohet gjithmonë nga studime të tjera (Demirguc-

Kunt dhe Huizinga, 1999) të cilët tregojnë se rritja e shpejtë ekonomike rrit profitabilitetin tek një 

numër i madh vendesh dhe GDP shënon rritje dhe ulje të dukshme në ciklet e biznesit. Si rrjedhojë, 

lëvizjet në nivel të aktiviteteve të përgjithshëm pritet të kenë impakt direkt mbi profitabilitetin e 

bankave. 
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Bikker dhe Haaf (2002) u përpoqën të identifikojnë lëvizjet e mundshme ciklike në 

profitabilitetin bankar - shkalla në të cilën fitimet e bankës lidhen me ciklin e biznesit. Konstatimet 

e tyre sugjerojnë që një lidhje e tillë ekziston, megjithëse variablat e përdorura nuk ishin masa 

direkte të ciklit të biznesit. Një masë e drejtpërdrejtë e ciklit të biznesit, prodhimi ciklik, është 

përdorur nga Athanasoglou et al. (2005) për industrinë bankare greke. 

Sipas Albertazzi dhe Gambacorta (2009) njohja e lidhjes mes luhatjeve të ciklit të biznesit 

dhe profitabilitetit të sektorit bankar është i rëndësishëm për të vlerësuar qëndrueshmërinë e 

sektorit financiar dhe bankar. Kushtet e këqija ekonomike mund të përkeqësojnë cilësinë e 

portofolit të kredisë, duke gjeneruar humbje të kreditit, të cilat përfundimisht do të ulin fitimet e 

bankave. Varësisht nga kapitalizimi i tyre, kapaciteti i bankave për të mbështetur aktivitetin e 

sektorit privat mund të rrezikohet dhe luhatjet e ciklit të biznesit mund të përkeqësohen 

(Gambacorta dhe Mistrulli, 2004). 

Provizionet gjithashtu tregojnë një reduktim të mprehtë. Si përqindje e të ardhurave bruto, 

ato u ulën nga 17 në 12 për qind në eurozonë. Reduktimet ishin gjithashtu të rëndësishme në SHBA 

(nga 12 në 9 përqind) dhe veçanërisht në Mbretërinë e Bashkuar (nga 16 në 8 përqind), (Albertazzi 

dhe Gambacorta, 2009). Ky aspekt është shumë interesant edhe skemën e re të provizioneve që u 

eksperimentua në Spanjë nga mesi i korrikut 2000, me qëllim që të inkurajojë bankat për të ndërtuar 

provizione kur fitimet janë të larta dhe tërheq ato kur fitimet janë të ulëta (Jiménez dhe Saurina, 

2004). Kjo skemë duhet të ketë efekt zbutës mbi profitabilitetin dhe të parandalojë kreditimin e 

tepërt të bankave në ngritjen e ciklit të biznesit. 

Marcucci dhe Quagliariello (2009) theksojnë që studiuesit nuk kanë hulumtuar mundësinë 

e efekteve asimetrike të rrezikut të kredisë bankare gjatë ciklit të biznesit. Në shumicën e studimeve 

empirike, huadhënia bankare ndaj sektorit privat konstatohet të varet fort nga PBB (p.sh., Sørensen 

et al., 2009, Jiménez et al., 2009). Humbjet e kredive mund të rriten gjatë rënies ekonomike. Kjo 

është konfirmuar nga Laeven dhe Majnoni (2003), Bikker dhe Metzemakers (2005) dhe Bouvatier 

dhe Lepetit (2008), të cilët raportojnë bashkë-lëvizjen negative të provizioneve të humbura nga 

kreditë, me ciklin e biznesit në një panel të madh të bankave individuale. Bashkë-lëvizja negative 

e provizioneve të humbura nga kreditë, konfirmohet nga Quagliariello (2007), i cili zbulon lidhje 

pozitive midis rritjes reale të PBB-së dhe rrjedhjes së borxhit të keq të një grup bankash italiane. 
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Ky rezultat mbështetet nga Salas dhe Saurina (2002), të cilët hetojnë efektin e rritjes reale të PBB-

së në sasinë e kredive me problemet me të cilat përballen bankat spanjolle.  

 

2.2.2.3 Normat e interesit 

 

Duke iu referuar studimeve të mëparshme, ekziston një lidhje pozitive midis normave të 

interesit dhe performancës së bankave, fitimi i bankave rritet me rritjen e normave të interesit 

(Samuelson 1945). Molyneux dhe Thorton (1992) ishin të parët të cilët hetuan një mjedis të shumë 

vendeve duke shqyrtuar përcaktuesit e profitabilitetit bankar për një panel prej 18 vendeve 

evropiane për periudhën 1986-1989. Është konstatuar një lidhje pozitive e dukshme midis kthimit 

në kapital dhe nivelit të normave të interesit në secilin vend, përqendrimit të bankave dhe pronësisë 

qeveritare. 

Nëse norma e inflacionit parashikohet plotësisht nga menaxhmenti i bankës, banka mund 

të rregullojë normat e interesit në mënyrë të përshtatshme për të rritur të ardhurat më shpejt se 

shpenzimet, të cilat duhet të kenë një ndikim pozitiv në profitabilitetin e bankave, Perry (1992).  

Sipas Antonio Trujillo-Ponce (2013) një mjedis me norma të ulëta interesi e shoqëruar me 

konkurrencë të ashpër midis bankave, mund të kufizojë mundësitë që bankat të vendosin çmimet e 

duhura për kreditë dhe depozitat e tyre, duke ushtruar presion mbi marzhin operativ dhe duke 

ndikuar negativisht në profitabilitetin e bankave. Ndër studimet që raportojnë një marrëdhënie 

pozitive mes normave të interesit dhe profitabilitetit bankar janë Bourke (1989), Claeys dhe Vander 

Vennet (2008), Demirguç-Kunt dhe Huizinga (1999), García-Herrero et al. (2009), Molyneux dhe 

Thornton (1992), dhe Staikouras dhe Wood (2003). 

Normat e larta të interesit lidhen drejtpërsëdrejti me profitabilitetin në vendet më pak të 

zhvilluara, e hulumtuar nga (Demirgüç-Kunt dhe Huizinga, 1999). Sipas kësaj depozitat aktuale 

nuk paguajnë asgjë në shtetet e zhvilluara. Paparashikueshmëria e normës së interesit normalisht 

paraqet kufij të lartë interesi pasi institucionet financiare kryesisht mund të dorëzojnë rrezikun e 

lartë për klientët e tyre, (Ho dhe Saunders, 1981). Është zbuluar se më shumë kursim dhe më shumë 

huamarrje kanë një lidhje pozitive që çon në profitabilitet më të lartë e hulumtuar në një studim në 
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SHBA nga 1976-1984 dhe po ashtu është hulumtuar se rënia e normës së interesit në periudhën e 

recesionit ul rritjen e kredive (Hanweck dhe Kilcollin, 1984). 

 

2.2.2.4 Kursi i këmbimit 

 

Kursi i këmbimit nuk konsiderohet si tregues i zakonshëm makroekonomik nëpër literatura,  

por sidoqoftë sipas bankave kursi i këmbimit ka ndikim në profitabilitetin bankar. Zhvlerësimi i 

kursit të këmbimit ka efekt pozitiv mbi të ardhurat, i cili mund të shpjegohet me aftësinë e 

menaxherëve të bankave për të parashikuar luhatje e kursit të këmbimit. Kjo mund të rezultojë në 

fitime nga transaksionet e këmbimit valutor. Ky rezultat është në përputhje me informacionet e 

disponueshëm për fitime të konsiderueshme nga transaksionet e këmbimit valutor. E rëndësishme 

është të përmendet se për shkak të mungesës së besimit valutën vendore kërkesa për valuta të huaja 

rritet në kohë pasigurie duke lejuar bankat të fitojnë fitime shtesë. 

