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66(109) Ushtrimi i provës së rezistencës vlerësoi qëndrueshmërinë e sektorit 
bankar kundrejt zhvillimeve ekonomike dhe financiare për periudhën e 
ardhshme dyvjeçare, deri në fund të vitit 2019. Rezultatet dëshmojnë se 
sektori bankar mbetet i qëndrueshëm. Ndikimi i këtyre supozimeve në terma 
të mjaftueshmërisë së kapitalit, evidenton nevojën për kapital shtesë në disa 
prej bankave individuale, më e ndjeshme kjo në rastin e skenarit të rënduar, 
ku dhe supozimet janë më ekstreme. Gjithashtu, ushtrimi ka vlerësuar edhe 
qëndrueshmërinë e sektorit bankar kundrejt luhatjeve në çmimet e pasurive të 
paluajtshme, në kuadër të kostove shtesë për sektorin që lidhen me pronat e 
përftuara në vijim të një procesi ligjor. Këtë vit, ushtrimi përfshin edhe vlerësimin 
e qëndrueshmërisë së sektorit ndaj luhatjeve në normat e interesit, në terma 
të përfitueshmërisë së tij. Së fundi, edhe prova e rezistencës për situatën e 
likuiditetit mbështet vlerësimin për një gjendje të kënaqshme likuiditeti të sektorit 
bankar. Rezultatet e ushtrimit tregojnë se sektori bankar e kalon përgjithësisht 
me sukses provën e rezistencës së likuiditetit dhe gjendja e likuditetit e reflektuar 
në rritjen e hyrjeve dhe tkurrjen e daljeve të pritura deri në fund të horizontit 
2-vjeçar është përmirësuar. 

9.1 VLERËSIMI I QËNDRUESHMËRISË NDAJ GODITJEVE 
MAKROEKONOMIKE 

(110) Ushtrimi i provës së rezistencës vlerëson qëndrueshmërinë e sektorit 
bankar dhe mjaftueshmërinë e kapitalit për periudhën 2018-2019. 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, përmbajnë supozime më ekstreme dhe kanë 
një probabilitet më të ulët ndodhjeje.

66  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 që 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 
REZISTENCËS66
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(111) Skenari bazë supozon një rritje ekonomike pozitive përgjatë harkut kohor 
dyvjeçar të ushtrimit. Në këtë skenar, rritja ekonomike shoqërohet me ritme 
rritjeje më të larta të kreditimit, mbështetur nga përmirësimi i mëtejshëm i cilësisë 
së portofolit të kredisë deri në fund të vitit 2019, si rezultat i vijimit të shlyerjeve, 
ristrukturimeve dhe procesit të fshirjeve të kredive me probleme nga bilancet e 
bankave. 

(112) Në skenarin e moderuar supozohet sërish 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 2019-ës. Këto zhvillime, 
të kombinuara edhe me një zhvlerësim të kursit të këmbimit të monedhës 
vendase, rritje të normave të interesit, si dhe ndalim të kreditimit dhe tkurrje të 
tij, kanë ndikuar ecurinë e sektorit bankar në terma të kapitalizimit. Cilësia e 
portofolit në këta skenarë vijon të reflektojë, krahas pastrimit të bilancit, edhe 
prurjet e reja të kredive me probleme për shkak të supozimeve të pafavorshme. 
Rrjedhimisht, performanca e portofolit të kredisë paraqitet e përkeqësuar deri 
në fund të vitit 2019, ku raporti i kredive me probleme rritet me 17.0 pikë 
përqindje (skenari i moderuar) dhe 21.6 pikë përqindjeje (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.

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

a.  Në skenarin bazë, Raporti i Mjaftueshmërisë së Kapitalit (RMK) të 
sektorit vjen në rritje, duke regjistruar vlerën prej 17.8% në fund të vitit 
2019. Ky zhvillim reflekton përmirësimin e performancës financiare - si 

Gra�k 9.1 Supozimet për ndërtimin e provës së rezistencës 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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rezultat i rritjes ekonomike, përshpejtimit të kreditimit, - uljen e mëtejshme 
të kredive me probleme, si edhe ecurinë më të favorshme të kursit të 
këmbimit. Edhe zhvillimet sipas grupeve bankare dëshmojnë për një 
ecuri të qëndrueshme të niveleve të tyre të kapitalit.

