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(97) Në dokumentin e Strategjisë së Politikës Makroprudenciale39, të miratuar 
nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 38, datë 
02.08.2017, përcaktohet si objektiv final parandalimi i rreziqeve sistemike 
dhe forcimi i rezistencës së sistemit financiar, me qëllim ruajtjen e stabilitetit 
financiar. Arritja e objektivit final kryhet përmes përcaktimit dhe përmbushjes 
së disa objektivave të ndërmjetëm, të treguesve përkatës të tyre dhe të 
instrumenteve që duhen operacionalizuar për adresimin e rreziqeve specifike. 
I gjithë procesi ndjek një cikël të mirëpërcaktuar që përfshin identifikimin e 
rrezikut dhe vlerësimin e tij, përzgjedhjen dhe kalibrimin e instrumentit, zbatimin 
e politikës dhe komunikimin e saj, si dhe vlerësimin e ndikimit të politikës. 
Duke pasur rol parësor në zbatimin e politikës makroprudenciale, Banka e 
Shqipërisë ka përcaktuar në dokument edhe strukturat e saj që angazhohen 
drejtpërdrejt në përmbushjen e ciklit të politikës makroprudenciale. 

(98) Dy elemente të rëndësishme në zbatimin e politikës makroprudenciale, 
janë:

a) përcaktimi dhe monitorimi i treguesve që shërbejnë për të sinjalizuar 
dhe aktivizuar instrumentet makroprudenciale;

b)  identifikimi, kalibrimi dhe operacionalizimi i instrumentit makroprudencial 
më të përshtatshëm për të trajtuar rrezikun sistemik të identifikuar.

(99) Përsa më sipër, Banka e Shqipërisë, me mbështetjen edhe të ekspertizës 
së Fondit Monetar Ndërkombëtar, ka punuar në drejtim të përgatitjes së 
metodologjive përkatëse dhe krijimin e strukturimin e bazës së nevojshme të 
të dhënave. Aktualisht, fokusi është në krijimin e një pakete treguesish që 
sinjalizojnë zhvillimet e rrezikut sistemik dhe përgatitjen e bazës së nevojshme 
metodologjike dhe rregullative për zbatimin e shtesave makroprudenciale të 
kapitalit, në përputhje me rekomandimet e Komitetit të Bazelit, kërkesat e 
direktivave përkatëse evropiane, rekomandimet e Bordit Evropian të Rrezikut 
Sistemik, standardet teknike të nxjerra nga Autoriteti Bankar Evropian dhe 
karakteristikat e sistemit tonë financiar. 

8.1 SHTESAT MAKROPRUDENCIALE TË KAPITALIT DHE 
ZBATUESHMËRIA E TYRE NË SHQIPËRI

(100) Kriza financiare ndërkombëtare e vitit 2008 tregoi se rrënjët e saj 
gjendeshin, mes të tjerave, edhe në këto zhvillime:
39  https://www.bankofalbania.org/Stabiliteti_Financiar/Politika_makroprudenciale/Strategjia_

makroprudenciale/
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a. rritjen e shpejtë të kreditimit nga bankat dhe institucione të tjera të 
ngjashme;

b. financimin e këtij zgjerimi nëpërmjet burimeve të paqëndrueshme të 
financimit dhe pamjaftueshmërinë e niveleve dhe cilësisë së kapitalit;

c. praninë e stimujve për rritjen e madhësisë së bankave, zmadhimin e 
ndikimit të tyre në rrezikun sistemik dhe krijimin e institucioneve “too-
big-to-fail”.

