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Abstrakti 

Qëllimi i këtij punimi është të hulumtojë nëse ndryshimet mbi kapitalin rregullativ të implementuar 

sipas Bazel III ka pasur ndonjë efekt në raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit. Për të verifikuar 

efektet e rregullativës mbi kapitalin rregullativ në analizën tonë kemi aplikuar analizën e regresionit 

të shumëfishtë. Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit sipas rregullativës së Bazel III është përcaktuar 

si variabla e varur, ndërsa si variablat e pavarura janë përcaktuar: raporti i kapitalit aksionar, 

raporti kthimi në asete, raporti gjithsej kredi me gjithsej asete, raporti i likuiditetit dhe raporti i 

kredive jo performuese. Gjetjet empirike tregojnë se nga pesë variablat e pavarura në model  tre prej 

tyre kanë signifikancë në raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit. Rezultatet e nxjerura nga modeli 

kanë argumentuar se implementimi i Bazel III ka kosto shtesë, mirëpo siguron një statibilitet 

financiar dhe të qëndrueshëm në tronditjet e krizave financiare.  

Fjalët kyçe: Rregullativa e Bazel II, kapitali rregullativ, menaxhimi i risqeve, variablat specifike të 

industrisë bankare. 

Abstract 

The purpose of this paper is to research whether of the regulatory capital changes implemented by 

the Basel III have had any effect on the capital adequacy ratio. To verify the effects of regulation on 

regulatory capital in our analysis we applied multiple regression analysis. Capital adequacy ratio 

under Basel III regulation is defined as the dependent variable, and as independent variables is 

defined as: capital ratio, return on assets ratio, total loans to total assets ratio, liquidity ratio and the 

ratio of nonperforming loans. The empirical findings show that the five independent variables in the 

model three of them are significant in the capital adequacy ratio. Finding results by the model have 

argued that the implementation of Basel III has additional costs, but provides a financial stability in 

financial shocks crisis . 

Keywords: Basel II regulation, regulatory capital, risk management, banking industry specific 

variables. 

Role, Competences and Responsibilities of Public Institutions on Generating new Scope Towards European Integration 
Roli, Kompetencat dhe Përgjegjësitë e Institucioneve Publike në krijimin e hapësirave të reja drejt integrimit Evropian 

Page 181



1. Hyrje 

„Sistemi bankar, është një industri më e vështirë për t’u rregulluar në botë. 

Rregulloret nuk bëjnë zgjidhjen e gjërave. Mbikëqyrja adekuate bënë zgjidhjen e 

gjërave”- Wilbur Ross.   

Kriza globale financiare ka zbuluar probleme të shumta në kuadër të rregullativës së 

sistemit bankar. Disa nga problemet më të rëndësishme të zbuluara janë: së pari, 

disa nga bankat kanë demonstruar respektimin e marrëveshjes së Bazel-it mbi 

kërkesat e kapitalit rregullativ duke mbajtur sasi të mjaftueshme të kapitalit si për 

nga sasia ashtu edhe për nga cilësia, dhe kanë ndikuar në rritjen e raportit të levës. 

Shembull: disa nga institucionet financiare kanë plotësuar standardet mbi kapitalin 

rregullativ në një shkallë të lart dhe kualitativ, ndërsa disa institucionet tjera kanë 

shfrytëzuar instrumente të derivateve financiare, si mbulesë për të shtrembëruar 

raportin e levës së vërtetë. Së dyti, risqet të cilët ishin menduar se ishin të adresuara 

në mënyrë adekuate, në fakt kishin shkaktuar humbje në shumë institucione. 

Shembull: risku i likuditetit është shfaqur krejt i pa pritur, si një nga infektuesi 

kryesor i sistemit financiar gjatë krizës. Përveç kësaj, ndryshimet e papritura në 

korrelacion ndërmjet burimeve të ndryshme dhe llojet e riskut nënkuptojnë se 

shpërndarjet e vlerësuara mbi risqet ishin tepër optimiste, në raport me përvojën 

aktuale mbi menaxhimin e riskut. Dhe së fundi, korniza rregullative e mbikëqyrjes 

bankare nuk ka arritur që të parandalojë dështimin e institucioneve të mëdha too big 