Një numër  i madh studimesh akademike tregojnë lidhjen e bankave dhe rëndësinë e kursit 

të këmbimit si faktorë makroekonomikë qe ndikon në profitabilitetin bankar. Bracker et al (2009) 

identifikuan ndryshimin në vlerën e dollarit amerikan si një nga gjashtë burimet kryesore të rrezikut 

të bankave. Përqendrimi i studimit të Bracker në ndjeshmërinë e kthimit të aksioneve të bankave 

ndaj faktorëve të ndryshëm të rrezikut tregon gjetje jo konsistente në disa periudha kohore që 

gjeneronin marrëdhënie pozitive dhe të tjera që gjeneronin marrëdhënie negative midis kthimit të 

ndërmarrjeve bankare dhe kursit të këmbimit. Megjithatë, studimi i tyre identifikoi rrezikun e 

këmbimit valutor si të rëndësishëm në përgjithësi.  

Hulumtime të tjera nga Chamberlain et al (1997) dhe Choi et al (1992) zbulojnë se kthimi 

i aksioneve bankare ndikohet nga lëvizjet e këmbimit valutor. Gjetjet e  Elyasiani dhe Mansur 

(2005) ishin kontradiktore në studimin e tyre të bankave japoneze. Informacioni mbi kursin e 

këmbimit ka ndikuar në kthimin e aksioneve të bankës japoneze dhe këto informacione u gjetën në 

raportet financiare. 52 banka japoneze ishin të ndikuara nga kurset e këmbimit.  

Studimi i Atindéhou dhe Gueyie (2001) përqendrohet në bankat kanadeze dhe ekspozimin 

e tyre ndaj rrezikut të kursit të këmbimit. Gjetjet e tyre tregojnë se kthimet e aksioneve të bankave 

kanadeze ishin të ndjeshme ndaj luhatjeve të valutës së huaj gjatë periudhës 1988-1995. Sidoqoftë, 
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ndjeshmëria e atyre kthimeve ndryshoi në mënyrë të konsiderueshme gjatë asaj periudhe kohore. 

Pjesa më e madhe e këtij variacioni iu atribua reagimeve të investitorëve. Merikas (1999) në 

mënyrë të ngjashme konstaton se kthimi i aksioneve të institucioneve bankare greke ndikohet 

gjithashtu nga luhatjet e kursit të këmbimit. Sidoqoftë, ky studim shikon vetëm 8 bankat më të 

mëdha në Greqi dhe përbën analizë individuale të secilës bankë. 
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Kapitulli III. KARAKTERISTIKAT E SISTEMIT BANKAR NË 

MAQEDONI 

3.1 Struktura e sistemit bankar në Ballkanin perëndimor 

 

Është i rëndësishme fakti që në pothuajse të gjitha vendet në tranzicion ka mungesë besimi 

dhe sigurie në sistemin bankar vendor dhe kështu  hyrja e bankave të huaja me reputacion të mirë 

ndërkombëtar në Ballkanin Perëndimor ndihmoi në rritjen e kursimeve të brendshme që më pas të 

realizohen investime të duhura, Keren dhe Ofer (2003). E gjithë kjo nuk nënkupton se rruga e 

vetme për krijimin e një sistemi bankar të mirëfilltë patjetër kërkon inkuadrimin e bankave të huaja, 

për më tepër ajo përfshin edhe rreziqe të veçanta por megjithatë rrit procesin e zhvillimit në 

krahasim me një sistem në tranzicion, Barisitz (2008). 

Struktura e sektorit financiar dhe madhësia ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme në të 

gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe kryesisht bazohen në banka. Sipas World Bank (2016) 

nivelet e sektorit financiar ndryshojnë në të gjithë rajonin duke filluar nga 81% e PBB-së në Kosovë 

në 103% në Shqipëri dhe Serbi, ndërsa aktivet e sektorit bankar përfaqësohen midis 70% dhe 92% 

të totalit të aseteve (Grafikoni 1). 
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Grafikoni 1 – Asetet si pjesë e PBB-së 

 

 

Burimi:  IFS, Autoritet Kombëtare dhe përllogaritjet e stafit të Bankës Botërore 

 

 

Sektori bankar në Ballkanin Perëndimor është i kontrolluar nga bankat e huaja edhe atë mes 

80% dhe 90%. Përjashtim bën shteti i Serbisë, ku bankat komerciale shtetërore kontrollojnë rreth 

20 përqind të sektorit bankar dhe niveli i pronësisë së bankave të huaja është më i ulët se 75%. 

Përqendrimet ndryshojnë në të gjithë rajonin, me rreth dy të tretat e totalit të aktiveve të tre bankave 

më të mëdha në Republikën e Maqedonisë, Kosovë dhe Shqipëri; përqendrim të moderuar në Serbi, 

Mal të Zi dhe Bosnje dhe Hercegovinë në rreth 45% të totalit të aktiveve të zotëruara nga tre bankat 

më të mëdha (Tabela 1). 
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Tabela 1: Struktura e sistemit financiar në vendet e Ballkanit Perëndimor (2014) 

 ALB BIH MKD KOS MNE SRB 

Nr. % e 

totalit 

të 

aktivës 

Nr. % e 

totalit 

të 

aktivës 

Nr. % e 

totalit 

të 

aktivës 

Nr. % e 

totalit 

të 

aktivës 

Nr. % e 

totalit 

të 

aktivës 

Nr. % e 

totalit 

të 

aktivës 
Bankat 

komerciale 

 

16 

 

90.3 

 

 

26 

 

86.3 

 

15 

 

86.8 

 

10 

 

70.3 

 

12 

 

87.6 

 

29 

 

91.8 

Private 16 90.3 24 83.9 14 83.6 10 70.3 12 87.6 23 74.1 

Vendore 2 11.7 8 5.9 2 3.4 2 6.7 5 18.0 2 5.8 

Të huaja 4 78.7 16 78.0 12 80.2 8 63.6 7 69.7 21 68.3 

Në pronësi 

shtetërore 

/ / 2 2.4 1 3.3 / / / / 6 17.6 

Institucione 

të tjera 

depozituese 

 

126 

 

0.7 

 

/ 

 

/ 

 

4 

 

0.6 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

Kompanitë e 

sigurimit 

10 1.7 25 5.1 15 3.6 13 3.1 11 4.7 25 5.2 

Fondet 

pensionale 

3 0.0 1 1.0 4 7.3 2 24.1 2 0.0 6 0.7 

Burimi: Përllogaritjet e Bankës Botërore bazuar në të dhënat nga bankat qendrore dhe zyrat kombëtare të statistikave)  

 

 

Beck, Demirgüç-Kunt dhe Levine (2003) të inkurajuar nga diskutimet e gjata në lidhje me 

marrëdhëniet midis strukturës së tregut, sektorit bankar dhe zhvillimit ekonomik, studiuan 

përqendrimin e sektorit bankar, sistemit rregullator dhe institucioneve tjera financiare gjatë krizave 

të ndryshme. Duke përdorur të dhëna nga 70 shtete për periudhën kohore (1980-1997), rezultoi se 

mundësitë për krizë ekonomike janë më të ulëta në vendet me përqendrim të lartë të sektorit bankar, 

ku konkurrenca është më pak e kufizuar dhe ku institucionet e inkurajojnë atë. Ekonomitë me 

institucione financiare të shëndosha dhe të zhvilluara që nxisin konkurrencën janë më pak të 

prekura nga kriza, kufizimet në aktivitetet bankare shkaktojnë lëkundshmëri në sektorin bankar. 

Në studimin e tyre empirik, Hryckiewicz dhe Kowalewski (2008) tregojnë se në vendet e 

Evropës Qendrore, angazhimi i bankave të huaja varet nga potenciali i tregut dhe shkalla e 

sofistikimit financiar, ndërsa në vendet e zhvilluara bankat zakonisht zgjerohen në tregjet e 

zhvilluara. Sipas Williams (2002), bankat ndjekin klientët e tyre jashtë vendit, pasi informacioni 

mbi klientët është ndër vlerat më të rëndësishme të bankave, megjithatë sipas Valentinyi (2003) 

është më tepër nevoja për monitorim nëpërmjet pranisë fizike. 
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Profitabiliteti bankar sipas raportit të World Bank (2016) për shtetet e Ballkanit Perëndimor 

tregon rënie gjatë viteve të fundit dhe ka vazhduar të ulet gjatë gjithë vitit 2012 dhe 2013 në disa 

vende për shkak të dobësimit të cilësisë së aktiveve dhe mjedisit të ulët ekonomik. 