(101) Menjëherë pas shpërthimit të krizës, institucionet financiare ndërkombëtare 
nisën punën në drejtim të përmirësimit të kuadrit rregullativ mbikëqyrës, me 
qëllim parandalimi e krizave të ngjashme në të ardhmen dhe përballimin më 
të mirë të tyre. Konkretisht, Komiteti i Bazelit për Mbikëqyrjen Bankare publikoi 
në vitin 2010, atë që sot njihet si standardi i Bazel III. Midis të tjerave, ky 
standard sugjeron zbatimin e disa amortizuesve të kapitalit, të cilët synojnë:

a. të përmirësojnë cilësinë dhe sasinë e kapitalit, pasi këto shtesa 
kapitali vendosen mbi nivelet minimale të kapitalit (sipas Shtyllës I) dhe 
përbëhen nga instrumente të kapitalit bazë të nivelit të parë;

b. të zbusin luhatshmërinë e ciklit financiar dhe të sigurojnë një 
qëndrueshmëri më të mirë të tij, në kushtet kur shtesat e kapitalit do të 
rriten përgjatë zgjerimit të ciklit financiar, dhe do të ulen në rast nevoje 
për të përthithur humbjet gjatë fazës rënëse të ciklit financiar;

c. të reflektojnë kontributin në rrezikun sistemik të institucioneve financiare 
me rëndësi sistemike ndërkombëtare dhe kombëtare.

(102) Qëllimi kryesor mbetet parandalimi i rreziqeve sistemike dhe fuqizimi i 
rezistencës së sektorit financiar ndaj tyre. Për këtë arsye, këto shtesa kapitali 
konsiderohen si instrumente kryesore të politikës makroprudenciale, në 
përmbushjen e objektivave të saj. Në këto kushte, Banka e Shqipërisë, në 
kuadër të rolit të saj parësor në zbatimin e politikës makroprudenciale, synon 
të zbatojë këto instrumente për sektorin bankar shqiptar, që konsistojnë në: 

a. shtesën konservuese të kapitalit (CCB), e cila zbatohet për të gjitha 
bankat e një juridiksioni, dhe është sa 2.5% e ekspozimeve të peshuara 
me rrezik;

b. shtesën kundërciklike të kapitalit (CCyB), e cila varion nga 0-2.5% të 
ekspozimeve të peshuara me rrezik dhe zbatohet për të gjitha bankat, 
sipas përbërjes së ekspozimeve të tyre;

c. shtesën e kapitalit për rrezikun sistemik (SRB), e cila zbatohet në kushtet 
e pranisë së rreziqeve sistemike strukturore, jociklike, dhe që varion 
nga 1-3% të ekspozimeve të peshuara me rrezik;

d. shtesën e kapitalit për institucionet financiare me rëndësi sistemike 
(DSIB), e cila zbatohet ndaj bankave me rëndësi sistemike, dhe 
sugjerohet të jetë sa 0-2% të ekspozimeve të peshuara me rrezik.

(103) Me qëllim zbatimin e këtyre instrumenteve për sektorin bankar shqiptar, 
janë përgatitur metodologjitë përkatëse dhe një projekt i posaçëm rregullativ, 
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të cilat aktualisht janë në fazë konsultimi me industrinë bankare dhe palët e 
tjera të interesuara40. Në mënyrë të ngjashme me Direktivën 2013/36/EU 
dhe rregulloret përkatëse në Bashkim Evropian, projektrregullorja parashikon 
që shtesat makroprudenciale të kapitalit në Shqipëri të zbatohen “me faza”, 
të shtrira përgjatë harkut kohor 2020-2023. 

(104) Në projekt përcaktohen nivelet e shtesës konservuese të kapitalit që 
bankat duhet të përmbushin në periudhën e synuar të kohës. Këto vlera janë të 
fiksuara, pasi edhe niveli i kësaj shtese makroprudenciale është i tillë (2.5%). 
Analiza jonë paraprake tregon që, në tërësi, bankat nuk paraqesin probleme 
për përmbushjen e kësaj kërkese, sipas niveleve parashikuara përgjatë 
periudhës 4-vjeçare. 

(105) Shtesa kundërciklike e kapitalit është një instrument i ri, në kuadër të 
zbatimit të politikës makroprudenciale, vlerat e të cilës mund të ndryshojnë 
përgjatë ciklit financiar. Shtesa kundërciklike e kapitalit merr vlera nga 0%-
2.5% të totalit të ekspozimeve, por mund të jetë edhe më e lartë, në rastet kur 
rreziqet që lidhen me rritjen e tepërt të kredisë ose rreziqet e tjera sistemike, 
vlerësohen si shumë të larta. Gjatë periudhës së akumulimit të rrezikut sistemik, 
Banka e Shqipërisë mund të aplikojë shtesën kundërciklike të kapitalit, e cila, 
përgjatë fazës rënëse të ciklit financiar, mund të çlirohet. Kështu, gjatë fazës 
së rritjes së shpejtë, bankat duhet të krijojnë rezerva të mjaftueshme kapitali, 
të cilat do të mund të përdoren gjatë fazës rënëse të ciklit për të përthithur 
humbjet e mundshme në bilanc, në mënyrë që oferta e kredisë në ekonomi të 
mos pakësohet apo ndërpritet.

