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56(105) Ushtrimi i provës së rezistencës ka vlerësuar qëndrueshmërinë e 
sektorit bankar kundrejt zhvillimeve ekonomike dhe financiare për periudhën 
e ardhshme dyvjeçare. Pavarësisht se rezultatet dëshmojnë se sektori bankar 
mbetet i qëndrueshëm, ai paraqitet më i ekspozuar në rastin e skenarit të 
rënduar, ku dhe supozimet janë më ekstreme. Ndikimi i skenarëve në terma 
të mjaftueshmërisë së kapitalit, evidenton nevojën për kapital shtesë në disa 
prej bankave individuale. Prova e rezistencës për situatën e likuiditetit mbështet 
vlerësimin për një gjendje të kënaqshme likuiditeti të sektorit bankar. 

9.1 VLERËSIMI I QËNDRUESHMËRISË NDAJ GODITJEVE 
MAKROEKONOMIKE 

(106) Ushtrimi i provës së rezistencës vlerëson qëndrueshmërinë e sektorit 
bankar dhe mjaftueshmërinë e kapitalit për periudhën 2017-2018. Vlerësimi 
i ndikimit të situatave makroekonomike në gjendjen financiare të sektorit bankar 
përjashton mundësinë e rritjes së kapitalit të paguar gjatë periudhës. Ushtrimi 
kryhet duke aplikuar tre skenarë: skenarin bazë; skenarin e moderuar dhe, atë 
të rënduar. Dy skenarët e fundit, kanë një probabilitet më të ulët ndodhjeje.

56  Prova e rezistencës nuk përfaqëson një mënyrë parashikimi. Në mënyrë të qëllimshme, 
skenarët përmbajnë zhvillime negative dhe ekstreme, por me një probabilitet të ulët ndodhjeje, 
për të provuar rezistencën e sektorit bankar ndaj tyre. Megjithëse bankat nxiten të vlerësojnë 
kapacitetin e gjendjes së tyre financiare për të përballuar ndikimin e këtyre skenarëve, ato 
nuk duhet t’i konsiderojnë këta skenarë si ngjarje të pritshme nga ana e Bankës së Shqipërisë 
për të ardhmen. Skenarët janë të ndryshueshëm përgjatë kohës, në varësi të zhvillimeve 
ekonomike dhe financiare. Nga ana tjetër, skenarët nuk marrin në konsideratë veprimet që 
mund të kryejnë bankat dhe autoritetet për të forcuar në vazhdimësi situatën financiare dhe 
qëndrueshmërinë ndaj rreziqeve të bankave. 

9. VLERËSIM I QËNDRUESHMËRISË SË SEKTORIT 
BANKAR, SIPAS USHTRIMIT TË PROVËS SË 
REZISTENCËS57

Gra�k 9.1 Supozimet për ndërtimin e provës së rezistencës 

Burimi: Banka e Shqipërisë, Departamenti i Stabilitetit Financiar. 
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(107) Skenari bazë supozon një rritje ekonomike pozitive deri në fund të 
vitit 2018 dhe në nivele relativisht të krahasueshme me vlerat faktike të T1-
2017. Në këtë skenar, rritja ekonomike shoqërohet me nivele të qëndrueshme 
të kreditimit, mbështetur edhe nga përmirësimi i ndjeshëm i cilësisë së portofolit 
të kredisë deri në fund të vitit 2018. Performanca e portofolit të kredive me 
probleme ka vijuar të ndikohet qenësisht nga masat e ndërmarra nga Banka e 
Shqipërisë në kuadër të platformës për trajtimin e kredive me probleme. 

(108) Në skenarin e moderuar supozohet një rritje ekonomike pozitive, 
por me ritëm më të ulët se në skenarin bazë; ndërsa, në skenarin e 
rënduar është supozuar një tkurrje e ekonomisë deri në fund të 2018-ës. 
Këto zhvillime, të kombinuara edhe me një nënçmim të kursit të këmbimit të 
monedhës vendase, rritje të normave të interesit, si dhe dobësi të kreditimit 
deri në tkurrje, kanë ndikuar performancën e sektorit në terma të kapitalizimit 
të tij. Cilësia e portofolit në këta skenarë reflekton, krahas pastrimit të bilancit, 
edhe prurjet e reja të kredive me probleme. Si rezultat, raporti i kredive me 
probleme paraqitet i përkeqësuar deri në fund të vitit 2018 me përkatësisht 
deri në 17.5 pp (skenari i moderuar) dhe 36.5 pp (skenari i rënduar) ndaj 
nivelit të skenarit bazë. Skenarët e përkeqësuar, në vijim të uljes së cilësisë së 
kredisë, supozojnë edhe goditje në terma të rrezikut të tregut: rrezikut të normës 
së interesit, rrezikut të riçmimit të letrave me vlerë, rrezikut të kursit të këmbimit, 
si dhe atij operacional.