– to fail (TBTF), e që këto autoritete rregullative nuk kanë arritur të japin udhëzime 

të mjaftueshme për zgjidhjen e tyre, përderisa këto institucione financiare ishin në 

ankthet financiare. Kriza aktuale vërtetoj se shpejtësia e përhapjes dhe përmasat e 

pasojave negative të saj u përcaktuan edhe nga shkalla e ndërthurjes së sistemit 

financiar të vendeve të ndryshme midis tyre. Kjo përcaktoj riskun e ekspozimit si 

edhe shkallën e eksportimit apo importimit të krizës. Kjo qartësohet me faktin se 

kriza globale u shfaq me valë goditëse të shkallëzuara në kohë. Vala e parë goditëse 

përfshiu vendet me sisteme financiare dhe ndërthurje në një shkallë shumë të lartë, 

ndërsa vala e fundit preku vendet ku shkalla e hapjes dhe ndërthurjes së vendeve të 

tyre ishte relativisht e vogël. Në këtë grup përfshihen disa nga vendet e Ballkanit 

Perëndimor dhe në veçanti Kosova. Risqet potenciale që bëhen akoma më të 

mprehta për vendet e Ballkanit Perëndimor, duke qenë se sistemet bankare që ato 

kanë krijuar janë relativisht të reja dhe pa shumë eksperiencë. Industria bankare e 

Kosovës, si shumë vendet e rajonit ka pësuar ndryshime të mëdha strukturore të 

rëndësishme gjatë periudhës së pasluftës. Hyrja e bankave të huaja solli një zhvillim 

dhe ristrukturim të tregut bankar, duke aplikuar praktikat ndërkombëtare në ofrimin 

e shërbimeve dhe shumëllojshmëri të produkteve në kuadër të industrisë bankare. 

Hyrja e bankave të huaja në tregun financiar, ndikuan në përmirësimin e mjedisit 

konkurrues. Për të mbrojtur pjesën e tyre të tregut dhe për të siguruar performancën 

e stabilitetit financiar, bankat zgjeruan rrjetin e tyre, futën produktet e reja, 

përmirësuan cilësinë e shërbimeve dhe u angazhuan edhe më shumë në aktivitetet e 
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kthimit të lartë. Kjo praktikë e zgjerimit të aktiviteteve çoi në një përdorim më 

efikas të burimeve të tyre financiare, duke ndikuar në vazhdimësi edhe në 

zvogëlimin e kostos së ndërmjetësimit financiar BQK (2011). Por ky zgjerim është 

ngadalësuar me fillimin e krizës financiare globale. Problemet filluan të shfaqen 

sidomos në tregun e kredive, ku kredi jo performuese në vitin 2003 ishin në vetëm 

1.9 përqind të gjithsej kredive, ndërsa në fund të vitit 2013 arritën në 8.7 përqind të 

gjithsej kredive BQK (2013). Që nga shfaqja e saj në vitin 2007 kriza financiare 

globale ka nxitur zhvillimin e debateve ekonomike. Ajo është bërë temë kryesore 

diskutimi në qarqet akademike dhe në shumicën e forumeve ekonomike kombëtare 

dhe ndërkombëtare dhe samiteve të organizuara nga vendet e G7, G10, Fondi 

Monetar Ndërkombëtar, Bankës Botërore.  

2. Një vështrim kronologjik i Komitetit të Bazel-it 

Prej themelimit të BCBS (http://www.bis.org/bcbs/) deri më tani fokusi kryesor i tij 

ka qenë në rishikimin e rregullativës mbi mjaftueshmërinë e kapitalit dhe 

promovimin e rregullave të reja mbi kërkesat e kapitalit të cilët institucionet 

financiare duhet t’i aplikojnë duke e pasur parasysh riskun kreditor, riskun e tregut 

dhe riskun operacional. Këto risqe duhet të kalkulohet duke i përdorur teknikat të 

reja mbi menaxhimin e riskut. Me aplikimin e qasjeve të reja mbi matjen dhe 

vlerësimin e riskut kreditor, riskun e tregut dhe riskun operacional, do të kërkojë 

rritjen e kapitalit rregullativ shtesë dhe si pasojë e kësaj rritje, shumë nga studiuesit e 

ndryshëm kanë paraqitur brengat e tyre se do të ketë rënie e nivelit të kredidhënies 

dhe do të ketë ndikim në rritjen e normave të interesit Taylor (2006). Bazuar në 

studimet (Diamond dhe Rajan, 2000); Brunnermeier et al (2009) standardet për 

raportin minimal të kapitalit luan një rol të rëndësishëm në rregullimin e sistemit 