(106) Për këtë shtesë makroprudenciale të kapitalit, projekti parashikon 
mënyrën se si Banka e Shqipërisë do të përzgjedhë treguesit e referencës, 
do t’i vlerësojë ata dhe do të shpallë normën e saj për Shqipërinë, apo do 
ta pranojë/shpallë atë për juridiksione të huaja, ku banka ka ekspozime 
të kreditit ndaj sektorit privat. Në projekt parashikohet edhe zhvillimi i një 
metodologjie nga Banka e Shqipërisë për të detajuar procesin, dhe mënyrën 
se si ndërlidhet analiza e treguesve të referencës me nivelet e shtesës. Në 
kushtet aktuale të ciklit financiar, treguesit e referencës që ka analizuar Banka 
e Shqipërisë, tregojnë se gjasat më të mëdha janë që niveli i kësaj shtese të 
jetë zero ose minimal, për një periudhë afatmesme. Nga ana tjetër, nëse do 
të ketë zhvillime të papritura që sugjerojnë përshpejtim të kreditimit, Banka 
e Shqipërisë mund të ndryshojë afatet e përcaktuara dhe kufijtë e vlerave të 
kësaj shtese makroprudenciale. 

(107) Gjithashtu, Banka e Shqipërisë identifikon “bankat me rëndësi 
sistemike” dhe ka disa kërkesa mbikëqyrëse më të larta ndaj tyre, kryesisht 
në përmbajtjen e planeve të rimëkëmbjes. Në projektrregullore prezantohet 
për herë të parë kërkesa për shtesën përkatëse të kapitalit për bankat me 
rëndësi sistemike dhe propozohet që kjo të variojë nga 0.5%-2.5%, përgjatë 
40 https://www.bankofalbania.org/Stabiliteti_Financiar/Politika_makroprudenciale/Strategjia_

makroprudenciale/Akte_ne_proces_konsultimi/ 



Raporti i Stabilitetit Financiar, 6M1-2018

80Banka e Shqipërisë

periudhës së synuar. Identifikimi i bankave me rëndësi sistemike dhe mënyra 
e përcaktimit të shtesës përkatëse makroprudenciale të kapitalit, mbështeten 
nga një metodologji e rishikuar me standardin më të fundit teknik të Autoritetit 
Bankar Evropian. 

(108) E fundit nga shtesat makroprudenciale të kapitalit që përcaktohet në 
projekt, është ajo e shtesës së kapitalit për rrezikun sistemik. Këtu bëhet 
fjalë për rreziqe të natyrës strukturore, afatgjatë dhe jociklike. Nivelet minimale 
dhe maksimale të kësaj shtese makroprudenciale të kapitalit janë të njëjta me 
atë që përmban direktiva evropiane (1%-3%) dhe zbatimi i saj do të bëhet 
me shpalljen e Bankës së Shqipërisë. Për këtë shtesë, projekti nuk përmban 
ndonjë kalendar zbatimi. Përcaktimi i vlerave të shtesës do të kërkojë një 
analizë specifike, e cila do të vlerësohet në vijim.

(109) Projekti parashikon që bankave t’u lihet një kohë deri në 12 muaj për 
rastet e rritjes së vlerave të kapitalit, ndërsa në rastin e uljes së tyre, zbatimi 
mund të jetë i menjëhershëm, nëse nuk përcaktohet ndryshe. Të gjitha shtesat 
makroprudenciale të kapitalit duhet të përmbushen me instrumente të kapitalit 
bazë të nivelit të parë. 