Treguesit e profitabilitetit u rritën në krahasim me periudhën e mëparshme, pasi ROA në 

rajon u përmirësua në 1.3% në 2015 (0.9% në 2014), ndërsa ROE u përmirësua në 8.4% në vitin 

2015 (7.1% në 2014). Kosova kishte rritje të ROE prej 26.4%në dhjetor 2015, ndërsa ROA e saj u 

përmirësua në 2.9%. Nga ana tjetër, sistemi bankar i Malit të Zi është ndikuar më shumë nga kriza, 

duke pasur humbje të mëdha dhe të vazhdueshme në periudhën 2009-2012 dhe nivele të ulëta të 

profitabilitetit deri në fund të vitit 2015. 

 

 

3.2 Struktura e sistemit bankar në RM 

 

Sistemi bankar i Republikës së Maqedonisë përbëhet nga tetëmbëdhjetë institucione 

financiare, nga të cilat pesëmbëdhjetë janë banka, tre banka kursimi, ku bankat kanë pjesëmarrjen 

më të madhe në të gjithë strukturën financiare. Sipas Raportit të BPRM (2017), më 30 qershor 

2017, numri i bankave në Republikën e Maqedonisë është pesëmbëdhjetë dhe mbetet i pandryshuar 

në krahasim me tremujorin e kaluar edhe atë, njëmbëdhjetë banka janë në pronësi të huaj, ku gjashtë 

prej tyre janë degë të bankave të huaja (Tabela 2). 
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Tabela 2: Struktura e pozicioneve më të rëndësishme të bilancit, sipas pronësisë së bankave 

 

 

Kapitali dhe 

rezervat 
Aktiva 

Kreditë në 

sektorin 
jofinanciar 

Depozitat në 

sektorin 
jofinanciar 

Të hyra total* 
Rezultati 

financiar* 

Lloji i pronësisë 
Nr. i 

bankave 
Shuma % Shuma % Shuma % Shuma % Shuma % Shuma % 

Bankat me 

pronësi të 

aksionarëve të 

huaj 

1 4.779 69.9 309.119 70,3 221.675 77,9 221.450 69,6 16.928 73,6 5.651 6,2 

Filiale të bankave 
të huaja 

6 0.005 60,3 253.849 57,7 182.300 64,1 183.752 57,7 14.079 61,2 5.327 1,3 

-Austria 1 2.344 4,7 17.062 3,9 12.332 4,3 10.772 3,4 907 3,9 131 2,0 

-Bullgaria 1 1.202 2,4 8.398 1,9 5.604 2,0 6.299 2,0 378 1,6 19 0,3 

-Greqia 1 11.458 23 85.533 19,4 61.374 21,6 66.792 21,0 5.274 22,9 2.332 35,6 

-Sllovenia 1 7.413 14,9 69.613 15,8 50.475 17,7 55.050 17,3 4.160 18,1 1.973 30,1 

-Turqia 1 4.612 9,3 39.458 9,0 26.512 9,3 21.643 6,8 1.698 7,4 535 8,2 

-Franca 1 2.976 6 33.785 7,7 26.003 9,1 23.197 7,3 1.662 7,2 337 5,1 

Banka të tjera me 

pronësi të huaj 
5 4.774 9,6 55.269 12,6 39.375 13,8 37.698 11,8 2.849 12,4 324 4,9 

-Bullgaria 2 1.824 3,7 18.334 4,2 12.106 4,3 13.208 4,1 921 4,0 120 1,8 

-Gjermania 1 2.034 4,1 21.388 4,9 16.812 5,9 13.363 4,2 1.070 4,7 236 3,6 

-Zvicra 2 917 1,8 15.547 3,5 10.457 3,7 11.127 3,5 858 3,7 -33 0,5 

Banka të tjera në 

pronësi të 

aksionarëve 

vendas 

4 14.994 30,1 130.844 29,7 62.890 22,1 96.848 30,4 6.072 26,4 901 3,8 

-Pronësi private 3 12.529 25,2 117.123 26,6 62.890 22,1 96.848 30,4 5.893 25,6 811 12,4 

-Pronësi 

shtetërore 
1 2.465 25,2 13.721 3,1 1 0,0 0 0,0 179 0,8 90 1,4 

Gjithsej: 15 49.773 100 439.962 100 284.565 100 318.298 100 23.000 100 6.552 100 

Burimi:BPRM, në bazë të të dhënave të prezantuara nga bankat 

 

 

Sistemi bankar në Maqedoni ndahet në tri kategori - të mëdha, të mesme dhe të vogla, me 

klasifikimin e bërë në bazë të madhësisë së aktiveve të bankave (në miliarda denarë). Tre bankat 

më të mëdha vazhdojnë të kenë përqendrim të lartë në të gjithë sistemin, me rreth 60% të totalit të 

aktiveve, ku pjesëmarrja më e madhe dhe më e vogël në të gjithë sistemin bankar paraqitet me 

0.7% për më të vegjlit dhe 22.5% për bankën më të madhe BPRM (2017). 
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Grafikoni 2 – Pjesëmarrja e bankave individuale në totalin e aktiveve të sistemit bankar 

 

 

Burimi:BPRM, në bazë të të dhënave të prezantuara nga bankat 

 

Pronësia e aksionarëve të huaj është dominues në bankat e Maqedonisë, me rreth 75% të 

pjesëmarrjes në kapitalin e përgjithshëm. Sidoqoftë, përveç aspekteve pozitive, mbizotërimi i 

pronësisë së huaj në një farë mënyre ka një ndikim të madh në faktorët e rrezikut ekonomik dhe jo 

ekonomik që mund të transferohen nga vendet e origjinës BPRM (2015). Është e dukshme që 

vendet që kanë pjesën më të madhe të kapitalit të huaj janë Greqia, Turqia, Bullgaria dhe Austria 

(Grafikoni 2). 

Grafikoni 3 – Struktura e kapitalit të huaj të bankave sipas vendit të origjinës 

 

Burimi: Raporti i Stabilitetit Financiar të Republikës së Maqedonisë për vitin 2015 (BPRM) 
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Bankat me pronësi të huaj kanë një pjesë të madhe në zërat kryesorë të bilancit, si asetet, 

depozitat, kreditë, rezultati financiar i përgjithshëm etj. Këto banka mbizotërojnë në të gjitha 

pozicionet, në veçanti është e lartë pjesëmarrja e tyre në treg të kredi dhënies me (77.9%) dhe në 

rezultatin financiar me (86.2%). Gjithashtu, këto banka mbizotërojnë në kapitalin dhe rezervat e 

sistemit bankar  me (69.9%), pavarësisht rënies prej 0.5% krahasuar me tremujorin e parë të vitit 

2017. Pjesëmarrja e kapitalit të huaj në totalin e kapitalit aksionar të sistemit bankar me (74.8%) 

po ashtu ka rënë në gjysmën e parë të vitit 2017 për 0.2%. 

Raporti i Stabilitetit Financiar të RM (2016) tregon se bankat përbëjnë shumicën e sistemit 

financiar dhe janë faktor i rëndësishëm për stabilitetin e segmenteve të tjera institucionale, të cilët 

tek bankat mbajnë një pjesë të konsiderueshme të aktiveve të tyre në formën e depozitave 

(Grafikoni 4 dhe 5). 

 

Grafikoni 4 dhe 5 – Pjesëmarrja e mjeteve të sektorit financiar në PBB dhe pjesëmarrja e 

mjeteve të sektorit financiar në PBB sipas vendit 

Burimi: Për çdo segment institucional (BPRM, MAPAS, AMS dhe Ministria e Financave) 
Burimi: Raporti mbi strukturën financiare 2016 të ECB (ECB Report on Financial Structures 2016) 
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Bankat kanë ruajtur pozitën dominuese në sistemin financiar dhe rolin e tyre si segment më 

i rëndësishëm për ruajtjen e stabilitetit financiar, pavarësisht rënies minimale me (1.1%) të 

pjesëmarrjes në totalin e aktiveve të sistemit financiar dhe rritjen e fondit të pensioneve. 

Bankat në Maqedoni funksionojnë sipas modelit tradicional, që domethënë se ende 

veprojnë me parimin e mbledhjes së depozitave nga sektori privat dhe investimet e këtyre fondeve 

në kredi për sektorin jo-financiar. Burimet më të rëndësishme të financimit të këtij sistemi bankar 

janë depozitat nga familjet (mbi 50%), ndërsa kreditë e shoqërive jo-financiare kanë pjesëmarrje 

më të madhe në të gjithë sistemin bankar, me rreth 30% të totalit të aktiveve BPRM (2016). 

