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Hyrje 
 

1. Identifikimi i funksioneve me rëndësi kritike dhe veprimtarive kryesore që kryen banka, është 

mjaft i rëndësishëm në procesin e hartimit të planeve rimëkëmbjes dhe të ndërhyrjes së 

jashtëzakonshme. Plani i rimëkëmbjes (që hartohet nga banka) përfshin identifikimin e 

funksioneve me rëndësi kritike dhe veprimtarive kryesore përmes vetvlerësimit të bankës, 

ndërsa plani i ndërhyrjes së jashtëzakonshme që hartohet nga Banka e Shqipërisë,  përshkruan 

se si funksionet me rëndësi kritike dhe veprimtaritë kryesore mund të ndahen ligjërisht dhe 

ekonomikisht nga funksionet e tjera, në mënyrë që të sigurohet vazhdimësia e tyre edhe pas 

ndërhyrjes në bankë.  

 

2. Ky udhëzues synon të specifikojë kriteret për përcaktimin dhe identifikimin e funksioneve 

kritike përmes vetvlerësimit të bankave, si dhe kriteret për përcaktimin e veprimtarive 

kryesore dhe shërbimeve të lidhura sipas të njëjtës përqasje.  

 

 
 

I. Funksionet me rëndësi kritike 
 

3. Sipas nenit 4, pika 18 të ligjit 133/2016 “Për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme 

në banka, në Republikën e Shqipërisë" (në vijim ligji 133/2016), funksionet me rëndësi 

kritike përkufizohen si në vijim:  

 

"Funksione me rëndësi kritike" janë veprimtaritë, shërbimet ose operacionet e një banke, 

ndërprerja e të cilave mund të sjellë në ndërprerjen e shërbimeve që janë thelbësore për 

ekonominë reale ose të cënojë  stabilitetin financiar për shkak të madhësisë dhe pjesës së 

tregut që ajo zë, ndërlidhjes së  brendshme apo të jashtme, kompleksitetit apo veprimtarive 

ndërkufitare të saj, duke marrë në konsideratë veçanërisht pamundësinë e zëvendësimit të 

këtyre veprimtarive, shërbimeve apo operacioneve në treg.  

 

4. Përkufizimi i “funksioneve me rëndësi kritike” përfshin disa koncepte, të cilat nuk janë 

shpjeguar plotësisht në ligj, por detajohen në vijim: 

 

 “Funksion”: është një grup i strukturuar i veprimtarive, shërbimeve ose operacioneve që 

kryhen nga banka ose grupi për palët e treta (klientët, kundërpalët e tij, etj.). Shembuj të 

funksioneve me rëndësi kritike janë: kredidhënia për SME-të, pranimi i depozitave, pagesat, 

klerimi, etj.. Koncepti i "funksionit me rëndësi kritike" është i lidhur ngushtë me atë të 

shërbimeve bazë, ku bëjnë pjesë të gjitha ato shërbime, të cilat janë thelbësore për fillimin e 

marrëdhënieve ose kryerjen e veprimtarive me palë të treta. Koncepti “shërbime me rëndësi 

kritike”, megjithëse nuk përmendet në mënyrë të dallueshme në ligjin 133/2016, trajtohet 

gjerësisht në këtë udhëzues, duke patur parasysh rëndësinë që kanë në hartimin e planeve të 

ndërhyrjes së jashtëzakonshme dhe në vlerësimin e pengesave për ndërhyrjen e 

jashtëzakonshme.  

 

 Veprimtaritë, shërbimet dhe operacionet: dallimi ndërmjet këtyre termave është pothuaj 

i pamundur, ndaj përdoren reciprokisht për të identifikuar shërbimet, marrëdhëniet me palët e 

treta si dhe operacionet dhe veprimtaritë për palët e treta, që mbështesin funksionet e bankës. 

 

 “Shërbimet me rëndësi kritike” janë operacionet / veprimtaritë / shërbimet bazë të kryera 

për një ose më shumë njësi biznesi ose persona juridikë (shërbime të përbashkëta) brenda 
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grupit, të cilat janë të nevojshme për të ofruar një ose më shumë funksione kritike. Ndërprerja 

ose dështimi i “shërbimeve me rëndësi kritike” mund të paraqesë një pengesë serioze ose të 

ndërpresë plotësisht kryerjen e funksioneve që janë të domosdoshme për ekonominë reale dhe 

tregjet financiare. “Shërbimet me rëndësi kritike” mund të kryhen nga një ose më shumë 

subjekte (subjekt juridik i veçantë, njësi e brendshme, etj.), brenda grupit (shërbim i 

brendshëm) ose të transferohen në një ofrues të jashtëm (shërbim i jashtëm). “Shërbimet me 

rëndësi kritike” lidhen natyrshëm me funksionin me rëndësi kritike dhe identifikimi i tyre 

mundëson identifikimin e një funksioni me rëndësi kritike.  

 

Në këtë udhëzues prezantohen elementët e provës për përcaktimin nëse një shërbim me 

rëndësi kritike është thelbësor për kryerjen e një funksioni me rëndësi kritike. Nëse një 

operacion / veprimtari / shërbim themelor mund të zëvendësohet lehtësisht nga një ofrues 

tjetër, në madhësi dhe me cilësi të krahasueshme, me kosto të pranueshme dhe brenda një 

afati të arsyeshëm kohor, atëherë ky shërbim nuk do të konsiderohet si shërbim me rëndësi 

kritike.  

 

 “Operacionet me rëndësi kritike”: Koncepti i “operacioneve me rëndësi kritike” ka të 

njëjtin kuptim si “funksionet me rëndësi kritike” ndaj nuk  trajtohet veçmas. 

 

 “Ekonomia reale”: ky term i referohet grupit të veprimtarive të ndërlidhura ekonomike të 

prodhimit dhe të konsumit të mallrave dhe shërbimeve të krijuara në një ekonomi. Përveç 

ndikimit mbi “ekonominë reale”, rëndësia e funksioneve me rëndësi kritike lidhet me 

ndikimin që ato kanë në tregjet financiare.  

 

 “Ndërprerja” e një funksioni: nënkupton që funksioni nuk ofrohet më në një masë të 

krahasueshme, në kushte dhe me cilësi të krahasueshme, përveçse kur ky ndryshim në 

ofrimin e funksionit në fjalë kryhet në mënyrë të rregullt. Rrjedhimisht, për identifikimin e 

funksioneve me rëndësi kritike duhet të vlerësohet se çfarë ndikimi do të kishte paaftësia 

paguese e bankës mbi vijueshmërinë e ofrimit të një funksioni me rëndësi kritike në ekonomi 

dhe tregjet financiare.  

 

 “Zëvendësueshmëria”: nënkupton aftësinë për të zëvendësuar ofrimin e një funksioni të 

caktuar në terma të krahasueshëm (p.sh. në madhësi dhe cilësi të krahasueshme dhe me një 

kosto të pranueshme nga pjesëmarrësit ekzistues ose të rinj të tregut) dhe brenda një afati të 

arsyeshëm kohor, duke shmangur ndërprerjen e funksioneve që janë thelbësore për 

ekonominë reale dhe tregjet financiare.  

II. Identifikimi i funksioneve me rëndësi kritike nga bankat 

5. Identifikimi i funksioneve me rëndësi kritike, realizohet nëpërmjet vetvlerësimit të kryer nga 

bankat në analizën strategjike të kërkuar si pjesë e planeve të rimëkëmbjes. Ky vlerësim 

përfshin identifikimin e funksioneve me rëndësi kritike për ekonominë, bazuar në shkallën në 

të cilën ekonomia reale, tregjet financiare dhe stabiliteti financiar në tërësi, do të ndikoheshin 

nga dështimi apo ndërprerja e shërbimeve të ofruara klientëve të bankës (ose palëve të treta).  