(110) Në projekt parashikohet mundësia e mospërmbushjes së shtesave 
makroprudenciale të kapitalit, dhe në përputhje me standardin e Bazel 
III, por edhe me legjislacionin evropian, në projekt është përcaktuar që 
mospërmbushja shoqërohet me kufizime në disa pagesa që ulin nivelin e 
kapitalit bazë të nivelit të parë (janë përcaktuar normat e këtyre kufizimeve) 
dhe, në këtë rast, bankës mund t’i kërkohet të paraqesë një plan masash për 
fuqizimin e pozicionit të kapitalit. 

(111) Adoptimi i këtij projekti rregullativ për zbatimin e shtesave 
makroprudenciale të kapitalit, është i përshtatshëm në kushtet kur:

- sasia dhe cilësia aktuale e kapitalit të bankave, si edhe shtrirja në 
kohë e zbatimit të kërkesave, janë të përshtatshme për të mundësuar 
përmbushjen e tyre nga bankat, pa kosto të ndjeshme;

- përfaqëson një hap të rëndësishëm në drejtim të:
•	 zbatimit të politikës makroprudenciale,
•	 përputhshmërisë me kuadrin ligjor/rregullativ evropian në fushën 

financiare,
•	 ruajtjes së vlerësimeve pozitive për konkurrencën dhe 

qëndrueshmërinë e sektorit bankar në vend, në krahasim me atë të 
rajonit tonë dhe më gjerë.

8.2 PAKETA E TREgUESvE SINjALIZUES

(112) Dokumenti i Strategjisë së Politikës Makroprudenciale përmban objektivat 
e ndërmjetëm të kësaj politike, që janë: i) zbutja dhe parandalimi i rritjes së 
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tepruar të kreditimit; ii) zbutja dhe parandalimi i mospërputhjes së tepruar 
në maturitet dhe mungesës së likuiditetit në treg; iii) kufizimi i përqendrimeve 
të ekspozimit të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë; iv) kufizimi i impaktit sistemik 
të stimujve të keqorientuar dhe i konfliktit të interesit. Dy objektivat e parë 
adresojnë rreziqet ciklike, ndërsa dy të tjerët ato strukturore. 

(113) Natyra e rreziqeve sistemike është dinamike dhe kërkon monitorim të 
gjerë të sistemit, duke iu paraprirë rreziqeve potenciale, pavarësisht se në një 
periudhë të caktuar, ato mund të mos jenë të rëndësishme. Për shkak të vështirësisë 
së identifikimit në kohë të rreziqeve kryesore, është krijuar një panel i gjerë 
treguesish të organizuar sipas objektivave të ndërmjetëm makroprudencialë 
për të identifikuar në kohën e duhur zhbalancat apo akumulimin e rreziqeve. 
Megjithëse një pjesë e treguesve mund të mos jenë në nivele kritike, ato do të 
monitorohen vazhdimisht për ndryshime që mund të kenë në të ardhmen. Secili 
tregues vlerësohet mbi bazën e një pragu krahasues/kritik, i cili do të shërbejë 
edhe për të tërhequr vëmendjen mbi nivelin e rrezikut. Rezultatet do paraqiten 
për një periudhë të caktuar dhe si ecuri tremujore, duke shkuar prapa në 
kohë për disa vite, duke lehtësuar në këtë mënyrë procesin monitorues dhe 
vendimmarrës të politikave makroprudenciale. 

(114) Aktualisht, kjo paketë përmban disa dhjetëra tregues, jo të gjithë 
me të njëjtën rëndësi, të ndarë sipas katër objektivave të ndërmjetëm 
makroprudencialë. Treguesit e secilit objektiv të ndërmjetëm janë grupuar në 
nënkategori për të lehtësuar monitorimin dhe analizimin e tyre. Më konkretisht, 
disa nga treguesit që do të monitorohen dhe analizohen si pjesë e Paketës, 
janë listuar më poshtë.

Objektivi 1: Zbutja dhe parandalimi i rritjes së tepruar të kreditimit dhe raporti 
i levës financiare.

- Tregues të hendekut të kredisë ndaj PPB-së dhe leva financiare – 
monitorojnë përmasat e portofolit të kredisë në krahasim me PBB-në, 
ritmin e rritjes dhe mënyrën e financimit me kapital apo detyrime.