Ky model tradicional i biznesit të bankave dhe përqindja e depozitave dhe kredive në aktivet 

dhe pasivet e bilanceve të tyre, i bëjnë ata faktorin më të rëndësishëm në ruajtjen e stabilitetit të 

përgjithshëm në sektorin financiar. 
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Tabela 3: Struktura e totalit të mjeteve në sektorin financiar të Republikës së 

Maqedonisë 

Lloji i institucionit financiar 

Gjithsej mjetet (milionë 

denarë) 
Struktura në % 

Ndryshimi 

31.12.2016/31.12.2015 

Numri i 

institucioneve 

2015 2016 2015 2016 Ndr. absolut Në përq. 2015 2016 

Institucionet depozituese dhe 

financiare 
426.313 447.282 86,4 85,2 20.969 4,9 18 18 

Bankat 423.668 444.680 85,8 84,7 21.013 5,0 15 15 

Kursimoret 2.646 2.602 0,5 0,5 -44 -1,7 3 3 

Institucionet financiare jo 

depozituese 
67.278 77.438 13,6 14,8 10.161 15,1 108 112 

Shoqëritë e sigurimeve 17.562 18.480 3,6 3,5 918 5,2 15 15 

Shoqëritë brokere të sigurimit 689 842 0,1 0,2 153 22,2 32 33 

Shoqëritë për përfaqësim në 

sigurime 
89 116 0,0 0,02 27 30,3 13 14 

Shoqëritë e lizingut 3.408 3.287 0,7 0,6 -121 -3,5 8 6 

Fondet pensionale* 40.802 49.074 8,3 9,4 8.272 20,3 4 4 

-Fondet pensionale të 

detyrueshme 
40.065 48.076 8,1 9,2 8.011 20,0 2 2 

-Fondet pensionale vullnetare 737 998 0,1 0,2 261 35,4 2 2 

Shoqëri për udhëheqje të fondeve 

pensionale 
773 834 0,2 0,2 61 7,9 2 2 

Shtëpitë brokere 153 116 0,0 0,0 -37 -24,2 6 5 

Fondet investuese* 2.882 3.624 0,6 0,7 742 25,7 13 13 

Shoqëri për udhëheqje me fondet 

investuese 
49 69 0,0 0,0 20 40,8 5 5 

Shoqëri për udhëheqje me fondet 

private 
- - - - - - - - 

Shoqëritë financiare 871 996 0,2 0,2 125 14,4 10 15 

Gjithsej 493.591 524.720 100 100 31.129 6,3 126 130 

Burimi: Për çdo segment institucional (BPRM, MAPAS, AMS dhe Ministria e Financave)  
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Është e qartë se bankat si institucione financiare të depozitave janë më të rëndësishme në 

sistemin financiar në Maqedoni për shkak të pjesëmarrjes procentuale që është rreth 85% e 

strukturës së saj totale. Parimi i mësipërm i funksionimit të bankave sipas modelit tradicional, 

vërteton analizën se rreth dy të tretat e të ardhurave totale të sistemit bankar rrjedhin nga të ardhurat 

neto nga interesi, ndërsa të ardhurat nga aktivitetet e jo rezidentëve janë shumë të vogla dhe mund 

të hasen vetëm në disa banka të mëdha BPRM(2016). 

 

 

3.2.1 Niveli i mbulimit të vendit me shërbime bankare 

 

Republika e Maqedonisë është e ndarë në 8 rajone edhe atë: Rajoni Shkup, pollogu, 

pellagonia, i vardarit, lindorë, jug-lindorë, veri-lindorë dhe jug-perëndimorë. Këto rajone janë të 

mbuluara nga 15 banka.  

 

Bankat në Maqedoni kryejnë shërbimet e mëposhtme bankare: 

 

1. Mbledhja e depozitave dhe burimeve të tjera të kthimit të fondeve 

2. Huazime vendore dhe të jashtme 

3. Lëshimi dhe administrimi i instrumenteve të pagesave (kartat e kreditit, çeqet, çeqet e 

udhëtarëve, faturat e këmbimit). 

4. Lizingu dhe këmbimoret 

5. Operacionet e pagesave brenda dhe jashtë vendit, përfshirë shitjen e valutës së huaj 

6. Transferimi i shpejtë i parave 

7. Lëshimi i garancive të pagesave 

8. Tregtimi i instrumenteve të tregut të parave (faturat e këmbimit, çeqet, certifikatat e depozitave) 

9. Tregtimi në monedhë të huaj, përfshirë tregtimin e metaleve të çmuara 



  

Analiza e profitabilitetit bankar në Republikën e Maqedonisë 

MSc(c) Edon Idrizi 43 

 

 

10. Tregtimi i letrave me vlerë, tregtimi i derivateve financiare 

11. Menaxhimi i pasurive dhe portofolit të letrave me vlerë me porosi dhe në emër të klientëve 

12. Blerja, shitja, garancia dhe vendosja e emetimit të letrave me vlerë 

13. Ndërmjetësimi në shitjen e polisave të sigurimeve 

14. Përpunimi dhe analizimi i informacionit mbi besueshmërinë e personave juridikë 

15. Shërbime të tjera financiare të parashikuara me ligj që mund të kryhen vetëm nga bankat.  
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3.2.2 Shkalla e ndërmjetësimit financiar dhe përqendrimi të sistemit bankar 

 

Përqendrimi i sistemit bankar nuk ka hasur ndonjë ndryshim domethënës në krahasim me 

tremujorin e mëparshëm qe domethënë se ka vazhduar me trendin rënës. Indeksi i Herfindalit 

zvogëlohet në të gjitha kategoritë e analizuara të aktiviteteve, me përjashtim të depozitave të 

familjeve, ku indeksi rritet pak, por është brenda vlerave të pranueshme të indeksit.  

 

 

Grafikoni 6 – Indeksi i Herfindalit 

 

Burimi:BPRM, në bazë të dhënave të prezantuara nga bankat 

 

 

Të dy treguesit CR3 dhe CR5 tregojnë rritje kuartale të përqendrimit tek depozitat e 

familjeve, si dhe në të ardhurat totale dhe rezultatin financiar të bankave BPRM (2017). Analiza 

vazhdon edhe në tabelën 4 që tregon përqendrimin e pozicioneve të bankave më të mëdha.  
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Tabela 4: Treguesit për përqendrimin e pozicioneve më të rëndësishëm të bilanceve në 

tre dhe pesë bankat më të mëdha 

 

 

Pozicionet 

30.06.2017 31.03.2017 

CR3 CR5 CR3 CR5 

Total aktiva 57,7 74,4 58,1 74,3 

Kreditë e familjeve 62,2 79,1 62,6 79,2 

Kreditë e shoqërive jo financiare 53,1 73,3 54,0 73,6 

Depozitat e familjeve 70,4 79,8 70,2 79,6 

Depozitat e shoqërive jo 

financiare 
51,1 77,3 52,3 77,9 

Rezultati financiar* 75,1 88,4 73,1 86,2 

Të hyra total* 62,2 76,8 61,4 75,7 

Burimi:BPRM, në bazë të të dhënave të prezantuara nga bankat  

 

Rritja vjetore e aseteve totale të sistemit financiar në vitin 2016 shkaktoi rënie të caktuar 

me (1.7%) në ekonominë e vendit. Mjetet totale të sistemit financiar përbëjnë 86.4% të prodhimit 

të brendshëm bruto dhe krahasuar me vendet e analizuara në rajon dhe në Bashkimin Evropian, 

niveli i ndërmjetësimit financiar në sektorin financiar të brendshëm është ndër më të ulëta NBRM 

(2016). 

 

3.2.3 Treguesit e profitabilitetit dhe efikasitetit të bankave 

Në gjysmën e parë të vitit 2017, rezultati financiar i sistemit bankar u ngadalësua, krahasuar 

me të njëjtën periudhë të vitit 2016. Të ardhurat neto nga interesi kanë kontribuar me gjysmën e 

rritjes së fitimit, ndërkohë që në të njëjtën kohë kontribut në rritjen e fitimit kishin edhe të ardhurat 

neto nga provizionet si dhe ulja e shpenzimeve për korrigjimin e vlerës. Ulja e shpenzimeve për 

korrigjimin e vlerës rrjedh nga shitja e pronës. Treguesit e profitabilitetit dhe efikasitetit të sistemit 

bankar në përgjithësi tregojnë përmirësime të mëtejshme dhe janë në një nivel të qëndrueshëm. 
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Edhe në gjashtëmujorin e parë të vitit 2017, trendi i uljes së normave të interesit të bankave vazhdon 

BPRM (2017). 