 

6. Sipas përkufizimit në ligjin 133/2016, një funksion konsiderohet me rëndësi kritike, nëse 

përmbush dy elementët e mëposhtëm: 
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i) Funksioni ofrohet nga një bankë tek palët e treta që nuk janë të lidhura me bankën / 

grupin;  
 

ii) ndërprerja e papritur e funksionit ka të ngjarë të ketë ndikim material në palët e treta, 

të krijojë efektin zinxhir ose të dëmtojë besimin e përgjithshëm të pjesëmarrësve të 

tregut për shkak të: 

 rëndësisë sistemike të funksionit për palët e treta;  

 rëndësisë sistemike të bankës / grupit në ofrimin e funksionit. 

 

Kjo do të thotë që funksioni nuk mund të zëvendësohet në kushte të pranueshme, brenda një 

afati kohor të arsyeshëm. 

 

7. Në vijim të përkufizimit të dhënë më lart, kritikaliteti i një funksioni mund të vlerësohet nga 

bankat përmes kryerjes së provës së mëposhtme, që kalon në dy faza: 

 

a) analiza e ndikimit të ndërprerjes së papritur të funksionit ("Vlerësimi i ndikimit"); 

b) vlerësimi i tregut për atë funksion (“Analiza e ofertës”) 
 

 

2.1 Analiza e "Vlerësimit të ndikimit" mbi palët e treta 
 

8. Bankat vlerësojnë ndikimin që ka dështimi i funksionit ekonomik mbi palët e treta, 

përmes elementëve të mëposhtëm: 

 

a) Ndikimi në palët e treta që mbështeten në atë funksion: nëse ndërprerja e 

funksionit ka ndikim të drejtpërdrejtë negativ në një numër të vogël të kundërpartive,  të 

cilat vetë nuk janë sistemike për shkak të madhësisë së tyre apo ndërlidhjeve (nisur nga 

rrethanat në kohën e vlerësimit), atëherë funksioni nuk konsiderohet me rëndësi kritike. 

 

b) Ndikimet sistemike dhe ndërlidhja: nëse ndërprerja e funksionit ka efekte negative të 

rëndësishme mbi ekonominë reale dhe tregjet financiare, përkatësisht në terma të efektit 

zinxhir dhe ndikimit në besimin e tregut, atëherë analiza do të orientohet si më poshtë.  
 

i. Efektet zinxhir: nëse ndërprerja e funksionit dëmton tregun përkatës dhe si 

rrjedhim ndikon pjesëmarrësit e tjerë që janë të ekspozuar në atë treg apo janë të 

ndërlidhur me bankën. Për shembull, nëse funksioni i bankës për krijimin e tregut 

për instrumente të caktuara financiare dështon, ai mund të ketë ndikim serioz në 

mungesën e likuiditetit në tregun e aktiveve. Rënia e papritur e likuiditetit mund të 

ketë ndikim të rëndësishëm në çmimet e aktiveve financiare, të cilat mund të 

rrezikojnë likuiditetin ose aftësinë paguese të palëve të tjera në një “efekt 

domino”.   
 

ii. Besueshmëria e tregut: nëse ndërprerja e funksionit ka ndikim në një gamë të 

gjerë dhe numër të lartë të pjesëmarrësve të tregut (palë të treta) si konsumatorët, 

ofruesit e shërbimeve dhe shërbimet publike; nëse tregu i atij funksioni është 

vendimtar për funksionimin e çdo tregu tjetër, ndërvarësitë me të cilin janë në 

rrezik. Edhe nëse një funksion mund të zëvendësohet, ekziston rreziku që tregjet 

të preken nga humbja e përgjithshme e besimit në pjesëmarrësit e tregut, duke 

përfshirë edhe funksionet për individët. Ndaj në çdo rast është e rëndësishme të 

konsiderohet probabiliteti i një “efekti domino”.  
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iii. Humbja e besimit të tregut është më e mundshme në rastin e funksioneve që janë 

më “të dukshme” ose të njohura publikisht tek klientët, publiku, etj. (p.sh. 

shërbimet e pagesave për individët), dhe përforcohet kur institucionet janë të 

ndërlidhura. Prandaj mund të supozohet se kjo do të ndikonte jo vetëm individët 

por edhe korporatat apo kundërpartitë. 

 

9. Kriteret specifike të vlerësimit për ndikimin tek palët e treta janë si në vijim:  

 

a)  natyra dhe shtrirja e aktivitetit:  
 

 lloji i funksionit;  

 shtrirje globale, kombëtare ose rajonale;  

 vëllimi dhe numri i transaksioneve;  

 numri i klientëve dhe i kundërpartive;  

 numri i klientëve për të cilin banka përfaqëson partnerin e vetëm apo kryesor 

bankar;  
 

b) rëndësia e bankës 
 

 pjesa e tregut mund të analizohet nga disa këndvështrime, duke përfshirë, por 

pa u kufizuar, në vlerën ose numrin e transaksioneve ose numrin e klientëve si 

pjesë e tregut, sipas nevojës.  

 ndërlidhja me subjektet e tjera ku mund të aplikohen tregues sasiorë që 

tregojnë ndërvarësinë 

 kompleksiteti ku mund të aplikohen tregues sasiorë në tregun përkatës 

 aktivitetet ndërkufitare.  
 

c) natyra e klientëve dhe palëve të interesuara të ndikuara nga funksioni: 
 

 klientë individë, korporata, ndërbankarë, shtëpitë qendrore të klerimit, subjekte 

publike etj.  
 

d) ndikimi i ndërprerjes së funksionit në tregje, infrastrukturë, klientë dhe shërbimet 

publike. Në veçanti, analiza mund të përfshijë: 
 

 efektin në likuiditetin e tregjeve në fjalë;  

 ndikimin dhe madhësinë e ndërprerjes në biznesin e klientit dhe nevojat 

afatshkurtra për likuiditet;  

 perceptimin e kundërpartive, klientëve dhe publikut;  

 kapacitetin / shpejtësinë e reagimit të klientëve;  

 rëndësinë e këtij tregu për funksionimin e tregjeve të tjera;  

 efektin në likuiditet, operacione, strukturën e tregjeve të tjerë;  

 efektin mbi kundërpalët e tjera që lidhen me klientët kryesorë;  

 ndërlidhjen e funksionit me shërbime të tjera. 
 

Hapësirë informuese 1. 

Për përcaktimin e kritereve të prezantuara më lart, bankat mund të konsiderojnë pyetjet e 

mëposhtme: 

• Cila është natyra dhe shtrirja e këtij aktiviteti? 

- Produktet, shërbimet, mënyra e shpërndarjes, roli (p.sh.: në sistemet e pagesave 

dhe të shlyerjes); 

- Global, kombëtar, rajonal; 
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• Cila është natyra e konsumatorëve dhe grupeve  të interesit: 

- korporata, ndërbankare, me pakicë dhe shërbime financiare jo- bankare; 

- sektorë të tjerë të ekonomisë reale (p.sh., strehim); 

• Çfarë ndikimi do të kishte ndërprerja e funksionit në infrastrukturën e tregjeve? 

- Ndikimi në institucione dhe tregje të shërbimeve të tjera financiare; 

- Shpejtësia në të cilën ndërprerja do të shkaktonte këtë ndikim; 

• Çfarë ndikimi do të kishte ndërprerja e shërbimit ndaj klientëve (d.m.th., sa kritik është 

ofrimi i këtij shërbimi për përdoruesit e tij të fundit)? 