(109) Rezultatet e ushtrimit të provës së rezistencës në terma të 
mjaftueshmërisë së kapitalit tregojnë se: 

a. në skenarin bazë, norma e mjaftueshmërisë së kapitalit (RMK) të sektorit 
shënon 16.1% në fund të vitit 2017 dhe 16.6% në fund të vitit 2018, 
në vijim të ritmit më të lartë rritës të kredisë dhe përmirësimit të cilësisë 
së saj, si edhe falë ecurisë më të favorshme të kursit të këmbimit. Edhe 
zhvillimet sipas grupeve bankare dëshmojnë për një qëndrueshmëri dhe 
nivel kapitalizimi të tyre ndjeshëm mbi minimumin rregullator.

b. në skenarin e moderuar, RMK-ja e sektorit arrin në nivelin 13.2% në 
fund të vitit 2017 dhe 12.8% në fund të vitit 2018. Kjo normë ndikohet 
nga supozimet për një ritëm më të ulët rritjeje të aktivitetit ekonomik; 
ndalim të kreditimit të ekonomisë; rritje të normave të interesit; si 
edhe nënçmim i monedhës vendase. Pavarësisht ruajtjes së nivelit të 
kapitalizimit në nivel sektori, zhvillimet në banka të veçanta evidentojnë 
nevojën për injektim kapitali në 6 prej tyre, të cilat përbëjnë rreth 35% 
të aktiveve të sektorit. Në këtë rast, nevojat për kapital shtesë arrijnë 
deri në 15.2 miliardë lekë deri në fund të vitit 2018.

c. në skenarin e rënduar, RMK-ja e sektorit ulet edhe më tej, në nivelin 
10.1% në fund të 2018-ës, nisur nga supozimet edhe më të rënduara 
që përfshin skenari. Në këtë skenar, numri i bankave që bie në 
nënkapitalizim shkon në dhjetë dhe ato zënë rreth gjysmën e aktiveve 
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të sektorit. Zhvillimet makroekonomike ekstreme që përmban skenari, 
ndikojnë në përkeqësimin e cilësisë së kredisë, në nivelin e humbjeve 
në portofolin e letrave me vlerë dhe në rritjen e ekspozimit ndaj rrezikut 
të tregut dhe atij operacional. Në këtë rast, nevojat për kapital shtesë 
rezultojnë ndjeshëm më të larta se në skenarin e moderuar.

Për t’i vendosur vlerat e kërkuara të kapitalit shtesë në një kontekst real, 
përmendim që gjatë periudhës kapitali i paguar i sektorit bankar është rritur me 
rreth 5 miliardë lekë ose rreth dy herë me shumë se rritja kapitalit në të njëjtën 
periudhë të një viti më parë.

9.2 PROVA E REZISTENCËS SË LIKUIDITETIT

(110) Prova e rezistencës së likuiditetit ka për qëllim të vlerësojë aftësinë 
e bankave individuale dhe sektorit bankar në përgjithësi për t’iu bërë 
ballë goditjeve ekstreme por të mundshme në financimin e veprimtarisë 
së tyre. Këto prova synojnë të evidentojnë dobësi apo mangësi të sektorit 
dhe bankave të veçanta në monedha, instrumente dhe horizonte të caktuara 
kohore; të vlerësojnë gatishmërinë e bankave për të përballuar skenare ekstreme 
të mungesës së likuiditetit; si edhe të ndihmojnë autoritetin mbikëqyrës për 
ndërmarrjen e politikave të posaçme që adresojnë menaxhimin e likuiditetit, 
duke përfshirë masat që synojnë uljen e ekspozimeve ose krijimin e rezervave 
specifike. 

(111) Analiza në këtë rast është ndërtuar në bazë të strukturës së likuiditetit 
të sektorit në maj 2017. Burimi i të dhënave bazohet në të dhënat individuale 
të bankave për flukset granulare të parasë të gjeneruara nga aktivet dhe 
detyrimet e klasifikuara sipas strukturës së maturimit. Skenarët e ndryshëm 

Gra�k 9.2 Norma e mjaftueshmërisë së kapitalit, sipas skenarëve të provës 
së rezistencës 

Burimi: Banka e Shqipërisë, Departamenti i Stabilitetit Financiar. 
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supozojnë disa goditje të tërheqjes së papritur të depozitave dhe vlerësojnë 
përshtatshmërinë e aktiveve likuide të zgjeruara në dispozicion për financimin 
e tyre. Më konkretisht: 