 

 

Grafikoni 7 – Fitimi neto pas tatimimit (lartë) dhe ndryshimi vjetor në të ardhurat dhe 

shpenzimet kryesore (poshtë) 

 

Burimi:BPRM, në bazë të të dhënave të prezantuara nga bankat 
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Pas rritjes së përshpejtuar të rezultatit financiar të bankave në vitet e fundit, në gjysmën e 

parë të vitit 2017 rritja e saj u ngadalësua në 7.9%, ose 227 milionë denarë (në krahasim me 

gjashtëmujorin e parë të vitit 2016, rezultati financiar i sistemit bankar u rrit 39.3% ose 806 

milionë denarë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2015). 

Rritja e ngadaltë e fitimit në gjashtë muajt e parë të vitit 2017 gjithashtu pasqyrohet në 

treguesit e profitabilitetit dhe efikasitetit të sistemit bankar. Normat e kthimit në kapitalin dhe 

rezervat mesatare, si dhe marzhin e fitimit të sistemit bankar, tregojnë rritje më të ngadaltë, 

ndërkohë që norma e kthimit në aktivet mesatare ka mbetur në të njëjtin nivel si në qershor të 2016. 

 

Grafikoni 8 – Normat e kthimit të aktiveve mesatare dhe të kapitalit dhe rezervave 

mesatare si dhe marzhi i fitimi 

 

Burimi:BPRM, në bazë të të dhënave të prezantuara nga bankat 
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Grafikoni 9 – Marzhi neto i interesave nga bankat individuale (lart) dhe marzhi neto i 

interesave në nivel të sistemit bankar (poshtë)  

 

 

Burimi:BPRM, në bazë të të dhënave të prezantuara nga bankat 

Sipas BPRM (2017) Norma e marzhit neto të interesit që bankat realizuan nga aktivitetet 

kredituese dhe depozituese shënuan rënie modeste prej 0.2% dhe në fund të qershorit 2017 ajo ishte 

4%. Ndërmjetësimi financiar me familjet zakonisht kishte kontributin më të madh në rritjen e të 

ardhurave neto nga interesi dhe në rritjen e aktiveve mesatare që sjellin interes. 
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Kapitulli i IV. ANALIZA EMPIRIKE E PROFITABILITETIT TË 

BANKAVE NË MAQEDONI 

 

4.1 Burimet e të dhënave dhe Metodologjia 

 

Në kapitujt e mëparshëm kemi bërë prezantimin e mbështetjes teorike si dhe rishikimin e 

literaturës. Njëkohësisht, në bazë të pyetjeve kërkimore i kemi parashtruar edhe hipotezat të cilat 

do të testohen me anë të modelit ekonometrik në këtë kapitull. Më saktësisht, ky kapitull ka për 

qëllim që të hulumtojë me anë të modeleve ekonometrike raportin midis faktorëve të brendshëm 

bankarë dhe faktorëve të jashtëm makroekonomike, si dhe ndikimin e tyre në performancën e 

bankave.  

Të dhënat e përdorura në këtë punim janë nga burime sekondare. Grumbullimi i të dhënave 

është bërë nga BPRM, IMFdhe ESHS. Të dhënat janë kuartale dhe përfshijnë periudhën  kohore 

prej viti 2005 deri në vitin 2016. Andaj, baza e të dhëna përbëhen nga 48 observime, dhe për të 

realizuar analizën empirike në fjalë janë definuar 10 ndryshore. 

Në këtë kapitull do të hulumtojmë dy hipoteza kryesore, me qëllim që të shohim ndikimin 

e faktorëve të jashtëm dhe të brendshëm në profitabilitetin bankar. Këto hipoteza, do ti mbështesim 

me disa hipoteza ndihmëse për të parë në veçanti faktorë si madhësia, kapitali, kredia si dhe PBB-

ja, inflacioni dhe të tjera, ndikojnë në profitabilitetin bankar. Më konkretisht hipotezat e referuara 

janë si në vijim: 
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H1: Ekziston lidhje direkte midis faktorëve të brendshëm dhe profitabilitetit të bankës. 

H1a: Ekziston lidhje direkte pozitive midis MADHËSISË dhe profitabilitetit të bankës. 

H1b: Ekziston lidhje direkte pozitive midis KAPITALIT dhe profitabilitetit të bankës. 

H1c: Ekziston lidhje direkte pozitive midis KREDISË dhe profitabilitetit të bankës. 

H1d: Ekziston lidhje direkte pozitive midis DEPOZITAVE dhe profitabilitetit të 

bankës. 

 

H2: Ekziston lidhje direkte midis faktorëve të jashtëm dhe profitabilitetit të bankës. 

H2a: Ekziston lidhje direkte pozitive midis PBB-së dhe profitabilitetit të bankës. 

H2b: Ekziston lidhje direkte negative midis Inflacionit dhe profitabilitetit të bankës. 

 

Vlerësimi i modelit ekonometrik do të bëhet me anë të modelit të regresionit ARCH. Modeli 

ARCH (autoregressive conditional heteroscedastic) është një model për variancën e një serie 

kohore. Modelet ARCH përdoren për të përshkruar një variancë, ndoshta variancë të 

paqëndrueshme. Megjithëse një model ARCH mund të përdoret për të përshkruar një ndryshim 

gradual të rritjes me kalimin e kohës, më së shpeshti përdoret në situata ku mund të ketë periudha 

të shkurtra të variacionit në rritje. (Zhvendosja graduale e rritjes që lidhet me një nivel mesatar të 

rritjes graduale mund të trajtohet më mirë duke transformuar variablën). Luhatshmëria e një serie 

nuk është konstante në kohë. Periudhat me luhatshmëri relativisht të ulët dhe periudhat me 

luhatshmëri relativisht të lartë tentojnë të grupohen së bashku. Kjo është karakteristikë e serive 

kohore ekonomike dhe është më e theksuar në shumicën e serive financiare. Modelet ARCH 

kërkojnë të vlerësojnë paqëndrueshmëri të varur nga koha si një funksion i paqëndrueshmërisë së 

mëparshme. Ndonjëherë modeli i paqëndrueshmërisë është me interes më të madh se modeli i 

mjetit të kushtëzuar. Modeli i paqëndrueshmërisë mund të përfshijë gjithashtu regresorët që të japin 

llogari për një përbërës strukturor në paqëndrueshmërinë - zakonisht të referuar si 

heteroskedasticitet shumëzues. Modelet e ARCH-it u prezantuan nga Engle (1982) në një studim 

të normave të inflacionit dhe gjithashtu në Bollerslev, Engle dhe Nelson (1994) dhe Bollerslev, 

Chou dhe Kroner (1992). Prezantimet në modelet ARCH bazike shfaqen në shumë tekste të 
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përgjithshme ekonometrike, përfshirë Davidson dhe MacKinnon (1993, 2004), Greene (2012) dhe 

Wooldridge (2013). Becketti (2013) ofron një hyrje të thjeshtë në modelimin ARCH me theks mbi 

mënyrën e përdorimit të komandës së harkut të Statës. 

 

Modeli i Variancës ARCH (1) 

 

Supozojnë se jemi duke modeluar variancën e një serie yt. Modeli ARCH (1) për variancën e 

modelit yt është e kushtëzuar me yt-1, ndryshimi në kohën t është 

 

Var(yt|yt−1)=σ2
t=α0+α1y

2
t−1 

 

Ne vendosim kufizimet α0 ≥ 0 dhe α1 ≥ 0 për të shmangur variancën negative. 

Vini re se ndryshimi në kohë t lidhet me vlerën e serive në kohën t - 1. Një vlerë relativisht 

e madhe e y2
t−1 jep një vlerë relativisht të madhe të variancës në kohën t. Kjo do të thotë se vlera e 

yt është më pak e parashikueshme në kohën t-1 se sa pas një vlere relativisht të vogël të y2
t−1. 