- Sa kritik është ofrimi i rregullt i funksionit për normalitetin e tregut të 

konsumatorëve? 

- A do të jenë klientët në gjendje të njohin problemet financiare të një banke dhe të 

reagojnë? 

- Cilat elemente të operacioneve të konsumatorëve janë prekur? A është ndërprerja e 

shërbimit fenomen që mund të përhapet, apo mund të prekë vetëm pjesë të veçanta 

të aktivitetit tregtar? 

- A ka efekte sinjalizuese të kësaj ndërprerjeje tek klientët e tjerë, furnizuesit, palët e 

tjera, etj? 

• Çfarë ndikimi do të kishte ndërprerja ndaj pjesëmarrësve në treg përveç klientëve, p.sh. 

tek ofruesit e shërbimeve, shërbimet e tregut dhe shërbimet publike? (pyetje të ngjashme 

me ato të mësipërme)? 

- A është ky treg i rëndësishëm për funksionimin e ndonjë tregu tjetër? Cilat janë 

ndërvarësitë? 

- A është produkti gjithmonë i lidhur me ndonjë produkt tjetër? 

 

10. Përgjithësisht, në hartimin e  planeve e të rimëkëmbjes, “pesha e tregut” luan një rol të 

rëndësishëm në vetvlerësimin e bankave për funksionet kritike. Gjithsesi, niveli kufi i peshës 

së tregut për të njëjtin funksion ekonomik, është i ndryshëm ndërmjet bankave të ndryshme, 

duke reflektuar veçoritë e tregut dhe shkallën e përqendrimit. Niveli kufi për funksionet 

ekonomike të “dukshme” për publikun, psh depozitat, është më i ulët se në rastin e 

shërbimeve më pak të dukshme, si psh. transaksionet e pagesave ose të administrimit të 

aktiveve. Rrjedhimisht, përcaktimi i pragjeve sasiore nuk mjafton për të përcaktuar 

kritikalitetin e funksionit ekonomik.  

 

11. Në parim, bankat duhet të jenë në gjendje të bëjnë analiza të cilësisë së mirë për situatën e 

tregut dhe ndikimin që do të kishte tek palët e treta ndërprerja e ofrimit të një funksioni me 

rëndësi kritike. Zakonisht bankat kanë një perceptim të qartë për tregun në tërësi dhe situatën 

e palëve të treta për të cilat kryhen funksionet, si dhe për pjesëmarrësit ekzistues dhe 

potencialë të tregut. Kur këto njohuri janë të kufizuara, bankat duhet të kryejnë analizën e 

ndikimit, sipas praktikave dhe përpjekjeve më të mira.  
 

2.2 Analiza e ofertës  

 

12. Në përgjithësi, tregu duhet të jetë në gjendje të zëvendësojë shpejt ofruesit që janë në 

paaftësi paguese. Ndonëse, struktura e tregut të furnizuesit dhe faktorët operacionalë mund të 

bëjnë zëvendësimin e përkohshëm të ofruesit në paaftësi paguese, është shumë e vështirë, apo 

e pamundur që kjo të mos ndikojë negativisht në stabilitetin e sistemit financiar. Përveç kësaj, 

kosto e zëvendësimit nga një palë e tretë, ka të ngjarë të jetë mjaft e lartë. Vlerësimi i 

kritikalitetit duhet të përfshijë një analizë shtesë të ofertës për numrin dhe përqendrimin e 

ofruesve, disponueshmërinë e hyrjeve të reja në treg, disponueshmërinë e produkteve 
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lehtësisht të zëvendësueshme, shpejtësinë, kostot dhe pengesat e zëvendësimit dhe vullnetin e 

firmave të tjera për të siguruar aktivitetet e një bankë në paaftësi paguese. 

 

13. Bankat vlerësojnë ndikimin që ka ndërprerja e funksionit ekonomik në anën e ofertës, përmes  

analizës së përqëndrimit dhe zëvendësueshmërisë: nëse funksioni dhe roli i tij mund të 

zëvendësohen lehtësisht nga pjesëmarrësit e tjerë të tregut (duke përfshirë ata që mund të 

hyjnë në treg), në madhësi e me cilësi të krahasueshme, me kosto të pranueshme dhe brenda 

një afati të arsyeshëm kohor, atëherë ai nuk  konsiderohet me rëndësi kritike. Funksioni 

konsiderohet me rëndësi kritike, vetëm në rastin kur ekziston rreziku që tregjet të ndikohen 

nga humbja e përgjithshme e besimit në të.  

 

14. Kriteret shtesë të vlerësimit specifik për vlerësimin e "zëvendësueshmërisë" nga bankat, në 

bazë të përpjekjeve më të mira janë:  

 

a) Struktura e tregut për atë funksion dhe disponueshmëria e ofruesve zëvendësues:  
 

 Struktura e përqendrimit të tregut për funksionin, d.m.th sa pjesëmarrës ka në 

treg (duke përfshirë pjesën e tregut, numrin e konkurrentëve ose pjesëmarrësve të 

ngjashëm, të cilët janë në gjendje të ndërmarrin funksione kritike);  

 

 Vlerësimi nëse ekzistojnë funksione dhe tregje të tjera që sigurojnë një funksion 

të barasvlershëm me veprimtaritë apo funksionin me rëndësi kritike të bankës që 

e ndërpret;  
 

b) Vlerësimi nëse kapaciteti i ofruesve është i mjaftueshëm për të marrë përsipër të 

gjitha veprimtaritë apo klientët.  

 

c) Vlerësimi i vullnetit të ofruesve të tjerë për të marrë përsipër këto veprimtari dhe 

arsyet pse disa pjesëmarrës ekzistues apo të rinj të tregut e shohin me interes këtë 

biznes, ndërsa të tjerët, jo (p.sh. ekonomitë e shkallës, marzhet, shitjet e kryqëzuara2). 

Aftësia për të zëvendësuar një funksion me kosto të pranueshme mund të varet, ndër 

të tjera, nga përfitueshmëria e funksionit përkatës me rëndësi kritike. Sidoqoftë, nuk 

është nevojshme që funksioni të jetë domosdoshmërisht fitimprurës për të rritur 

interesin e palëve të treta në zhvillimin e tij. Këtu, mund të jetë rasti kur ofruesi ka një 

strukturë biznesi, ku përfshirja e këtij funksioni do të plotësonte biznesin e tij të 

përgjithshëm.  

 

d) Kërkesat e nevojshme për kryerjen e këtij funksioni dhe pengesat për hyrjen në treg:  

 

 përshtatjet organizative ose infrastruktura e nevojshme për të ofruar këtë 

funksion, duke përfshirë vlerësimin e rrezikut dhe kundërpartive (due diligence, 

analizën e tregut dhe të rrezikut), veçanërisht nëse funksioni është shumë i 

specializuar;  

 ekspertiza dhe trajnimi i nevojshëm për punonjësit e ofruesit të funksionit 

zëvendësues për të zhvilluar atë funksion;  

 rëndësia dhe forma e barrierave hyrëse;  

 rëndësia e markës, pozicionimi ose reputacioni;  

 kostot e zëvendësimit, duke përfshirë:  

                                                           
2
 Shitje e produkteve të lidhura, produkteve shtesë ndaj konsumatorëve ekzistues. 
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- identifikimin e pjesës së funksionit me rëndësi kritike brenda institucionit në    

raport me fuqinë punëtore, kostot fikse dhe të ndryshueshme;  

  

- ndërlidhjen e brendshme: shërbimet nga lart-poshtë dhe nga poshtë-lart të 

nevojshme për kryerjen e funksionit me rëndësi kritike;  

 

- ndërlidhjen e jashtme: varësitë nga subjektet e tjera për të kryer funksionin;  

 

- kompleksitetin: nëse për kryerjen e këtij funksioni nevojiten njohuri të 

specializuara, pajisje dhe/ose teknika të specializuara, struktura operacionale 

dhe organizative të veçanta;  

 

- nëse aktiviteti është i standardizuar ose i përshtatur/personalizuar;  

 

- nëse performanca e funksionit ka lidhje ndërkufitare; 

 

 kuadri rregullator për ofrimin e funksionit, në veçanti kërkesat 

rregullatore/miratimet, për shembull, në lidhje me ekspozimet e mëdha;  

 

 pengesa të tjera ligjore për hyrjen në treg, në veçanti, vlerësimi i përqendrimit të 

tregut, duke patur parasysh pengesat e mundshme nga Autoriteti i Konkurrencës.  