bankar. Kriza financiare e vitit 2007, ka evidentuar disa dobësi në rregulloren 

ekzistuese të kapitalit. Si rrjedhoje e krizës globale financiare, vendet e G20 

aprovuan në samitin e Seulit BCBS (2010) propozimin për ndryshimin e 

standardeve mbi mbikëqyrjen bankare me qëllim forcimin e saj dhe përmirësimin e 

menaxhimit të riskut në sektorin bankar. Si rrjedhoje Komiteti publikoi në 2011 

Bazel III, një përmbledhje standardesh që zëvendësojnë Bazel II. Debatet 

akademike reth implementimit të Bazel III, ende vazhdojnë (Fullenkamp dhe 

Rochon, 2014- http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=41917.0) po 

bëhet shkallë shkallë duke filluar nga viti 2013 dhe pritet të përfundojë në 2019 

sipas dinamikës së paraparë. 
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Tabela 1 Rritja e raporteve të kapitalit sipas marrëveshjes së Bazel III, dhe periudhat transitore 

 

Periudhat transitore 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Raporti minimal i kapitali të klasës së 

parë 
3.5% 4.0% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 

Kufiri mbrojtës i kapitalit    0.625% 1.25% 1.875% 2.5% 

Kapitali minimal plus kufiri mbrojtës i 

kapitalit ( CCB)
1
 

3.5% 4.0% 4.5% 5.125% 5.75% 6.375% 7.0% 

Minimumi i kapitalit të klasës së parë 4.5% 5.5% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 

Minimumi i gjithsej kapitalit 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.0% 

Minimumi i gjithsej kapitalit dhe kufiri 

mbrojtës i kapitalit  
8.0% 8.0% 8.0% 8.625% 9.25% 9.875% 10.5% 

Burimi: BCBS (2010) 

Qëllimi i rregullativës së Bazel III është të përmirësojë menaxhimin e riskut në 

sektorin bankar si dhe të përmirësoj aftësinë e këtij sektori për të përballuar 

tronditjet nga krizat ekonomike apo financiare në të ardhmen. Për të arritur këtë 

qëllim Bazel III vendosi detyrime më strikte se Bazel II mbi mjaftueshmërinë e 

kapitalit bankar, si dhe vendos për herë të parë detyrime mbi raportet e likuiditetit në 

këtë sektor.  

Mjaftueshmëria e kapitalit është mbulesa më efektive për humbjet nga instrumentet 

financiare në kuadër të sistemit bankar. Kështu që, përfitimet sociale mbi rritjen e 

kërkesës së kapitalit janë si formë garantuese e krijimit të stabilitetit financiar dhe 

rritjes ekonomike më të qëndrueshme. Si rezultat i ngritjes së kërkesave mbi 

kapitalin mund të ndikojë në ngritje të kostos sociale, e që bankat nuk janë në 

dispozicion për të financuar rritjen e produktivitetit të investimeve kapitale, e kjo do 

të ndikoj në zvogëlimin e standardit të jetesës së popullsisë Greenspan (2011). Grupi 

i Vlerësimit Makroekonomik (MAG) të Bordit të Stabilitetit Financiar dhe BCBS 

arritën në konkluzione se rritje e një pikë përqindje të kapitalit në raport me asetet e 

ponderuara ndaj riskut e zvogëlon nivelin e Prodhimit të Brendshëm Bruto – PBB 

për 0.19 përqind për një periudhë prej katër vjet e gjysmë pas fillimit të 

implementimit, duke nënkuptuar një ndikim prej 0.04 përqind rritje vjetore të PBB 

(MAG, 2010b). Autorët, Angelini et al (2011) arritën te rezultate të ngjashme. Në 

hulumtimet e tyre me qëllim për të vlerësuar ndikimin afatgjatë ekonomik të 

Rregullave të Bazel III, treguan se çdo pikë përqindje në rritje të kapitalit shkakton 

një rënie mesatare 0,09 përqind në nivelin e prodhimit shtetëror.  