 

Nëse supozojmë se seritë kanë mesataren = 0 (kjo gjithmonë mund të bëhet duke 

përqendruar), modeli ARCH mund të shkruhet si në vijim 

 

yt = σtεt, ku σt =  α0 + α1y
2

t-1, dhe εt ~ iid (0,1) 

Për inferencën (dhe vlerësimin maksimal të gjasave) gjithashtu supozojmë se εt janë të 

shpërndara normalisht. 
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4.2 Përcaktimi i variablave 

 

Duke u bazuar në literaturën e deritanishme, në këtë studim, i cili ka të bëjë me 

profitabilitetin e bankave në Maqedoni, kemi zgjedhur variablat më të rëndësishme që priten të 

kenë ndikim të madh në analizën e performancës bankare. Si variabla të varura të cilat e masin 

performancën, kemi marrë kthimin në asete (ROA) dhe kthimin në kapital (ROE). Variablat e 

pavarura ndahen në dy nënkategori edhe atë si faktorë të brendshëm bankar dhe faktorë 

makroekonomik. Faktorët e brendshëm bankar mund të radhiten si në vijim:(i) depozitat, (ii) 

kreditë, (iii) mjaftueshmëria e kapitalit, (iv) madhësia e bankës, dhe (v) kreditë me probleme. 

Ndërsa si faktorë makroekonomikë kemi marrë: (i) PBB-në, (ii) inflacionin dhe (iii) papunësinë. 

Të dhënat për treguesit e rregullt të performancës bankare/faktorët e brendshëm, janë marrë 

si të dhëna zyrtare nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë (BPRM), ndërsa të dhënat 

për faktorët e jashtëm janë marrë nga Enti Shtetëror i Statistikave. Këto të dhëna janë subjekt i 

vlerësimit gjatë testimit të hipotezave të mësipërme. 

Përmbledhja e variablave është dhënë në tabelën 5 me detajet e ndryshoreve, definimin e të 

njëjtave, shenjat e pritshme nga këto ndryshore dhe burimi i të dhënave. 
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Tabela 5. Përmbledhja e variablave, shkurtesa, shenjat e pritshme, burimi i të dhënave 

Variablat Shkurtesa Shenja e pritshme 
Burimi i të 

dhënave 

Variablat e varura     

Kthimi në asete ROA    

Kthimi në kapital ROE    

            

Variablat e 

pavarura(faktorë të 

brendshëm bankar)              

Depozitat DEP pozitive (+) BPRM 

Mjaftueshmëria e kapitalit CAR  pozitive/negative (+/-) BPRM 

Madhësia e bankës SIZE pozitive (+) BPRM 

Kreditë CRD pozitive/negative (+/-) BPRM 

Kreditë jo funksionale NPL pozitive (+) BPRM 

      

Variablat e 

pavarura(faktorë të 

jashtëm bankar)              

Produkti i brendshëm bruto GDP pozitive (+) ESHS 

Inflacioni INFLA pozitive (+) ESHS 

Papunësia UNEM pozitive (+) ESHS 
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4.2.1 Variablat e varura 

 

Në këtë studim, ne përdorim dy matës të profitabilitetit bankar: kthimi i aktiveve (ROA) 

dhe kthimin në kapital (ROE). ROA është masë e përgjithshme për profitabilitetin e bankës dhe 

pasqyron aftësinë e bankës për të arritur kthimin në burimet e saj për të gjeneruar fitime. Masa e 

dytë - ROE është definuar si fitimi neto i ndarë me kapitalin aksionar dhe është shprehur në 

përqindje. 

 

4.2.2 Variablat e pavarura 

 

 Sipas një numri të madh hulumtimesh, depozitat si faktorë të brendshëm kanë impakt 

pozitiv në profitabilitetin e bankave pasi që ata janë përcaktuar si burimi kryesor i financimit, gjë 

që është pikërisht për shkak të faktit që bankave u kërkohet të mbajnë një nivel të mjaftueshëm 

likuiditeti për të përmbushur kërkesat e papritura të konsumatorëve. Sa më shumë depozita të 

shndërrohen në kredi, aq më e lartë do të jetë marzhi i interesit dhe profiti. 

Fuqia e kapitalit të bankës ose e njohur edhe si mjaftueshmëria e kapitalit, është në lidhje 

të drejtpërdrejtë profitabilitetin e bankës sepse kapitali duhet të mbahet në nivel më të lartë për 

shkak të absorbimit dhe stabilizimit të humbjeve nga goditjet e papritura të tregut, por edhe për 

shkak të kërkesave ligjore për përshtatshmërinë e nivelit të kapitalit. Sa më e lartë të jetë kjo 

ndryshore aq më pak do të jetë nevoja për fonde të jashtme dhe njëkohësisht do të kemi rritje të 

profitabilitetit bankar. 

Sipas (Smirlock, 1985) është argumentuar se madhësia e bankës ka efekt pozitiv mbi 

profitabilitetin e bankës. Bankat më të mëdha (ku madhësia bankare matet nga asetet) janë më 

efikase se ato më të voglat dhe po ashtu më fitimprurëse si rezultat i efikasitetit të lartë. 
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4.3 Statistikat përshkruese 

Në këtë seksion japim një rishikim rreth zhvillimit të variablave financiare në dhjetë vite 

(2005-2016). Përshkrimi statistikore i të dhënave me 48 observime të cilat do të përfshihen në 

model janë prezantuar në Tabelën 6 (Outputet e STATA 13 janë të vendosura ne Shtojcën I) 

Tabela 6 Përshkrimi statistikor i të dhënave (2005-2016) 

Variablat Numri i 

observimeve 

Mesatarja  Devijimi 

Standard  

Min  Max 

Kthimi në asete 48 0.974 0.7 -0.3 2.4 

Kthimi në kapital 48 7.839 5.419 -2.5 19.1 

Depozitat 48 2.939 3.154 -3.3 11 

Mjaftueshmëria e 

kapitalit 

48 17.262 1.926 15 23.1 

Madhësia e bankës 48 2.833 2.668 -1.5 10.3 

Kreditë 48 2.972 3.476 -5.5 12.8 

Kreditë jo 

funksionale 

48 10.447 2.278 6.6 16.1 

Produkti i 

brendshëm bruto 

48 0.766 6.203 -17.4 10.4 

Inflacioni 48 2.018 2.683 -2.1 9.9 

Papunësia 48 31.285 3.956 23.1 38.7 

 

Nga tabela vërejmë se mesatarja e ROA-së së bankave në Maqedoni për periudhën 2006-

2016 është 0.97. Ndërsa nga vlera minimale vërejmë se ka shënuar vlerë negative prej -0.3. Kurse 

maksimumi ROA-së së bankave në Maqedoni për periudhën 2005-2016 është 2.4. 
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4.4 Specifikimi i modelit të regresionit 

 

 Për të vlerësuar në mënyrë empirike raportin midis faktorëve të brendshëm dhe faktorëve 

të jashtëm të bankave me performancën bankare, do të përdorim dy modele të regresionit të 

specifikuara si më poshtë: 

 

ROAi = ß0 + ß1ROA2t-1  + ß2Depi + ß3CARi + ß4lnSizei + ß5CRDi + ß6npli + ß7GDPi + 

ß8Inflai + ß9unemi + µi         (1) 

ROEi = ß0 + ß1ROE2t-1  + ß2Depi + ß3CARi + ß4lnSizei + ß5CRDi + ß6npli + ß7GDPi + 

ß8Inflai + ß9unemi + µi         (2) 

 

4.5 Rezultatet e regresionit 

Pas vlerësimit empirik të modeleve të mësipërme duke përdoru teknikën ARCH (1) fituam 

rezultatet e mëposhtme. Tabela 4.7 në kolona të posaçme i raporton rezultatet e koeficienteve të 

variablave të pavarura. Më konkretisht, kolona e parë i raporton rezultatet e Modelit I ku variabla 

e varur është ROA, ndërsa kolona e dytë i raporton rezultatet e Modelit II ku variabla e varur është 

ROE. (Outputet e STATA 13 janë të vendosura ne Shtojcën II.a dhe II.b) 

  



  

Analiza e profitabilitetit bankar në Republikën e Maqedonisë 

MSc(c) Edon Idrizi 57 

 

 

Tabela 7  Rezultatet e modeli të regresionit ARCH (01) 

 

Modelet 

(Variablat e varura) 

Modeli I 

(ROA) 

Modeli II 

(ROE) 

Variablat e pavarura   

Coeff. OPG Std. Err. Coeff. OPG Std. Err. 