 

e) Koha e nevojshme për konkurrentët e tjerë (i) për të marrë përsipër veprimtaritë e 

bankës në krahasim me (ii) kohën e pranueshme për zëvendësim, për të parandaluar 

ndërprerjen e gjatë të tyre. Edhe në këtë rast, është e vështirë të përcaktohen afate 

kohore kufi për kohën e zëvendësimit, pasi ky vlerësim varet në masë të madhe nga 

lloji i shërbimit. Afatet kohore dhe kostot përkatëse mund të ndryshojnë në varësi të 

shërbimit dhe ndikimit që ka koha e ndërprerjes deri në zëvendësim, në palët e treta të 

prekura: mund të ketë shërbime që duhet të jenë të pandërprera në vazhdimësi (p.sh. 

shërbimet e pagesave), ndërsa është i pranueshëm një afat kohor i arsyeshëm për 

menaxhimin e investimeve, i cili p.sh., mund të jetë më i gjatë. Megjithatë, është e 

këshillueshme që bankat, në planet e tyre të rimëkëmbjes, të paraqesin afatet kohore të 

pritshme. Kjo është vlefshme dhe për informacionet që duhet të dërgojnë në Bankën e 

Shqipërisë për hartimin e planeve të ndërhyrjes së jashtëzakonshme.   

 

f) Koha e nevojshme që u duhet përdoruesve të shërbimit për t'u zhvendosur tek ofruesi i 

ri i shërbimit dhe hapat dhe kostot e kësaj lëvizjeje, në veçanti, kostot që do të mbajnë 

pjesëmarrësit e tregut, nëse detyrohen të kalojnë në ofruesin e ri të shërbimit.  

 

g) Afati brenda të cilit një ndërprerje në ofrimin e produktit ose shërbimit do të ndikonte 

materialisht në pjesëmarrësit e tregut ose në funksionimin e tij. 
 

Hapësirë informuese 2.  

Për përcaktimin e kritereve të prezantuara më lart, bankat mund të konsiderojnë pyetjet e 

mëposhtme: 

Përqendrimi 
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 Sa i përqendruar është tregu dhe cilat janë tendencat e tij (rritja/zvogëlimi)? 

- Nëse është shumë i përqendruar, sa aktorë janë të përfshirë? Sa është pjesa e tregut 

që zënë bankat e tjera të mëdha? A mbizotërohet tregu nga një bankë apo subjekte 

të veçanta nga i njëjti juridiksion apo rajon specifik? 

- A ka ndonjë arsye të veçantë për nivelin e përqendrimit? 

 Sa të ngjashme janë bankat që zënë pjesën më të madhe në peshën e tregut? Nëse një 

bankë do të ishte nën stres financiar, a do të ndodhte që edhe bankat e tjera të jenë 

gjithashtu nën stres? 

 Për bankat individuale që kanë peshë dominuese në treg, deri në ç’masë mund të kenë 

këto banka peshë dominuese edhe në tregje të tjera kritike? 

 A do të ndikonte në funksionimin e tregut ose të infrastrukturës së tregut paaftësia 

paguese e një banke të rëndësishme në treg?  

 Sa e vogël duhet të jetë pjesa e një banke në treg që dështimi i saj, të mos ndikojë në 

aktivitetin e tregut? 

Zëvendësueshmëria: 

 A ka zëvendësues të qartë në treg?  

- Do të mjaftonte një ofrues i vetëm për të marrë të gjitha veprimtaritë ose klientët? 

- Do të dëshironin ofruesit e tjerë t’i merrnin këto veprimtari? Nëse një ofrues 

alternativ do të ishte i gatshëm, çfarë përqendrimi do të rezultonte në treg?  

- Ka produkte dhe tregje të tjerë që ofrojnë një funksion të barabartë ose të 

ngjashëm me veprimtaritë e bankës në paaftësi paguese? 

 Cilët janë faktorët e nevojshëm për kryerjen e kësaj veprimtarie? 

- Sa të gjera janë marrëveshjet organizative apo infrastruktura e nevojshme për të 

siguruar këtë shërbim? 

- Ka pengesa të rëndësishme për të hyrë në treg? 

- Deri në çfarë mase ka rëndësi marka, pozicionimi apo reputacioni? 

 Ka arsye që bankat dominuese në treg të vlerësojnë këtë biznes si tërheqës ndërkohë që 

të tjerat nuk e vlerësojnë si të tillë (psh ekonomia e shkallës që lidhet me produktin 

përkatës?) 

 Si konkurrojnë bankat për këtë veprimtari?  

 Ka prova që ky treg është shumë i zëvendësueshëm? 

- Sa shpesh veprojnë aktorët kryesorë në këtë treg? 

- Sa aktorë të rinj janë të përfshirë në këtë qarkullim? 

 Sa shpejt duhet gjetur një ofrues zëvendësues i shërbimit për të parandaluar një 

ndërprerje të rëndësishme në treg? 

 A rritet ekspozimi i klientëve të përfshirë në këtë transaksion (duke kërkuar kështu një 

kujdes më të madh)?  

 A ka pengesa të tjera për hyrjen e ofruesve të rinj të shërbimeve, dhe çfarë forme kanë 

ato? 

 Sa është ndërveprimi ndërmjet ofruesve të funksionit? A ka standarde, procedura dhe 

platforma të përbashkëta? 

 Sa shpejt mund të lëvizin përdoruesit e shërbimit tek ofruesit e rinj zëvendësues? Cilat 

janë hapat dhe kostot që përfshihen në një lëvizje të tillë? 

- Sa është kalimi i kostove te klienti? 
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- Sa janë kostot e kalimit në bankën që merr konsumatorin? 

- Sa kohë nevojitet për zbatimin teknik të marrëdhënies së re të shërbimit (nga 

klienti dhe nga ofruesi i shërbimit)? 

 Sa e gjerë duhet të jetë ekspertiza dhe trajnimi për punonjësit për të ofruar këtë 

shërbim? Sa njohuri, rreth një klienti, janë të nevojshme për një transaksion të 

veçantë? 

 Si është produkti, standard apo i përshtatur? 

 Ka nevojë për miratime rregullatore? 

III. Identifikimi i shërbimeve me rëndësi kritike  nga bankat 
 

15. “Shërbimet me rëndësi kritike” (të përbashkëta) përcaktohen si shërbimet bazë të kryera për 

një ose më shumë njësi biznesi ose persona juridikë brenda grupit, të cilat janë të nevojshme 

për ofrimin e një ose më shumë funksioneve me rëndësi kritike. Përcaktimi i shërbimeve me 

rëndësi kritike duhet të ndjekë identifikimin e funksioneve me rëndësi kritike. 