Implementimi i rregullativës së re mbi likuiditetin ka ndikim të njëjtë, me një 

madhësi prej 0.08 përqind. Ndikimi afatmesëm i rezultatit ekonomik i Bazel III mbi 

kërkesat e reja mbi kapitalin është vlerësuar edhe nga (Slovik dhe Cournede, 2011) 

nga Departamenti Ekonomik i Organizatës Europiane për Zhvillim Ekonomik 

(OECD-së) për tre ekonomitë kryesore të OECD-së (SHBA, Euro Zona dhe 

                                                 
1
 CCB ; - Capital conversation buffer; Kapitali minimal mbrojtës 
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Japonia). Analiza e tyre tregon një ndikim në rritjen e PBB mesatar vjetor në nivelin 

prej 0.05-0.15 përqind përgjatë një periudhe pesë vjeçare. Për të bërë vlerësimin e 

rregullativës së Bazel III, se si do të ndikojë në sistemin bankar të Kosovës si dhe 

veprimet e tyre në lidhje mbi raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit, studimi ynë 

është bazuar në modelin e zhvilluar nga (Chami dhe Cosimno, 2001, 2010), 

(Byjuksalvarci dhe Abdioglu, 2011), (Arif dhe Skully, 2008), por duke i’u përshtatur 

rrethanave të Kosovës.   

3. Metodologjia dhe të dhënat 

Metodologjia e përdorur është analiza e dokumentacionit që i referohet literaturës 

specifike në fushën e rregullativës së mbikëqyrjes bankare, metodës krahasuese, 

duke parë se si ndryshon implementimi i rregullativës së Bazel II dhe Bazel III, në 

sistemin bankar të Kosovës, në periudha të ndryshme kohore, si dhe nëpërmjet 

observimeve që ka të bëjë me analizën e variablave të cilët ndikojnë në mënyrë 

pozitive ose negative në implementimin e kësaj rregullative. Të dhënat të cilët janë 

përdorur në analizën empirike janë shfrytëzuar nga insitutcione relevante, në baza 

tremujore të publikuara nga Banka Qendrore e Kosovës, në mënyrë të agreguar për 

tërë sistemin bankar dhe këto shënimet janë të publikuara në bazë të formatit të 

përcaktuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) http://www.bqk-

kos.org/?cid=1,124. Periudha e cila është e përfshirë në kuadër të këtij punimi është 

nga Janar 2006 deri në Dhjetor 2013, e që gjithsej janë  32 tremujore. Në kuadër të 

këtij studimi është përcaktuar variabla e varura “Raporti i mjaftueshmërisë së 

kapitalit” si dhe variabla të pavarura: raporti i kapitalit aksionar me gjithsej asete, 

raporti kthimi ne asete, raporti gjithsej kredi me gjithsej asete, raporti i likuiditetit 

dhe raporti i kredive jo performuese për testimin e hipotezave të parashtruara në 

kuadër të modelit ekonometrik.   

3.1. Modeli ekonometrik 

Për të vlerësuar rregullativën e Bazel III, kemi adaptuar modelin e zhvilluar nga 

autorët (Chami dhe Cosimno, 2001, 2010), (Byjuksalvarci dhe Abdioglu, 2011), 

(Arif dhe Skully, 2008), por duke i’u përshtatur rrethanave të Kosovës. Modeli i 

regresionit linear është përdorur për të përcaktuar rëndësinë relative të secilës 

variabël shpjeguese, në variablën e varur.Vlera e koeficienteve “p-value” të 

variablave shpjeguese për të testuar hipotezat në model janë në nivel të signifikancës 

prej 1%, 5% dhe 10%. Modeli i regresionit linear për raportin e mjaftueshmërisë së 

kapitalit është i paraqitur në ekuacionin e mëposhtëm. Qëllimi i këtij kërkimi është 

që të hulumtojë se si kërkesat më të larta mbi kapitalin rregullativ do të ndikojnë në 

mbajtjen e kapitalit nga bankat në raport me ekspozimin ndaj riskut. Ky model është 

realizuar duke e shfrytëzuar softwerin aplikativ për ekonometri SPSS.  

Modeli i regresionit linear është: 
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Raporti i Mjaftueshmërisë së Kapitalitt

= C + β1raporti kapitali aksionar me gjithsej astetet

+ β2 raporti kthimi ne asetet + β3 raporti gjithsej kredi me gjithsej asetet

+ β4raporti i likuiditetit + β5raporti i kredive jo performuese + ε 

Ku: 

ε = variabla e vlerësimit të gabimit të mbetur në periudhën 𝑡; t=2006-2013, C= 

konstantja për secilën variabël. 