L1. 1.269** (.585) 1.172** (.566) 

Dep -0.077* (.044) -0.621* (.354) 

Car 0.302*** (.066) 1.465** (.580) 

Size 0.184*** (.059) 1.362*** (.477) 

Crd -0.002 (.038) 0.033 (.304) 

Npl -0.061* (.033) -0.374 (.330) 

Gdp -0.001 (.008) -0.017 (.073) 

Infla 0.153*** (.026) 1.258*** (.294) 

Unem -0.115*** (.021) 0.948*** (.236) 

Constant 0.017 (.018) 1.730 (1.561) 

Observations 48  48  

Wald chi2 181.85  65.96  

Prob > chi2 0.0000  0.0000  

Shënim: Gabimi standard në kllapa; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

 Në tabelën e mësipërme i shohim rezultatet e koeficienteve të vlerësuar, së bashku 

me statistikat e modeleve në fund të tabelës. Në vijim i paraqesim modelet e vlerësuarat ROA 

dhe ROE: 
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∧
𝑅𝑂𝐴

= 0.017 + 1.269L1.ROA-0.077Dep+ 0.302CAR + 0.184lnSize-0.002CRD -

0.061npl -0.001GDP + 0.153Infla -0.115unem(1) 

∧
𝑅𝑂𝐸

= 1.730 + 1.172L1.ROE  -0.621Dep + 1.465CAR + 1.362lnSize+ 0.033CRD -

0.374npl -0.017GDP + 1.258Infla -0.948unem(2) 

 

 Pas paraqitjes së modelit me koeficientë të vlerësuar, mund të vazhdojmë me interpretimin 

e tyre. Sa i përket modelit ROA, variabla të pavarura të cilat janë treguar me signjifikancë 

statistikore janë depozitat, mjaftueshmëria e kapitalit, madhësia e bankës, kreditë me probleme, 

inflacioni, papunësia dhe ROA e vitit paraprak. Andaj koeficientet e tyre mund të interpretohen si 

në vijim: 

• Pra, çdo njësi rritjeje e depozitave, do të zvogëloj ROA-në apo profitabilitetin e bankës për 

0,076 p.p. mesatarisht. t-testi tregon që kemi prova të mjaftueshme statistikore për të hedhur 

poshtë hipotezën zero (H0: β2 = 0), në  nivel të signjifikancës prej 10%. Me fjalë tjera një 

përshpejtim i depozitave sjell deri tek ulja e nivelit të performancës.   

• Përderisa, për çdo njësi rritjeje të mjaftueshmërisë së kapitalit, ROA apo profitabiliteti i 

bankës do të rritet për 0.302 p.p. mesatarisht.  

• Gjetjet tregojnë se koeficienti i madhësisë së bankës është pozitiv, që do të thotë se bankat 

më të mëdhaja kanë tendencë të kenë ROA më të lartë. Kjo gjetje është në përputhje me 

hipotezat, me konkretisht hipoteza H1c 

• Çdo njësi rritjeje e kredive jo funksionale, do të zvogëloj ROA-në për 0.002 p.p. 

mesatarisht. Me fjalë të tjera, rritja e kredive jo funksionale sjell uljen e nivelit të 

performancës. 

• Gjetjet e koeficientit të inflacionit janë pozitive, në rastin tonë 0.153 p.p. mesatarisht. Kjo 

gjetje nuk është në përputhje me hipotezën e inflacionit, me konkretisht hipoteza H2b. 

• Përderisa, për çdo njësi rritjeje të papunësisë, ROA apo profitabiliteti i bankës do të ulet 

për 0.115 p.p. mesatarisht.  
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Ndërsa, sa u përket koeficientëve të variablave të kredive dhe PPB-së nuk i interpretojmë pasi 

që koeficientët e tyre nuk janë statistikisht signifikant.  

Sa i përket modelit ROE, variabla të pavarura të cilat janë treguar me signjifikancë statistikore 

janë depozitat, mjaftueshmëria e kapitalit, madhësia e bankës, inflacioni, papunësia dhe ROE e 

vitit paraprak. Andaj koeficientët e tyre i interpretojmë si në vijim: 

 

• Çdo njësi rritjeje e depozitave, do të zvogëloj ROE-në apo profitabilitetin e bankës për 

0.621 p.p. mesatarisht. Përshpejtimi dhe rritja e depozitave sjell deri tek ulja e nivelit të 

performancës bankare.   

• Përderisa, për çdo njësi rritjeje të mjaftueshmërisë së kapitalit, ROE do të rritet për 1.465 

p.p. mesatarisht. Me fjalë tjera një përmirësim i  normës së mjaftueshmërisë së kapitalit 

sjell deri tek përmirësimi i nivelit të performancës. Kjo gjetje është në përputhje me 

hipotezën e mjaftueshmërisë së kapitalit, me konkretisht me hipotezën H1b. 

• Ashtu siç paraqitet në rastin e ROA-së edhe në rastin e ROE-së madhësia e bankës është 

pozitive që do të thotë se bankat e mëdhaja kanë edhe ROA edhe ROE të lartë. 

• Për çdo njësi rritjeje të inflacionit, ROE do të rritet për 1.258 p.p. mesatarisht. 

• Ndërsa po ashtu edhe për çdo njësi rritjeje të papunësisë, ROE apo profitabiliteti i bankës 

do të rritet për 0.948 p.p. mesatarisht. 
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Kapitulli i V. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIMET 

 

5.1 Konkluzione dhe rekomandime 

 

Bankat luajnë rol vendimtar në një ekonomi si ndërmjetës financiarë, prandaj një sistem i 

shëndoshë dhe qe funksionon mirë është thelbësor në sigurimin e rritjes dhe zhvillimit të 

qëndrueshëm. Konfirmim më i saktë është kriza e fundit financiare, e cila theksoi faktin se një 

sistem bankar fitimprurës është më i aftë për të absorbuar goditjet negative dhe për të mbështetur 

stabilitetin e të gjithë sistemit financiar. Prandaj, ky studim analizon në mënyrë empirike 

përcaktuesit e profitabilitetit të bankave në Maqedoni (të matura nga ROE dhe ROA), duke marrë 

parasysh faktorët specifikë të bankës. Profitabiliteti duket se është ndikuar pozitivisht nga madhësia 

e bankës, mjaftueshmëria e kapitalit dhe inflacioni dhe negativisht nga depozitat, kreditë jo 

funksionale dhe papunësia. Kryesisht, gjetjet tona empirike konfirmojnë parashikimet teorike. 

Karakteristikat individuale të bankave konsiderohen përcaktuesit e profitabilitetit bankar. Bankat 

me kapital të lartë parashikohet të kenë siguri më të lartë dhe kjo epërsi çon në profitabilitet më të 

lartë dhe përmirësim të performancës bankare. 

Nga hulumtimi teorik si dhe nga rezultatet e fituara nga testimi i hipotezave mund të tërheqim 

disa konkluzione dhe rekomandime dedikuar sektorit bankar në RM, edhe atë: 

▪ Shpenzimet operative janë me rëndësi të madhe dhe ndikojnë në profitabilitetin bankar 

duke siguruar mbështetje për argumentin se raporti i tyre i lartë, ul efikasitetin dhe 

profitabilitetin që nënkupton se kontrolli i kostos mbetet detyrë kyçe për menaxhimin e 

bankave. Megjithëse bankat priren të jenë më fitimprurëse kur janë në gjendje të 

ndërmarrin më shumë aktivitete kreditimi, megjithatë për shkak të cilësisë së kredive të 

portofoliove të huadhënies, nevojitet nivel më i lartë i provizioneve edhe pse një nivel i 

tillë i provizioneve ndaj totalit të kredive në fakt ndikon negativisht në performancën e 

bankave. Prandaj, bankat duhet të përmirësojnë profitabilitetin duke përmirësuar 

kontrollin dhe monitorimin e rrezikut të kredisë.  
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▪ Profitabiliteti bankar mund të përmirësohet në mënyrë të konsiderueshme nëse krijohen 

mekanizma të duhur për të kontrolluar, monitoruar dhe parashikuar nivelet e ardhshme 

të rrezikut.  