 

16. Gjatë analizës së kritikalitetit të një shërbimi vlerësohen elementët e mëposhtëm: 

 

a) Ndikimi i ndërprerjes së një shërbimi të veçantë në një apo më shumë funksione 

me rëndësi kritike. Një shërbim përcaktohet me rëndësi kritike vetëm nëse 

ndërprerja ose mosfunksionimi i tij do të çonte në kolaps, ose në paraqitjen e një 

pengese serioze, për ofrimin e një ose më shumë funksioneve me rëndësi kritike për 

përfituesin i shërbimit.  

 

b) Zëvendësueshmëria e shërbimit. Zëvendësueshmëria e shërbimit ka të bëjë me 

vlerësimin e efektit që do të kishte në funksionin me rëndësi kritike dhe shpejtësinë e 

zëvendësimit të shërbimit me rëndësi kritike, duke përfshirë vullnetin dhe aftësinë e 

ofruesve të brendshëm ose të jashtëm të shërbimit për të ofruar shërbime të 

krahasueshme, me cilësi të krahasueshme dhe kosto të pranueshme.  

 

17. “Shërbimet me rëndësi kritike” mund të kryhen vetëm për një njësi biznesi (shërbime të 

dedikuara) ose të ndahen në disa njësi biznesi (shërbime të përbashkëta). Për qëllimet e këtij 

udhëzimi, shërbimet kritike të përbashkëta përmbushin kriteret e mëposhtme: 

 

a) është një aktivitet, funksion ose shërbim i kryer nga një njësi e brendshme, person 

juridik i veçantë  brenda të njejtit grup ose një ofrues i jashtëm. Ky aktivitet, funksion 

ose shërbim kryhet për një ose më shumë njësi biznesi apo subjekte juridike të grupit. 

b) ndërprerja e papritur dhe e çrregullt ose mosfunksionimi i tij do të çonte në 

ndërprerjen ose paraqitjen e një pengese serioze në kryerjen e funksioneve kritike. 

 

18. Nëse një nga këto elemente mungon, shërbimi i përbashkët nuk është kritik. Për shembull, 

nëse aktiviteti, funksioni ose shërbimi i brendshëm, siç është menaxhimi i objekteve, mund të 

zëvendësohet lehtësisht nga burime të tjera të jashtme, shërbimi i përbashkët nuk është kritik, 

edhe nëse është e nevojshme për ruajtjen e funksioneve me rëndësi kritike të kompanisë. 

Gjithashtu, edhe nëse një aktivitet, funksion ose shërbim kryhet përmes disa subjekteve 

juridike të grupit, nuk është domosdoshmërisht një shërbim kritik i përbashkët nëse nuk 

mbështet detyrat që lidhen drejtpërdrejt me ruajtjen e funksioneve kritike: për shembull, një 

departament marketingu i centralizuar. 
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19. Funksionet me rëndësi kritike nuk mund të mbivendosen me shërbimet me rëndësi kritike, 

por mund të mbivendosen me veprimtaritë kryesore (linjat kryesore te biznesit). Grafiku 1 

paraqet dallimet kryesore midis koncepteve të “shërbimeve me rëndësi kritike”, “funksioneve 

me rëndësi kritike” dhe “veprimtarive kryesore (linja e biznesit)”. Konkretisht, funksionet 

kritike dhe veprimtaritë kryesore i ofrohen palëve të treta, por ndryshimi thelbësor midis tyre 

është se funksionet me rëndësi kritike luajnë një rol të rëndësishëm për ekonominë reale ose 

për sistemin financiar, ndërsa veprimtaritë kryesore janë burim i rëndësishëm për të ardhurat, 

rezultatin financiar ose vlerën e franshizës. Nga ana tjetër, shërbimet kritike të përbashkëta i 

ofrohen vetëm subjekteve të grupit. 

 

Grafik 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi: Autoriteti i Përbashkët i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme - SRB. 

20. Shërbimet me rëndësi kritike janë thelbësisht të lidhura me funksionet me rëndësi kritike. 

Rrjedhimisht, veprimtaritë/operacionet/shërbimet në fjalë do të klasifikohen si pjesë e 

funksioneve me rëndësi kritike vetëm nëse ndërprerja e tyre do të çonte në kolaps apo do të 

prezantonte pengesa serioze për kryerjen e funksioneve me rëndësi kritike ndaj palëve të 

treta. Këto veprimtari nuk duhet të analizohen veçmas, por gjithmonë së bashku me 

shërbimet e ofruara ndaj palëve të treta. Në të kundërt, shërbimet ndaj palëve të treta përbëjnë 

funksione me rëndësi kritike, të cilat mund të analizohen dhe dallohen veçmas nga 

veprimtaritë bazë. 

IV. Identifikimi i veprimtarive kryesore nga bankat 
 

21. Veprimtaritë kryesore (linjat e biznesit) luajnë rol të rëndësishëm në planifikimin e 

rimëkëmbjes dhe atë të ndërhyrjes së jashtëzakonshme. Plani i rimëkëmbjes përmban një 

përshkrim të hollësishëm të proceseve për përcaktimin e vlerës dhe tregtueshmërisë së 

veprimtarive kryesore të biznesit, operacioneve dhe aktiveve të bankës. Plani i ndërhyrjes së 

jashtëzakonshme përmban një shpërndarje të operacioneve me rëndësi kritike të bankës dhe 

veprimtarive kryesore si dhe një përshkrim të ndarjes ligjore dhe ekonomike të funksioneve 

me rëndësi kritike dhe veprimtarive kryesore të biznesit nga funksionet e tjera, në mënyrë që 

të sigurohet vazhdimësia e tyre.  

 

Subjektet e grupit 

Shërbimet 

kritike të 

përbashkëta 

Ekonomia reale Përfitueshmëria 

Funksionet 

kritike 

Veprimaritë    

kryesore  

Palët e treta 
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22. Sipas nenit 4, pika 48 të ligjit 133/2016, veprimtaritë kryesore "janë veprimtaritë dhe 

shërbimet e lidhura, të cilat përfaqësojnë burimet me rëndësi materiale të të ardhurave, 

fitimit ose vlerës së emrit të mirë për një bankë ose për një grup, pjesë e të cilit është banka”. 

 

23. Përkufizimi i "veprimtarive kryesore" përfshin disa koncepte të cilat nuk janë shpjeguar 

plotësisht në ligj, por detajohen në vijim: 

  

 “Veprimtari kryesore”: një grup i strukturuar i veprimtarive, proceseve ose operacioneve 

që zhvillohen nga banka ose grupi për palët e treta, për të arritur qëllimet e organizatës.  

 

 “Shërbime të lidhura”: veprimtari ose grup veprimtarish që nuk sjellin përfitim të 

drejtpërdrejtë për bankën (p.sh. qendrat e kostos), por mbështesin bizneset e tjera të saj, duke 

kontribuar në mënyrë indirekte në fitimin e bankës. Shembuj të "shërbimeve të lidhura" 

lidhen me personelin, zyrat ose sistemet e përbashkëta. Duke i detajuar më shumë, mund të 

dallohen si më poshtë:  

 

a) shërbimet e brendshme janë ato të zhvilluara nga një njësi e brendshme ose një 

subjekt i veçantë juridik brenda grupit (p.sh. kontabiliteti); 

 

b) shërbimet e jashtme janë ato të kryera nga një ofrues i jashtëm, jashtë bankës/grupit 

(p.sh. vlerësimet për pasuritë e patundshme); 

 

Shërbimet e brendshme dhe ato të jashtme mund të përfshijnë "shërbime të dedikuara" (ato që 

kryhen vetëm për një njësi biznesi të bankës/grupit, për shembull një platformë për limitin e 

huave) dhe "shërbime të përbashkëta" (ato të kryera për më shumë sesa një njësi biznesi ose 

persona juridikë të grupit, për shembull, sistemet e TI).  