b. Në skenarin e moderuar, RMK-ja e sektorit arrin në nivelin 12.4% në 
fund të vitit 2018 dhe bie në 10.4% në fund të vitit 2019. Kjo ecuri 
ndikohet nga supozimet për një ritëm ndjeshëm më të ulët të rritjes 
ekonomike, ndalimit të kreditimit, rritjes së normave të interesit dhe 
zhvlerësimit të kursit të këmbimit të lekut. Bazuar edhe në supozimet e 
mësipërme dhe rezultatet e përftuara, zhvillimet në banka të veçanta 
evidentojnë nevojën për injektim kapitali. Konkretisht, numri i bankave 
që paraqiten të nënkapitalizuara deri në fund të vitit 2019 është 8 dhe 
aktivet e tyre përbëjnë rreth gjysmën e aktiveve të sektorit. Në këtë rast, 
nevojat për kapital shtesë arrijnë deri në 19.4 miliardë lekë deri në 
fund të vitit 2019. 

c. Në skenarin e rënduar, RMK-ja e sektorit ulet edhe më tej, nën 
minimumin rregullator të lejuar deri në fund të 2019-ës, në 7.7%. 
Kjo normë ndikohet nga supozimet për një tkurrje të ekonomisë dhe 
të kreditimit, rritje e normave të interesit dhe zhvlerësim edhe më i 
ndjeshëm i monedhës vendase. Nisur nga supozimet tejet të rënduara 
që përmban skenari, numri i bankave që bien në nënkapitalizim tashmë 
ngjitet në 10. Aktivet e tyre zënë rreth 80% të aktiveve të sektorit. 
Zhvillimet makroekonomike ekstreme që përmban skenari ndikojnë në 
përkeqësimin e ndjeshëm të 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. 

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

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Pavarësisht rezultateve të mësipërme, të cilat gjithsesi mbeten supozime, aftësia 
paguese e sektorit bankar në vend, si dhe kapitalizimi i tij vlerësohen në nivele 
të mira. Në këtë prizëm, vlen të theksohet fakti se gjatë vitit 2017 kapitali i 
paguar i sektorit u rrit me rreth 5.3 miliardë lekë dhe treguesit e vjetorizuar të 
përfitueshmërisë (RoA dhe RoE) janë në nivelet më të larta që nga fundi i vitit 
2007. 

HAPËSIRË INFORMUESE 9.1 EKSPOZIMI I BANKAVE NDAJ RREZIKUT QË 
LIDHET ME PRONAT E MARRA NË PRONËSI NË PËRFUNDIM TË PROCESIT 
PËRKATËS LIGJOR 

Procesi i administrimit të kredive me probleme ka përballur bankat me një numër 
relativisht të lartë rastesh ekzekutimi të kolateraleve dhe marrjeje në pronësi të tyre në 
përfundim të procesit përkatës ligjor. Për më tepër, rreziku i lidhur me “ekzekutimin e 
kolateraleve” identifikohet edhe si rreziku më i rëndësishëm aktual edhe nga rezultatet 
më të fundit të vrojtimit të “Perceptimit të rrezikut sistemik nga industria bankare”. Nga 
pikëpamja e stabilitetit financiar është e rëndësishme të vlerësohet ndikimi që ka 
mbajtja në bilanc e këtyre kolateraleve në terma të kapitalizimit dhe përfitueshmërisë 
së veprimtarisë bankare. Kjo, pasi një rënie e çmimit të pasurive të paluajtshme - gjatë 
periudhës së mbajtjes në bilanc – zvogëlon jo vetëm vlerën e aktivit në bilanc, por 
edhe të ardhurat që mund të realizohen nga shitja e kolateraleve. Njëkohësisht, një 
shitje në masë e këtyre kolateraleve nga ana e bankave mund të ushtrojë presion 
për rënien e çmimeve në tregun e pasurive të paluajtshme. Kjo e fundit ndikon jo 
vetëm mbi të ardhurat e bankës, por edhe mbi vlerën e pasurive të paluajtshme 
të pranuara si burim dytësor garancie gjatë procesit kredidhënës, me pasoja në 
cilësinë e portofolit të kredisë dhe kapitalizimin e sektorit. 