- Sipas industrisë dhe monedhës – identifikojnë rritje të përshpejtuar në 
një industri apo në një monedhë të caktuar.

- Indekse të ndryshme – përdoren për të vlerësuar ecurinë e kërkesës dhe 
ofertën e kredidhënies sipas individëve dhe bizneseve, për ecurinë e 
çmimit të banesave, qirasë dhe koston relative të banimit.

Objektivi 2: Zbutja dhe parandalimi i mospërputhjes së tepruar në maturitet 
dhe mungesës së likuiditetit në treg.

- Tregues të likuiditetit – përfshihen treguesit kryesorë të matjes së nivelit 
të likuiditetit të përgjithshëm në sistemin financiar.

- Tregues të gap-it – hendeku midis aktiveve dhe pasiveve sipas maturimit, 
adreson zhbalancat e pranishme në bilancin e bankave.

- Tregu i kursit të këmbimit – është një element shumë i rëndësishëm për 
monitorimin e volumit dhe çmimeve për të identifikuar akumulime të 
rreziqeve në sistem.
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- Tregu i parasë dhe tregu sekondar – janë burime të rëndësishme 
informacioni për ecurinë dhe kostot e likuiditetit në tregun ndërbankar 
dhe atë të parasë.

Objektivi 3: Kufizimi i përqendrimeve të ekspozimit të drejtpërdrejtë dhe të 
tërthortë.

•	 Ekspozimet	e	mëdha,	ndaj	ekonomisë	dhe	bankës	mëmës	–	këta	tregues	
matin përqendrimin e ekspozimit ndaj kredimarrësve të mëdhenj, 
peshën e kredisë ndaj PBB-së dhe ekspozimet e sistemit bankar ndaj 
grupeve zotëruese.

•	 Përqendrimi	gjeografik	dhe	sipas	sektorëve	–	ndihmon	në	identifikimin	
e ekspozimit të sistemit bankar ndaj një shteti apo sektori ekonomik të 
caktuar. 

•	 Ndërlidhja	e	 sistemit	 financiar	–	mat	ekspozimin	e	 sistemit	 financiar	
midis aktorëve të sistemit bankar dhe jobankar.

•	 Përqendrimi	valutor	–	rreziku	i	kursit	të	këmbimit	është	ndër	më	kryesorët,	
për shkak të shtrirjes në aktivitetin ekonomik dhe në sistemin financiar.

Objektivi 4: Kufizimi i impaktit sistemik të stimujve të keqorientuar dhe i 
konfliktit të interesit.

•	 Përmasat	–	përcaktojnë	shtrirjen	e	aktivitetit	bankar	ndaj	PBB-së,	peshën	
e bankave me rëndësi sistemike ndaj PBB-së.

•	 Ndërlidhja	–	mat	ekspozimin	e	bankave	ndaj	tregut	ndërbankar	dhe	
sovranit.

•	 Përqendrimi/zëvendësueshmëria	 –	 monitoron	 peshën	 e	 bankave	
sistemike si përqindje e totalit të sistemit bankar, për të vlerësuar nivelin 
e përqendrimit.

•	 Kompleksiteti	 –	 është	 vlerësuar	 nëpërmjet	 aktiveve	 dhe	 pasiveve	
jorezidente, të ardhurave jo nga interesat dhe portofolit të tregtueshëm 
si përqindje e totalit të aktiveve.

(115) Bazuar në objektivat dhe nëngrupimet e treguesve vlerësohen rreziqet 
potenciale që do të monitorohen çdo tre muaj. Megjithëse objektivat e 
ndërmjetëm janë të pandryshueshëm, treguesit në vetvete janë dinamikë dhe do 
të rishikohen/pasurohen periodikisht. Gjithashtu, pragu krahasues për secilin 
tregues do të rivlerësohet të paktën një herë në vit, duke konsideruar kuadrin 
rregullativ, ecurinë historike, ekspertizën e huaj, si dhe nivele të treguesve në 
vende me ekonomi dhe sistem financiar të ngjashëm me ata shqiptarë.