 

24. Në përgjithësi, veprimtaritë kryesore identifikohen duke konsideruar organizimin e 

brendshëm të bankës, strategjinë e saj si korporatë, si dhe kontributin në rezultatin financiar 

të bankës. Megjithatë, kjo qasje nuk mund të mbulojë tërësisht të gjitha veprimtaritë kryesore, 

sepse, p.sh., një bankë mund të ofrojë një shërbim që nuk është drejtpërdrejt fitimprurës (ose 

madje mund të krijojë humbje), por krijon një vlerë të rëndësishme për emrin e mirë dhe për 

këtë arsye është i rëndësishëm për biznesin e bankës si një e tërë.  

 

25. Mbështetja vetëm në tregues sasiorë për identifikimin e “veprimtarive kryesore” nuk mund të 

pasqyrojë në mënyrë të plotë dhe të saktë kompleksitetin e gjenerimit të fitimit në një bankë 

me nivel të lartë organizimi dhe ndarje komplekse të biznesit. Rrjedhimisht, identifikimi i 

“veprimtarive kryesore” duhet të ndjekë treguesit përkatës sasiorë por edhe organizimin e 

brendshëm të bankës. 

 

26. Për shembull, një veprimtari kryesore mund të krijojë humbje në “të ardhura”, por në të 

njëjtën kohë klasifikohet si “veprimtari kryesore”. Ky mund të jetë rasti i një veprimtarie  të 

re biznesi për bankën, që konsiderohet të ketë potencial të fuqishëm rritjeje në të ardhmen, 

edhe pse është ende në fazën e investimit. Kjo situatë do të kërkonte një shpjegim të gjerë nga 

banka lidhur me planin e saj të biznesit, me atë që konsideron si perspektivë afatmesme për 

këto “veprimtari kryesore” (p.sh. nëse veprimtaritë kryesore të biznesit do të jenë të 

rëndësishme në të ardhmen dhe parashikimi në strategjinë e saj). Shpjegimi mund të 

mbështetet nga dokumentet e përdorura për raportimin e brendshëm në bankë.  
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27. Të ardhurat e pritshme në të ardhmen, parashikimet për rritjen dhe vlera e emrit të mirë duhet 

të mbështeten nga projeksione të besueshme që evidentojnë supozimet mbi të cilat bazohen.  

 

28. Shembuj të treguesve të identifikimit të veprimtarive kryesore të bankës janë:  

 

 të ardhurat e gjeneruara nga veprimtaria e biznesit në përqindje ndaj fitimit të 

përgjithshëm;  

 fitimi i gjeneruar nga veprimtaria e biznesit në përqindje ndaj fitimit të 

përgjithshëm;  

 kthimi nga kapitali/aktivet;  

 aktivet totale, të ardhurat dhe fitimet;  

 konsumatorët, përhapja gjeografike, marka dhe sinergjitë operacionale të 

biznesit të bankës me bizneset e tjera të grupit;      

 ndikimi i ndërprerjes së veprimtarisë kryesore të biznesit në kosto dhe në fitime, 

nëse veprimtaria është burim financimi ose likuiditeti;  

 parashikimi për rritje;  

 interesi për blerje të mundshme të biznesit nga ana e konkurrentëve në treg;   

 potenciali i tregut dhe vlera e emrit të mirë.  

 

29. Në rastet kur veprimtaritë kryesore lidhen qartë me vazhdimësinë e fitimeve ekzistuese 

ose realizimin e rritjes potenciale dhe vlerën e emrit të mirë, merret në konsideratë 

treguesi i pjesës së tregut së veprimtarisë kryesore të biznesit si dhe pozicioni në industri.  

V. Lista e funksioneve dhe shërbimeve të përbashkëta që mund 

të jenë kritike dhe faktorët përkatës të kritikalitetit. 
 

30. Në këtë seksion prezantohet një  listë e funksioneve dhe shërbimeve të përbashkëta të 

cilat mund të jenë potencialisht kritike për bankat. Kjo listë nuk është gjithpërfshirëse, por 

përbën një pikënisje të mirë për vlerësimin dhe përcaktimin e funksioneve kritike. 

Funksionet kritike vlerësohen si pesë kategori të gjera me objektiva dhe karakteristika të 

veçanta ekonomike: 

 

a) Pranimi i depozitave;  

b)  Huadhënia dhe shërbimi i huasë;  

c) Pagesat, klerimi, mbajtja dhe shlyerja;  

d) Aktivitetet e tregjeve të financimit me shumicë;  

e) Tregjet e kapitalit dhe aktivitetet e investimeve. 
 

5.1 Pranimi i depozitave 
 

31. Pranimi i depozitave i referohet vetëm depozitave të subjekteve jo-financiarë. Në 

këtë funksion nuk përfshihet huamarrja nga ndërmjetës të tjerë financiarë, të cilët 

trajtohen veçmas si "aktivitete të tregjeve me shumicë" (shih më poshtë). 

 

32. Pranimi i depozitave i referohet gjithë ciklit të jetës të aktivitetit të pranimit të 

depozitave. Kjo përfshin pranimin e depozitave te reja dhe mbajtjen e  llogarive të 

depozitave, apo të produkteve të ngjashme me to (p.sh., dëftesat afatshkurtra që mbahen 
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nga individët). Kritikaliteti dhe zëvendësueshmëria e depozitave mund të ndryshojnë 

gjatë ciklit të jetës. 

 

33. Depozitat mund të jenë kritike pavarësisht nëse ato mbulohen nga skema e sigurimit 

të depozitave ose janë subjekt i preferencës së depozituesit. Koncepti i kritikalitetit 

shtrihet përtej ekspozimit ndaj humbjeve nga një bankë në paaftësi paguese. Reagimi i 

tregut ndaj një banke në paaftësi paguese dhe ndikimi në stabilitetin financiar nuk mund 

të zbuten plotësisht nga egzistenca e skemave të mbrojtjes së depozituesve, por mund të 

varet nga struktura e skemave si dhe nga faktorë të tjerë që lidhen me strukturën e tregut. 

 

34. Ndikimi i ndërprerjes së aktivitetit të pranimit të depozitave në bankat e tjera. 

Depozitat janë "kritike" për bankën sepse ato kanë një ndikim të rëndësishëm në 

financimin e saj. Megjithatë, për qëllimin e vlerësimit të kritikalitetit të këtij funksioni 

nuk merret parasysh ky ndikim. Ajo që është e rëndësishme për këtë qëllim, është rreziku 

që dështimi i një banke të shkaktojë efekte sistemike, të tilla si tërheqje të depozitave dhe 

nga banka të tjera në treg. 

 

35. Ndikimi i dështimit të banke në ekonominë reale. Klientët e bankës në paaftësi 

paguese, humbasin aksesin e menjëhershëm në depozitat e tyre dhe nuk mund të kryejnë 

pagesa. Ndërprerja e pagesave ndikon edhe tek persona të tjerë privatë ose shoqëri që nuk 

janë të lidhura drejtpërdrejtë me bankën në paaftësi paguese. Në rast se një bankë 

sistemike shfaq paaftësi paguese, tregu do të reflektojë mungesë likuiditeti duke 

shkaktuar efekte negative serioze në të gjithë ekonominë. 