(i)  Ushtrimi supozon se bankat do të përballojnë tërheqjen e theksuar 
të depozitave të tyre, nëpërmjet shitjes vetëm të aktiveve likuide të 
zgjeruara (pa kërkuar likuiditet shtesë nga Banka e Shqipërisë);

(ii)  Shitja e investimeve në tituj është bërë me një marzh reduktues (haircut) 
të vlerës së tyre prej 10% dhe 20%. Banka konsiderohet se dështon në 
ushtrimin e provës së rezistencës vetëm nëse aktivet likuide të zgjeruara 
tkurren deri në nivelin ku ka nevojë për likuiditet shtesë nga Banka e 
Shqipërisë në formën e “kredisë për mbështetje me likuiditet”.

Banka konsiderohet se dështon në ushtrimin e provës së rezistencës vetëm nëse 
aktivet likuide të zgjeruara57, që shiten me marzhe reduktuese të përcaktuara 
nga ushtrimi, janë të pamjaftueshme dhe nevojitet likuiditet shtesë nga Banka e 
Shqipërisë në formën e “kredisë për mbështetje me likuiditet”.

(112) Rezultatet e ushtrimit tregojnë se sektori bankar e kalon përgjithësisht 
me sukses provën e rezistencës së likuiditetit. Skenari që supozon përdorimin 
e aktiveve likuide të zgjeruara për të mbyllur hendekun e likuiditetit, tregon se 
për monedhën Lek ka një bankë që nuk arrin të mbyllë hendekun për 6 nga 
8 shportat e maturimit dhe dy banka që nuk arrijnë ta mbyllin hendekun për 
njërin prej maturiteteve; për monedhën Euro hendeku vijon të mbetet negativ 
për dy banka për dy shportat e para të maturimit, ndërsa për monedhën Usd 
hendeku mbetet negativ për një bankë për të gjitha shportat përtej shportës së 
parë (deri në 1 ditë). 

(113) Rezultatet e ushtrimit tregojnë se sektori bankar e kalon përgjithësisht 
me sukses provën e rezistencës së likuiditetit. Në krahasim me gjashtëmujorin 
e kaluar, rezultatet për hendekun e thjeshtë të likuiditetit58 tregojnë një dobësim 
të situatës në monedhat Euro dhe USD dhe një situatë pothuajse të njëjtë për 
monedhën Lek. 

(114) Në krahasim me gjashtëmujorin e kaluar, duke gjykuar nga numri 
i bankave që nuk e kalojnë provën, vërehet një përmirësim i situatës për 
monedhat Lek dhe Usd dhe një situatë e njëjtë për monedhën Euro. Në rastin 
e Lekut, numri maksimal i bankave që nuk arrijnë të mbyllin hendekun negativ 
të likuiditetit edhe pas shitjes së aktiveve likuide të zgjeruara, është 2 dhe më 
i ulët në krahasim me 3-4 banka që vazhdonin të regjistronin hendek negativ 
në ushtrimin e gjashtëmujorit të kaluar, gjë që reflekton rritje të stokut të aktiveve 
likuide në monedhën Lek. Për dy monedhat e tjera, pas shitjes së aktiveve 

57 Në ndryshim nga koncepti i aktiveve likuide sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë, që 
kufizon afatin e maturimit të titujve që përfshihen si “aktive likuide”, në këtë koncept, për 
qëllime të këtij ushtrimi, përfshihet i gjithë portofoli i titujve.

58 Përpara shitjes së aktiveve likuide.
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likuide rezulton se në sistem mbetet vetëm një bankë që vijon të regjistrojë 
hendek negativ në monedhën përkatëse. Për të tri monedhat, madhësia e 
hendekut për shportat me hendekun më të madh në raport me aktivet e sektorit 
në atë monedhë, është mjaft e ulët (0.2% për Lekun, 0.3% për Euron dhe 0.4% 
për USD). Ushtrimi tregon se në sektorin bankar nuk ka banka që përballen me 
vështirësi likuiditeti në dy ose tre monedha njëherësh dhe se sektori bankar ka 
forcuar kapacitetet kundërpeshuese në krahasim me një gjashtëmujor më parë. 

(115) Në përfundim, vlerësohet se bankat kanë një elasticitet të mirë ndaj 
goditjeve të likuiditetit. Gjithsesi, niveli i ulët i diversifikimit në rezervat e 
likuiditetit, që përbëhen kryesisht nga tituj të borxhit qeveritar, nxjerr në pah 
nevojën për thellimin e tregut dhe rritjen e likuiditetit për këto instrumente.