Nga statistikat përshkruese shihet se raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit sipas 

kërkesave të Bazel I, II dhe III të gjitha kanë mesataren pozitive 15.6 përqind, 15.3 

përqind dhe 12.6 përqind në raport me asetet e ponderuara ndaj riskut, ku në bazë të 

kësaj mund të konkludojmë se sistemi bankar i Kosovës është mjaft mirë i 

kapitalizuar. Variacionet më të larta në kuadër të shënimeve të cilët ndikojnë në 

rritje, respektivisht në zvogëlim të mjaftueshmërisë së kapitalit janë: raporti gjithsej 

kredi me gjithsej asete, raporti likuid dhe raporti i kredive jo performuese (NPL’s)
2
 

tregojnë vlerën më të lartë të mesatares prej 62.1 përqind, 23.7 përqind respektivisht 

4.9 përqind. Variablat shpjeguese janë: raporti gjithsej kapitali me gjithsej asete, 

kthimi në asete, raporti gjithsej kredi me gjithsej asete, raporti likuid dhe raporti i 

kredive jo performuese. Kthimi në asete ka vlerën më të ulët mesatare prej 0.9 

përqind, me variancë prej .0000 e cila tregon një variacion shumë të ulët, dhe 

gjithashtu me devijim standard prej 0.6 përqind. Kjo na tregon se të dhënat kanë një 

variacion të qëndrueshëm për arsye se vlera mesatare e devijimit standard nuk ka 

ndonjë ndryshim të madh në krahasim me vlerën mesatare. Raporti gjithsej kredi me 

gjithsej asete ka vlerën më të lartë mesatare prej 62.1 përqind, me një variancë prej 

0.1 përqind, si dhe me një devijim standard prej 0.4 përqind. 

Nga rezultatet e nxjerra në këtë studim shihet se kemi korrelacion pozitiv ndërmjet 

raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit dhe raportit kapitali aksionar me gjithsej 

asete, kthimi në asete dhe raporti gjithsej kredi me gjithsej asete. Ndërsa, 

korrelacioni negativ ekziston ndërmjet raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit me 

raportin likuid si dhe raportin e kredive jo performuese. Këto korrelacione negative 

nënkuptojnë se sa më të larta të jenë këto raporte, do të ndikojë në zvogëlimin e 

raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit në sistemin bankar të Kosovës. Koeficienti i 

korrelacionit ndërmjet raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit dhe raportit gjithsej 

kredi me gjithsej asete (GJKGJA) është prej .095 i cili në fakt paraqet korrelacionit 

më të ulët pozitiv krahasuar me variablat tjera shpjeguese, e që do të thotë se raporti 

gjithsej kredi me gjithsej asete (GJKGJA) kanë një ndërlidhje të ulët me raportin e 

mjaftueshmërisë së kapitalit.  

Mirëpo, raporti kthimi në asete dhe raporti kapitali aksionar me gjithsej asete kanë 

korrelacion të lartë pozitiv prej .451, respektivisht .397. Këto rezultate tregojnë se 

                                                 
2
 NPL’s: Non performing loans ; Kreditë jo performuese 
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kthimi në asete (ROA) dhe raporti kapitali aksionar me gjithsej asete (KAGJA) kanë 

ndërlidhje signifikante me raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit.  

Në tabelën e mëposhtme është paraqitur përmbledhja e modelit të regresionit linear 

me të dhënat si në vijim: R, R
2
 dhe R

2
 i rregulluar, si dhe gabimi standard i vlerësuar. 

Rezultatet e nxjerra nga të dhënat e modelit na tregojnë se variabla e varur ka 

korrelacion të fort me variablat shpjeguese në nivel prej .802, ndërsa R
2
 në analizën 

tonë është .643, e cila se tregon se 64.3 përqind e variablës së varur shpjegohet nga 

variablat e pavarura.  

Tabela 2 Përmbledhja e rezultateve të Regresionit linear  

Përmbledhja e Modelit 

Modeli R R 
2
 R

2
 i rregulluar Gabimi standard i 

vlerësuar 

1 .802
a
 .643 .575 .0097821 

a. vlerësimet: (konstantet): NPL’s, Raporti KAGJA, ROA, Raporti GJKGJA, Raporti Likuid 

Burimi: Përllogaritjet e autorëve 

Para se të bëjmë komentimin e rezultateve do të bëjmë interpretimin e rezultateve të 

disa testeve diagnostifikuese. R
2
 i rregulluar është i barabartë me .575, tregon se 

57.5% e variacionit të variablës së varur shpjegohet nga variacioni i variablave të 

pavarura. F-testi është i barabartë me .000 tregon se të gjitha koeficientet së bashku 

janë statistikisht signifikant dhe të ndryshëm prej  zero.  Po ashtu, statistikat e 

korrelacionit tregojnë se VIF faktori me vlerë më të lart tek koeficientet në regresion 

është 5.6 që do të thotë janë më të vogël se 10 (VIF<10) që nënkupton se 

multikoleniariteti i të dhënave në kuadër të modelit nuk paraqet ndonjë problem reth 

të dhënave të cilat janë shfrytëzuar.  