 

36. Nëse një humbje e përgjithshme e besimit ndikon vendosjen e depozitave në bankat 

e tjera, priten efekte negative dhe në kreditim. Një ndërprerje e veprimtarisë së 

depozitimit në shkallë sistemike ka të ngjarë të ndikojë në kanalet e kredidhënies, për sa 

kohë që nuk ka veprime lehtësuese, p.sh., nga politika monetare. Këto masa janë jashtë 

fushëveprimit të këtij udhëzimi. Megjithatë, duhet të analizohen dhe adresohen me kujdes 

karakteristikat specifike bankës dhe ato të tregut që lehtësojnë ose parandalojnë efektin 

zinxhir. 

a) Faktorët e kritikalitetit 
 

37. Në përgjithësi, aktiviteti i pranimit të depozitave të reja paraqet një kritikalitet të 

ulët për sa kohë që depozituesit janë të gatshëm të depozitojnë pranë bankave të 

tjera. Dështimi i një banke e pengon atë që të mbledhë depozita të reja, por në shumë 

raste, bankat e tjera të tregut mund të jenë në gjendje të përballojnë rritjen e ofertës së 

depozitave. Rrjedhimisht, pranimi i depozitave të reja mund të konsiderohet si shumë i 

zëvendësueshëm. Megjithatë, zëvendësueshmëria mund të kufizohet nga struktura e 

tregut dhe çështjet operacionale. Në segmentin e tregut me pakicë, klientët mund të mos 

kenë qasje të lehtë në bankat e tjera, p.sh., për shkak të mungesës së degëve të bankave, 

por edhe për shkak të modelit të biznesit. Gjithashtu, pjesëmarrësit e tjerë të tregut mund 

të përballen me sfida operacionale në hapjen e llogarive të reja dhe trajtimin e hyrjeve të 

depozitave në një shkallë të madhe. Migrimi i depozitave nga bankat me probleme në 

banka të tjera, konsiderohet kritik në lidhje me kohën, vështirësitë ose vonesat në 

transferimin e depozitave në bankat e tjera, dukë u bërë burim paqëndrueshmërie në treg. 

 

38. Depozitat me maturitet të mbetur të ulët janë më kritike. Vështirësitë e mundshme në 

shlyerjen/kthimin e depozitave mund t'i ekspozojnë depozituesit ndaj problemeve të 
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likuiditetit dhe të dërgojnë sinjale të fuqishme negative në treg, të cilat mund të çojnë në 

tërheqje të depozitave, pavarësisht rrezikut të kredisë me të cilin përballen konsumatorët. 

Për depozitat me afate më të gjata maturimi, rreziku i kredisë është më i rëndësishëm, 

ndërsa rreziku i likuiditetit është më pak i rëndësishëm. Gjithashtu, klientët me depozita 

afatgjata janë më pak të varur nga disponueshmëria e menjëhershme e fondeve. 

 

39. Kritikaliteti varet nga lloji i depozituesit. Lloje të ndryshëm depozituesish mund të 

shfaqin sjellje të ndryshme. Investitorët institucionalë kanë treguar se ata veprojnë më 

shpejt dhe më mirë në rast të dështimit të një banke, dhe në përgjithësi kanë më shumë 

mundësi të zgjedhin ofrues alternativë. Gjithashtu, këta depozitues kanë tendencë të jenë 

më të diversifikuar dhe të mbulohen pak nga skemat e sigurimit të depozitave, pasi 

madhësia e depozitave të tyre shpeshherë e tejkalon shumën e siguruar. Rrjedhimisht, 

pranimi i depozitave për investitorët institucionalë shihet si më pak kritike. Depozituesit 

me pakicë, individët, mund të mbështeten më shumë në skemat e sigurimit ë depozitave 

dhe përgjithësisht janë më pak të diversifikuar, megjithëse mundësia e alternativave mund 

të jetë më e madhe. Rrjedhimisht, depozitat e individëve konsiderohen si kritike. 

  

40. Kritikaliteti varet nga lloji i llogarive. Lidhja e vazhdueshme e transaksioneve midis  

depozitave dhe llogarive rrjedhese, është kritike për shlyerjen e rregullt të transaksioneve 

ditore financiare. Aftësia për ruajtur një akses të pandërprerë në fondet që mbështesin 

veprimet e përditshme të klientëve, mund të jetë kritike për stabilitetin financiar. Nga ana 

tjetër, depozitat në formën e llogarive të kursimit, pavarësisht se janë të rëndësishme, nuk 

janë aq të ndjeshme ndaj aksesit të menjëhershëm, siç janë llogaritë rrjedhëse. 

 

41. Skemat e besueshme të sigurimit të depozitave mund të zvogëlojnë ose zbutin 

dukshëm kritikalitetin. Vlerësimi i kritikalitetit duhet të marrë parasysh efektivitetin dhe 

besueshmërinë e skemave të sigurimit të depozitave. Pranimi i depozitave mund të jetë 

kritik kur kapaciteti i skemës së sigurimit të depozitave është i pamjaftueshëm për të 

mbuluar dështimin e bankave sistemike ose të një grupi të konsiderueshëm të bankave më 

të vogla, por me profile të ngjashme të rrezikut. Gjithashtu, në analizë duhet të 

konsiderohet dhe aftësia e skemave të depozitave për të plotësuar nevojat afatshkurtra të 

likuiditetit të depozituesve (p.sh., nëpërmjet sigurimit të aksesit të shpejtë në fondet e tyre 

nëpërmjet pagimit të shpejtë ose transferimit të depozitave etj.).  

 

 

a) Aspektet që duhet të merren parasysh për analizën e ndikimit të depozitave 

 

 A janë depozitat subjekt i preferencës së depozituesit dhe deri në ç'masë një preferencë e tillë 

mund të mbrojë depozituesit nga humbjet?  

 Deri në ç’ masë mbulohen depozitat nga skema e sigurimit të depozitave: 

- sipas llojit të depozituesit? 

- sipas madhësisë së depozitave? 

- sipas afatit të maturimit? 

 Cilat janë afatet e maturimit të stokut të depozitave? 

 A ka rrezik për tërheqjen e depozitave në shkallë sistemike, për shkak të: 

- pjesës së tregut të bankës në paaftësi paguese? 

- pjesës së tregut të grupit të bankave që perceptohen si e ngjashme me bankën në paaftësi 

paguese? 

 A është në gjendje skema e sigurimit të depozitave të përballojë mbulimin e depozitave të: 

- bankës në paaftësi paguese? 

- grupit të bankave që perceptohen të ngjashme me bankën në paaftësi paguese? 
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 A është në gjendje skema e sigurimit të depozitave të mbulojë nevojat e menjëhershme për 

likuiditet të depozituesve edhe në skenarë stresi? 

 Çfarë ndikimi pritet të ketë në strukturën e financimit të bankave të tjera?  
 

b) Aspektet që duhet të merren parasysh për analizën e ofertës të depozitave 

 

 Cilat janë karakteristikat e strukturës së tregut të ofertës: 

- në lidhje me llojet e depozituesve (individë, institucionalë)? 

- në një rajon të caktuar? 

 A janë në gjendje bankat e tjera të përballojnë një fluks të konsiderueshëm të pranimit të 

depozitave të reja nga pikëpamja financiare, operacionale dhe teknike? 

 
 

5.2 Huadhënia dhe shërbimi i huasë 

 

42. Huadhënia i referohet sigurimit të fondeve për kundërpartitë jo-financiare, siç janë 

korporatat ose klientët me pakicë. Huadhënia ndaj kundërpartive financiare është një 

aktivitet i veçantë dhe vlerësohet si "aktivitete me shumicë" (shih më poshtë). 