Në Shqipëri, deri në vitin 2008, vlerat e pronave të marra në pronësi si ndaj 
totalit të aktivit të bilancit, ashtu edhe ndaj kapitalit rregullator ishin në nivele të 
papërfillshme. Gjatë pesëvjeçarit 2012-2017, kur cilësia e kredisë shënoi rënie të 

ndjeshme, portofoli i këtyre pronave rritet në mënyrë të 
vazhdueshme, duke shënuar në fund të vitit 2017 rreth 
2.1% të totalit të aktivit të sektorit bankar dhe 21.3% 
të kapitalit rregullator. Tabloja e mësipërme evidenton 
edhe një herë rëndësinë e monitorimit të këtij fenomeni 
në kuadër të shëndetit të bankave individuale dhe të 
sektorit bankar në tërësi.

Bazuar në sa më lart, zhvillimet e viteve të fundit në 
kuadër të ekzekutimit të kolateralit dhe rrezikut që buron 
nga akumulimi i tyre në bilanc, adresohen me anë të 
një skenari shtesë: “Skenari i pasurive të paluajtshme”. 
Në këtë skenar supozimet mbi rritjen ekonomike, kursin 
e këmbimit, normën e interesit dhe rritjen e kredisë 
janë të njëjta me ato të skenarit bazë. Por, ndryshe 
nga ky i fundit, është bërë supozimi se në rast të një 
shitjeje të menjëhershme të këtyre pronave, sektori do të 
përjetonte një humbje përgjatë dy viteve të ardhshme, 
që përllogaritet përkatësisht në 30% dhe 70%* të vlerës 
me të cilën mbahen në bilanc në dhjetor të vitit 2017.

Gra�k 9.3 Ecuria e zërit në aktiv të sektorit bankar 
që lidhet me pronat e për�tuara me proces ligjor 

Burimi: Banka e Shqipërisë. 
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Rezultatet tregojnë që ndonëse sektori mbetet i mirëkapitalizuar dhe me fitim në nivel 
agregat për të dy vitet, në terma të përfitueshmërisë, banka të veçanta pësojnë ulje 
të rezultatit financiar neto deri në humbje. Më konkretisht, numri i bankave që preken 
është deri në 6 dhe këto banka përbëjnë 18.3% të aktiveve të sektorit bankar. 
Pavarësisht kësaj, në këtë skenar për vitin e parë dhe të dytë, vlera e raportit të 
mjaftueshmërisë së kapitalit arrin në nivele prej përkatësisht 16.3% dhe 18.0%, pra 
ndjeshëm mbi minimumin e kërkuar rregullator.

* Vlerat prej 30% dhe 70% humbje përkatësisht për secilin vit të skenarit, janë përcaktuar 
duke pasur parasysh nivelin minimal të stresit, ku të paktën një bankë do të pësonte 
humbje në terma të rezultatit financiar, duke prekur rrjedhimisht dhe kapitalizimin e saj.

Gra�k 9.4 Pronë e për�tuar me proces ligjor ndaj totalit të aktiveve (majtas) dhe 
ndaj kapitalit rregullator (djathtas) 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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HAPËSIRË INFORMUESE 9.2 NDJESHMËRIA E SEKTORIT BANKAR NDAJ 
LËVIZJEVE NË NORMËN E INTERESIT

Ndjeshmëria e sektorit bankar ndaj luhatshmërisë së normave të interesit matet 
kryesisht nëpërmjet ndikimit që lëvizjet e normës së interesit kanë mbi të ardhurat 
neto nga interesi dhe të ardhurat nga rivlerësimi i titujve*.

Ndjeshmëria e të ardhurave neto nga interesi, analizohet sipas dy skenarëve: 
Skenari 1 ku normat e interesit rriten njëtrajtësisht gjatë secilit vit të ushtrimit kundrejt 
normave aktuale, me 1 pikë përqindje çdo vit dhe, Skenari 2, ku normat e interesit 
vijojnë të mbeten në rënie, edhe pse të lehtë ndaj vlerave faktike të vitit 2017 
(0.1-0.2 pikë përqindje). 