Studime të ndryshme empirike japin argumentet e ndryshme reth multikoleniaritetin. 

Kështu, Mahorta (2007) ka potencuar se problemet me multikoliniaritet ekzistojnë 

atëherë kur koeficienti i korrelacionit ndërmjet variablave është më shumë se 0.75. 

(Cooper dhe Schindler, 2009) kanë sugjeruar se korrelacioni nën 0.80 ndërmjet 

variablës së varur dhe atyre shpjeguese duhet të kenë korrelacion të duhur dhe 

ndikim të duhur. Së fundi, Hai et al (2006) argumentojnë se koeficienti i 

korrelacionit edhe nën 0.90 nuk mund të shkaktojnë ndonjë problem serioz me 

multikolinearitet. Rezultatet nga multikolineariteti tregojnë se variablat e pavarura 

nuk kanë ndonjë ndërlidhje të qëndrueshme ndërmjet tyre, dhe nuk ka nevojë për të 

ndryshuar ndonjërën prej variablave në modelin e regresionit.  
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Tabela 3 Rezultatet e koeficienteve të regresionit linear 

Koeficientet 

Modeli Koeficientet e 

pastandardizuar 

Koeficientet e 

standardizuar T Sig. 

Statistika e korrelacionit 

B Gab.St Beta Toleranca VIF 

(konstante) 

Raporti KAGJA 

Raporti ROA 

Raporti GJKGJA 

Raporti Likuid 

Raporti NPL’s 

.042 

.707 

.632 

.072 

.047 

-.588 

.069 

.411 

.296 

.092 

.102 

.207 

- 

.265 

.265 

.175 

.129 

-.726 

.612 

1.722 

2.133 

.788 

.463 

-2.838 

.546 

.097 

.043 

.438 

.647 

.009 

- 

.578 

.888 

.278 

.176 

.210 

- 

1.729 

1.126 

3.597 

5.672 

4.773 

a. Variabla e varur: Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit sipas kërkesave të Bazel III 

Burimi: Përllogaritjet e autorëve 

 

Rezultatet e prezantuara në tabelën e më sipërme tregojnë se variabla raporti 

kapitali aksionar me gjithsej asete (KAGJA) është statistikisht signifikant me nivel 

të signifikancës prej 90% me shenjë pozitive (P= .097). Kjo tregon se rritja e 

raportit të kapitalit aksionar në raport me gjithsej asete (KAGJA) ka ndikim pozitiv 

në rritjen e raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit. Raporti i mjaftueshmërisë së 

kapitalit është pozitiv sikurse në studimin (Kandil dhe Naucer, 2007), i cili dëshmon 

se nëse bankat bëjnë rritjen e kapitalit aksionar, ato mund të rezistojnë më shumë 

ndaj ekspozimit të riskut i cili është i lidhur me dështimet.  Rezultatet ekonometrike 

tregojnë se rritja për 1 përqind e raportit të kapitalit aksionar me gjithsej asete 

ndikon në mënyrë pozitive në rritjen për  70.7 përqind në raportin e mjaftueshmërisë 

së kapitalit. 

Rezultatet ekonometrike tregojnë se raporti kthimi në asete ka ndikim pozitiv dhe 

statistikisht signifikant në raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit. Me nivel të 

besueshmërisë prej 95% (P=0.043). Raporti kthimi në asete është në përputhje edhe 

me studimin e realizuar nga autorët (Buyuksalvarci dhe Abdioglus, 2011), i cili 

është me rezultat pozitiv e që na tregon se sa më të larta të jenë të hyrat në bankë, 

raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit do të jetë më i lart. Kjo mund të shpjegohet nga 

fakti se bankat të kapitalizuara mirë mund të bëjnë lejimin e kredive me kosto më të 

ulët dhe mund të jenë më selektive në lidhje me përzgjedhjen e klientëve.  Rritja për 

1 përqind e raportit kthimi në asete ndikon në rritjen prej 63.2 përqind e raportit të 

mjaftueshmërisë së kapitalit. Ndërsa, rritja e raportit gjithsej kredi me gjithsej asete 

ka ndikim pozitiv jo signifikant, e që nënkupton rritja për 1 përqind e këtij raporti 

ndikon në mënyrë pozitive për 7.2 përqind të raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit. 