▪ Rritja e nivelit të depozitave bankare do efektuoj në reduktimin e profitabilitetit të 

bankave dhe me këtë edhe ulje të performancës së tyre. 

▪ Metodat e përdorura për miratimin e kredive dhe monitorimin e kredive me probleme në 

të kaluarën varen shumë nga kolaterali dhe nuk përqendrohen në rrjedhën e parave të 

huamarrësit, duke çuar në nivele relativisht të larta të mospagimit. 

▪ Bankat me rritjen e nivelit të mjaftueshmërisës ës kapitalit në standardet e lejuara 

rezultojnë në përmirësim të rezultateve bankare dhe me këtë edhe të profitabilitetit. 

▪ Papunësia si një sëmundje moderne e ekonomive të pazhvilluara dhe atyre në zhvillim 

ka një ndikim negativ në performancën e bankave. Pra çdo rritje e normës së papunësis 

efektuon me një zvogëlim të potencialit kërkues të kredive dhe shërbimeve bankara nga 

ana e qytetarit të papunë. 

▪ Bankat në sistemin bankar të RM veriut karakterizohen me një normë të lartë të 

margjinës kamatore që ndikon në sigurinë dhe gjasat e larta drejtë relizimit të fitimit. 

▪ Bankat që kategorizohen në grupin e bankave të mëdha në  sistemin bankar të RM veriut, 

rezultojnë me normë më të lartë të kthimit të fitimeve në një njësi aseti. Me këtë ibën ato 

më profitabile dhe me mundësi komparative më të lartë se bankat tjera.  

 

Zhvillimi i mëtejshëm i sistemit bankar në Republikën e Maqedonisë  do të duhet të sfidohet 

nga plasmani i mjeteve të lira drejtë sektorit real duke ndërmar më shumë rezik dhe duke akceleruar 

ritje dhe zhvillim ekonomik. Në këto rrethana, bankat duhet të gjejnë mënyrë për shfrytëzimin 

optimal të burimeve të tyre, duke minimizuar shpenzimet dhe duke ndërmarrë rezik. Kjo duhet të 

rrisë pozicionin e tyre, rezistencën dhe efektivitetin, duke çuar në një sistem financiar  të 

qëndrueshëm dhe me ndikim zhvillimor për sektorin real.  
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5.2 Kufizimet e studimit 

 

Ky studim përqendrohet në të dhënat sekondare që janë informacione të kufizuara dhe të 

marra nga pasqyrat financiare vjetore të bankave. 

Një kufizim vjen nga të dhënat e agreguara në makro nivel. Ndoshta për të arritur deri në të 

dhëna më konkrete për bankat do të nevojiteshin të dhëna të nivelit mikro.  

Kohëzgjatja e studimit 2005-2016 mund të thuhet se është e shkurtër që mund të ketë ndikim 

në rezultatet përfundimtare të këtij studimi. 

Faktorë të tjerë të ndryshëm që mund të kenë ndikim mbi profitabilitetin bankar, si imazhi i 

kompanisë, kujdesi ndaj klientëve dhe strategjitë e tregut, faktorë që nuk janë marrë parasysh ne 

këtë hulumtim. 
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5.3 Propozime për kërkime të mëtejshme 

 

Duke marrë parasysh faktin se ekzistojnë disa limitime të këtij studimi, të cilit i kemi 

parashtruar ne seksionin e mëparshme, nga kjo rrjedhin edhe disa propozime për fusha në të cilat 

mund të realizohet hulumtimi në të ardhmen. Një propozim për hulumtimet e ardhshme është që të 

përfshihen edhe më shumë ndryshore, siç janë treguesit e taksave si dhe treguesit e cilësisë së 

shërbimeve të ofruara. Një shtrirje tjetër e mundshme mund të jetë ekzaminimi i ndryshimeve në 

përcaktuesit e profitabilitetit midis përfitimeve të vogla dhe të mëdhaja.  

Mos përfshirja e të gjitha rreziqeve tjera dhe testimi i secilit prej tyre mund të ketë qenë një 

mungesë, andaj kyçja e tyre me qëllim që të shprehet impaktin që do të kenë në profitabilitetin e 

bankave, mund të jetë një sugjerim për hulumtim në të ardhmen. Gjithashtu të bëhen hulumtime 

në mikro-nivel, po ashtu edhe përfshirjen e të dhënave shtesë në makro-nivel.  

Për më tepër, ekziston një data bazë e pasur me të dhëna bankar në nivel global, andaj 

propozim tjetër për kërkime të mëtejme mund të jetë analizimi i të dhënave bankscope dhe kjo 

analizë të implementohet në të dhënat bankscope, të cilat mundësojnë qasje në një numër më të 

madh të bankave dhe të më shumë shteteve. 
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Shtojca I 

 

. sum  roa roe dep car size crd npl gdp infla unem 

 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

         roa |        48    .9739583    .7009105        -.3        2.4 

         roe |        48    7.839583    5.419497       -2.5       19.1 

         dep |        48    2.939583    3.154513       -3.3         11 

         car |        48     17.2625    1.926371         15       23.1 

        size |        48    2.833333    2.668997       -1.5       10.3 

-------------+-------------------------------------------------------- 

         crd |        48    2.972917    3.476226       -5.5       12.8 

         npl |        48    10.44792    2.278203        6.6       16.1 

         gdp |        48    .7666666    6.203888      -17.4       10.4 

       infla |        48    102.0188    2.683016       97.9      109.9 

        unem |        48    31.28542    3.956895       23.1       38.7 
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Shtojca II.a 

 

ARCH family regression 

 

Sample: 2006q1 - 2016q4                            Number of obs   =        48 

Distribution: Gaussian                             Wald chi2(8)    =    181.85 

Log likelihood = -31.70401                         Prob > chi2     =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |                 OPG 

         roa |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

roa          | 

dep |  -.0765312   .0441988    -1.73   0.083    -.1631592    .0100969 

car |   .3022179   .0660696     4.57   0.000     .1727239     .431712 

size |   .1844277    .059377     3.11   0.002     .0680508    .3008045 

         crd |  -.0021916   .0384725    -0.06   0.955    -.0775962     .073213 

npl |  -.0614723   .0337708    -1.82   0.069    -.1276617    .0047172 

         gdp |  -.0017598   .0087965    -0.20   0.841    -.0190006     .015481 

infla |   .1530246   .0263925     5.80   0.000     .1012963    .2047529 

        unem |  -.1156593   .0214455    -5.39   0.000    -.1576918   -.0736269 

       _cons |  -15.51971   2.597122    -5.98   0.000    -20.60998   -10.42945 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

ARCH         | 

        arch | 

L1. |   1.269363    .584708     2.17   0.030     .1233561    2.415369 

             | 

       _cons |    .017336   .0178009     0.97   0.330    -.0175531    .0522251 
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Shtojca II.b 

 

ARCH family regression 

 

Sample: 2006q1 - 2016q4                            Number of obs   =        48 

Distribution: Gaussian                             Wald chi2(8)    =     65.96 

Log likelihood =  -130.707                         Prob > chi2     =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |                 OPG 

         roe |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

roe          | 

dep |  -.6213799   .3535849    -1.76   0.079    -1.314394    .0716338 

car |   1.465377   .5803842     2.52   0.012     .3278451     2.60291 

size |   1.362492   .4777824     2.85   0.004     .4260559    2.298928 

         crd |   .0336795   .3040804     0.11   0.912    -.5623072    .6296662 

         npl |  -.3743066   .3308953    -1.13   0.258    -1.022849    .2742362 

         gdp |  -.0170925   .0735007    -0.23   0.816    -.1611513    .1269662 

infla |   1.258426   .2940435     4.28   0.000     .6821115    1.834741 

        unem |  -.9486449   .2362417    -4.02   0.000     -1.41167   -.4856196 

       _cons |  -111.5776   29.19162    -3.82   0.000    -168.7921   -54.36309 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

ARCH         | 

        arch | 

L1. |   1.172185   .5660837     2.07   0.038     .0626819    2.281689 

             | 

       _cons |   1.730374   1.561484     1.11   0.268    -1.330079    4.790827 