Për të analizuar efektin që ka një rritje e normave të interesit sipas dy skenarëve të 
mësipërm, duhet të mbajmë parasysh strukturën e bilancit të sektorit bankar. Më 
konkretisht, struktura e sektorit bankar në vend regjistron një hendek pozitiv mes 
aktiveve dhe pasiveve të ndjeshme ndaj normës së interesit me maturim deri në 12 
muaj, duke dëshmuar për një ndjeshmëri të shtuar të sektorit ndaj strukturës së aktivit 
në rastin e një rritjeje të normave të interesit. Kjo pasi, për të njëjtin ndryshim në 
normën e interesit, aktivi i bilancit do të riçmohet më shumë se pasivi, duke ndikuar 
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në rritjen e të ardhurave neto nga interesi. Në rastin e rënies së normës së interesit, 
ndodh e kundërta. Të dhënat faktike tregojnë që në dhjetor të vitit 2017 rezulton 
një hendek pozitiv prej 552 miliardë lekësh dhe pesha e aktivit që riçmohet brenda 
një viti është e konsiderueshme (96% e totalit) dhe më e lartë se ajo e pasivit (64%).

Në skenarin 1, ku normat e interesit supozohet se rriten 
njëtrajtësisht përgjatë harkut kohor dyvjeçar të ushtrimit, 
përkatësisht me 1 pikë përqindje, të ardhurat neto nga 
interesi rriten maksimalisht me 6.1 miliardë lekë deri në 
fund të vitit 2019, ndaj nivelit 44.2 miliardë lekë që 
shënonin në dhjetor të vitit 2017. Në skenarin 2, ku 
normat e interesit fillojnë të bien lehtësisht, të ardhurat 
neto nga interesi ngushtohen maksimalisht me 2.8 
miliardë lekë në fund të vitit 2019, ndaj nivelit të vitit 
2017.

Por lidhja e zhdrejtë mes lëvizjes së normës së interesit 
dhe vlerës së titullit, sugjeron që rritja e supozuar e 
normave të interesit ndikon negativisht dhe në terma të 
rivlerësimit të portofolit të titujve që mban sektori bankar, 
dhe anasjelltas. Në këtë rast, duke konsideruar të 
pandryshueshëm të gjithë portofolin e titujve të mbajtur 
deri në maturim dhe të vlefshëm për shitje në fund të 
2017-ës, humbja nga rivlerësimi i titujve për shkak të 
rritjes së normës së interesit me 1% në vit, vlerësohet 
maksimalisht në 15 miliardë lekë deri në fund të vitit 
2019. Në rastin e rënies së supozuar të normës së 

interesit në këtë ushtrim, ndryshimi në vlerën e rivlerësuar të titujve, është pozitiv 
dhe arrin në rreth 13.3 miliardë lekë deri në fund të vitit 2019. Në të dy skenarët 
e supozuar, vlen të theksohet fakti se humbjet/fitimi maksimal përbën më pak se 
0.5% të vlerës totale të portofolit në tituj të sektorit bankar në dhjetor të vitit 2017**.  

Nga krahasimi mes dy skenarëve të mësipërm, mund të thuhet se ndikimi që ka 
rritja/rënia e mundshme e normave të interesit në rezultatin financiar dhe rrjedhimisht 
në treguesit e kapitalizimit të sektorit bankar, duket aktualisht e administrueshme, 
por sidoqoftë ka nevojë të vlerësohet me kujdes dhe në vijimësi nga vetë sektori.

* Për efekt të analizës së ndjeshmërisë, çdo efekt i tërthortë negativ i rritjes së normës së 
interesit që lidhet, p.sh., me rënien e cilësisë së kredisë, nuk është konsideruar.

** Vlera aktuale e portofolit të titujve të sektorit bankar në dhjetor 2017 është 414,477 
miliardë lekë.

Gra�k 9.5 Vlerësimi i të ardhurave neto nga 
interesi për sektorin bankar, sipas skenarëve 

Burimi: Banka e Shqipërisë. 
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9.2 PROVA E REZISTENCËS SË LIKUIDITETIT

(114) 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 skenarë ekstremë 
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. 

(115) Prova e rezistencës së likuiditetit realizohet sipas përqasjes “nga lart – 
poshtë” me të dhëna të raportuara nga bankat dy herë në vit (çdo muaj maj 
dhe nëntor). Ushtrimi përdor të dhëna mbi flukset e parashikuara hyrëse dhe 
dalëse të parasë sipas instrumenteve kryesore dhe për një horizont kohor të 
përbërë nga 8 shporta maturimi që mbulojnë intervalin nga “deri në 1 ditë” 
deri në “mbi 1 dhe deri në 2 vjet”. Prova kryhet për monedhat Lek, Euro dhe 
USD dhe mbështetet në kushtin që tepricat e likuiditetit në një monedhë nuk 
mund të përdoren për të plotësuar mungesën e likuiditetit në monedhat e tjera, 
për shkak të probabilitetit të zhvlerësimit të shpejtë të kursit të këmbimit gjatë 
krizave të likuiditetit. 