Gjithashtu edhe raporti i likuiditetit ka ndikim pozitiv jo signifikant ku rritja prej 1 

përqind e raportit të likuiditetit ndikon në rritjen e raportit të mjaftueshmërisë së 

kapitalit prej 4.7 përqind. Sa i përket raportit të kredive jo performuese (NPL’s) 
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rezultatet tregojnë shenjë negative në nivel shumë të lart të signifikancës prej 99.9% 

(P=0.009). Kjo tregon se rritja për 1 përqind e raportit të kredive jo performuese 

(NPL’s) ndikon në zvogëlimin e raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit për 5.8 

përqind.  

4. Konkluzione 

Në kuadër të këtij punimi kemi shqyrtuar argumentet teorike dhe empirike të cilat 

mund të argumentojnë vendosjen e raporteve më të larta mbi kapitalin dhe raporteve 

të likuiditetit për institucionet financiare sipas rregullativës së komitetit të Bazel-it, 

në veçanti pas krizës së fundit financiare globale. Bazuar në analizat kronologjike të 

zhvillimit dhe avancimit të rregullativës së komitetit të Bazel-it si dhe rishikimin e 

literaturës nga punimet e ndryshme shkencore, mund të konkludojmë se janë më të 

plota argumentet në favor të domosdoshmërisë të bëhet implementimi i rregullativës 

më strikte mbi industrinë financiare të njohur me emrin Marrëveshja e Bazel III. Kjo 

rregullativ sipas shumë studimeve të realizuara deri më tani duhet të ketë efekt në 

sigurimin e statibilitetit financiar si dhe do të ndikojë që institucionet financiare, 

respektivisht bankat të jenë më rezistente ndaj tronditjeve të ndryshme financiare. 

Në Kosovë ngjarjet politike të krijuara pas vitit  ’99, krijuan nevojën e rishikimit të 

përgjithshëm për ndërtimin e sistemit bankar, politikën dhe procedurat. Për shkak të 

shkëputjes nga Serbia, Kosova krijoj një shtet të ri dhe të pavarur. Një nga shtylla 

kryesore e tij do të ishte ndërtimi i sistemit bankar modern në të dy nivelet e tij, 

Bankën Qendrore dhe sistemin e bankave të nivelit të dytë. Prandaj, në qershor të 

vitit ’99 me vendosjen e UNMIK-ut filluan hapat e para mbi ndërtimin e sistemit 

bankar që nga fillimi. Duke mos pasur në konsideratë ekzistimin e sistemit paraprak, 

si shkak për mos marrjen e obligimeve për depozitat e humbura gjatë asaj kohe. Me 

krijimin e sistemit bankar, korniza rregullative e cila është aplikuara ishte e 

kombinuar dhe e përshtatur për situatën aktuale duke e pasur për bazë rregullativën e 

Bazel I, mirëpo me rritjen dhe zhvillimin e sistemit bankar në mënyrë graduale është 

bërë avancimi i rregulltivës me praktikat më të mira ndërkombëtare. Element tjetër 

nxitës për implementimin e rregullativës së Bazel-it i cili ka ndikuar është se reth 89 

përqind të aseteve të sektorit bankar të Kosovës vijnë nga vendet e Bashkimit 

Europian të cilët janë duke e implementuar këtë rregullativ. Kjo strukturë pronësie e 

bankave kërkon që në të njëjtin sistem bankar të aplikohen të njëjtat rregulla duke e 

unifikuar sistemin rregullator dhe mbikëqyrës. Bazuar nga modeli i regresionit linear 

del se, nga pesë variabla të testuar, konstatohet se dy prej tyre janë signifikante dhe 

me ndikim pozitiv në rritjen e mjaftueshmërisë së kapitalit, dhe njëra është 

signifikante me ndikim negativ në zvogëlimin e mjaftueshmërisë së kapitalit. Ndërsa 

dy variabla tjera të aplikuara në model nuk kanë treguar ndikime signifikante në 

rritjen apo zvogëlimin e mjaftueshmërisë së kapitalit. 
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