(116) Për llogaritjen e hendekut të likuiditetit përdoren koeficientë të përcaktuar 
për tërheqjet e burimeve të financimit (të depozitave) dhe për riinvestimin e 
aktiveve (kredive) sipas të gjitha shportave të maturimit. Për burimet e financimit, 
koeficienti tregon vetëm atë pjesë të shumës së detyrimeve që maturohet në 
shportën përkatëse, e cila do të tërhiqet dhe nuk do të riinvestohet nga klienti. 
Për hyrjet e parasë, koeficientët e riinvestimit nënkuptojnë atë pjesë të shumës 
së të drejtave që maturohet në shportën përkatëse, e cila do të konvertohet në 
fluks hyrës parash dhe nuk do të riinvestohet nga banka.

(117) Një bankë konsiderohet se dështon në ushtrimin e provës së rezistencës 
vetëm nëse aktivet likuide të zgjeruara, që shiten me marzhe reduktuese të 
përcaktuara nga ushtrimi, bien deri në nivelin ku ka nevojë për likuiditet shtesë 
nga Banka e Shqipërisë në formën e “kredisë për mbështetje me likuiditet”.

(118) Rezultatet e ushtrimit tregojnë se sektori bankar e kalon përgjithësisht me 
sukses provën e rezistencës së likuiditetit dhe gjendja e likuiditetit e reflektuar 
në rritjen e hyrjeve dhe tkurrjen e daljeve të pritura deri në fund të horizontit 
dyvjeçar është përmirësuar në krahasim me një gjashtëmujor më parë. Skenari 
që supozon përdorimin e aktiveve likuide të zgjeruara për të mbyllur hendekun 
e likuiditetit, tregon se për monedhën Lek, ka 2 banka që nuk arrijnë ta mbyllin 
hendekun deri në intervalin 6 muaj dhe 3 banka që nuk arrijnë të mbyllin 
hendekun deri në fund të horizontit 2-vjeçar. Për monedhën Euro, numri i 
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bankave që nuk e kalojnë provën për shporta të ndryshme varion nga 1 në 3, 
por hendeku i likuiditetit në raport me aktivet e sektorit në Euro është shumë i 
vogël, ndërsa për monedhën USD, hendeku mbetet negativ për 1 bankë për 
disa nga shportat e maturimit.

(119) Në krahasim me gjashtëmujorin e kaluar, duke iu referuar numrit të 
bankave që nuk e kalojnë provën, vërehet një rritje e numrit të tyre për monedhat 
Lek dhe Euro dhe një situatë pothuajse e njëjtë për monedhën USD. Pavarësisht 
se numri i bankave që vijojnë të regjistrojnë hendek negativ likuiditeti është rritur 
lehtë67, madhësia e hendekut të likuiditetit në raport me aktivet e sektorit bankar 
në secilën monedhë, është mjaft e vogël. 

(120) Vlen të theksohet se hendeku i thjeshtë i likuiditetit ose diferenca negative 
midis hyrjeve dhe daljeve të pritshme të parasë për të tre monedhat ka shënuar 
tkurrje të ndjeshme në krahasim me një gjashtëmujor më parë për shkak të rritjes 
në flukset hyrëse në secilën monedhë. Në të njëjtën kohë, flukset e pritshme 
dalëse për monedhat USD dhe Euro pritet të mos ndryshojnë, ndërkohë që flukset 
dalëse për monedhën Lek sipas bankave do të jenë më të ulëta. Në të njëjtën 
kohë, nga ushtrimi rezulton se gjendja e kapaciteteve kundërpeshuese (aktivet 
likuide të zgjeruara) të sektorit bankar ka mbetur pothuajse e pandryshuar për 
monedhat Lek dhe Euro dhe ka shënuar një përmirësim të lehtë për monedhën 
USD. 

67 Ky rezultat është i ndjeshëm edhe ndaj numrit të bankave pjesëmarrëse në ushtrim, i cili mund 
të ndryshojë me 1 ose 2 banka nga periudha në periudhë. 