 

43. Huadhënia mund të jetë kritike nëse huamarrësi shfaq nevojë për likuiditet dhe 

financim përpara se të  mund të gjejë burime alternative të kredisë. Ekonomia reale 

varet nga një fluks i rregullt i kredisë. Dështimi i një huadhënësi do t'i ekspozonte të 

gjithë huamarrësit afatshkurtër dhe afatgjatë ndaj kufizimeve të likuiditetit. Aftësia e 

huamarrësve për t’u përshtatur me dështimin e një banke do të ndikohej nga kushtet me të 

cilat ata marrin hua dhe aftësia e tyre për të gjetur burime alternative. 

a) Faktorët e kritikalitetit 
 

44. Standardizimi i huasë rrit zëvendësueshmërinë dhe zvogëlon kritikalitetin. Produktet 

e standardizuara zëvendësohen ose transferohen më lehtë në banka të tjera, në krahasim 

me ato të personalizuara. Kur huaja mbështetet me kolateral, standardizimi i kushteve të 

kolateralit dhe transparenca në vlerat e kolateralit, rrit zëvendësueshmërinë. 

 

45. Për huadhënien ndaj bizneseve, madhësia e huamarrësit në përgjithësi rrit 

zëvendësueshmërinë dhe zvogëlon kritikalitetin. Korporatat e mëdha zakonisht kanë 

qasje në një gamë më të gjerë të bankave huadhënëse dhe akses të drejtpërdrejtë në tregjet 

e kapitalit dhe/ose të borxhit. Ndërkohë, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme zakonisht 

kanë qasje vetëm në një bankë. Informacioni financiar për shoqëri të tilla, gjithashtu, 

mund të jetë i kufizuar, çka kufizon më tej mundësinë e bankave të tjera për të 

zëvendësuar shpejt bankën në paaftësi paguese. 

 

46. Për huanë konsumatore, standardizimi i nënshkrimit (përmes mjeteve të tilla si 

vlerësim pikësor i kredisë) rrit zëvendësueshmërinë dhe zvogëlon kritikalitetin. 

Zëvendësueshmëria e produkteve të huasë konsumatore rritet me nivelin e standardizimit. 

Egzistenca e një vlerësimi pikësor të huasë rrit më tej zëvendësueshmërinë. 

 

47. Huadhënia afatshkurtër mund të jetë më kritike në krahasim me atë afatgjatë. 

Huadhënia afatshkurtër shpesh mbështet nevojat për kapital qarkullues të kompanive, 

përmes linjave të kredisë ose kredive kufi. Ndërprerja e këtyre produkteve do të ndikonte 
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drejtpërdrejtë në ekonomi. Nga ana tjetër, huamarrësi nuk preket menjëherë nga paaftësia 

paguese e bankës që i ka ofruar këtij të fundit një hua afatgjatë.  

 

48. Huadhënësit jo-banka mund të rrisin zëvendësueshmërinë, sidomos kur ekziston një 

likuiditet i mjaftueshëm. Gjithsesi, huadhënësit jo-banka ofrojnë fonde vetëm në 

segmente specifike të tregut. Gjithashtu, huadhënësit jo-banka mund të financohen nga 

bankat, duke kufizuar aftësinë e tyre për të luajtur këtë rol në kushtet e një krize më të 

përgjithshme sistemike. Për rrjedhojë, mundësia që huadhënësit jo-banka të zëvendësojnë 

funksionet e një banke në paaftësi paguese, duhet të analizohet me kujdes. 

 
 

 

a) Aspektet që duhet të kosiderohen për vlerësimin e ndikimit të huadhënies 

 Cilës kundërparti  i përkasin huatë? 

- I përkasin një grupi të madh huamarrësish të vegjël (p.sh. me pakicë)? 

- I përkasin një grupi të vogël huamarrësish por me madhësi mesatare të kredisë relativisht 

të  lartë (p.sh. huatë për biznes)? 

 

 Për çfarë përdoren fondet? 

- Përdoren për ofrimin e likuiditetit afatshkurtër? 

- Përdoren më shumë për qëllime investimi? 

 Hipotekore (Rezidenciale / Komerciale / Financimi i ndërtimit) 

 Financimi tregtar 

- Janë financimet konsumatore afatshkurtra (p.sh. huadhënia me kartë krediti)? 

 

 Sa është shuma mesatare e një huaje? 

 

 Sa është afati mesatar i maturimit? 

- Është kredia qarkulluese? 

b) Aspektet që duhet të konsiderohen për analizën e ofertës të huadhënies 

 Cilat janë karakteristikat e strukturës së tregut të ofertës veçanërisht në drejtim të segmentit apo 

rajonit të kredituar? 

 

 A ka banka alternative me ekspertizë të mjaftueshme për të zëvendësuar shpejt bankën në paaftësi 

paguese? 

- A kanë bankat alternative një historik të mjaftueshëm në dhënien e huave për një segment të 

caktuar? 

- A kanë bankat alternative përvojë në menaxhimin e rrezikut në lidhje me segmentin e 

huadhënies në fjalë? 

- A kanë bankat alternative procedura operacionale të nevojshme për të marrë një pjesë të 

konsiderueshme të biznesit të ri? 

- A munden bankat alternative të kryejnë në një shkallë të mjaftueshme aktivitetin e huadhënies 

së bankës në paaftësi paguese? 

 

 Si janë të kolateralizuara huatë? 

- Çfarë lloj kolaterali është vendosur? 

- A ka një proces vlerësimi të standardizuar, të pavarur dhe transparent? 

- A janë lehtësisht të transferueshme marrëveshjet e kolateralit? E pengon transferueshmërinë 

përdorimi i të njëjtit kolateral për disa kredi? 

- A përputhet vlera e kolateralit me rrezikun e kundërpartisë? 
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 Deri në çfarë masë është standardizuar segmenti i veçantë i huadhënies? 

- Sa të ngjashme janë kontratat e huasë? 

- Sa të ngjashme janë procedurat e rrezikut të kredisë? 

- A janë huatë ose portofoli i tyre të transferueshme tek nje shoqëri e administrimit të aktiveve? 

- A bazohet historiku i kredisë në një vlerësim të formalizuar dhe të transferueshëm apo 

mbështetet vetëm në ekzistencën e një marrëdhënie afatgjatë biznesi me klientët? 

 

 

5.3  Pagesat, klerimi, kujdestaria dhe shlyerja 
 

49. Për qëllime të këtij udhëzimi, funksionet e pagesave, klerimit, kujdestarisë dhe 

shlyerjes janë kufizuar vetëm tek ato që ofrojnë bankat për klientët e tyre. Udhëzimi 

nuk trajton ofruesit e mirëfilltë të këtyre shërbimeve, përkatësisht “Infrastukturën  e 

tregjeve financiare” (FMI -Financial Market Infrastructure). Megjithatë, udhëzimi shtrihet 

edhe tek subjektet jo-banka të një banke, pasi disa nga funksionet kritike të pagesave, 

klerimit dhe shlyerjes mund të ofrohen nga një njësi jo bankare e grupit, p.sh., një tregtar 

ndërmjetës (broker dealer). 

 

50. Llojet dhe nivelet e shërbimeve të pagesave, klerimit dhe shlyerjes të ofruara nga 

banka për lehtësimin e transaksionet financiare mund të ndryshojnë në varësi të 

rolit të tyre në funksionimin e tregjeve financiare. Një bankë mund të ofrojë shërbime 

pagesash, klerimi dhe shlyerjeje si një ndërmjetës midis klientëve të saj ose si ndërmjetës 

midis një klienti dhe institucionit pjesëmarrës në tregjet financiare (FMI). Në disa raste, 

banka mund të jetë ofrues i shërbimeve të pagesës, klerimit dhe shlyerjes për një 

institucion të infrastrukturës së tregut ose mund të ofrojë akses në infrastrukturën e 

tregjeve financiare për  bankat e tjera që nuk janë anëtare të sistemit të klerimit.  

 

51. Disa funksione në fushën e pagesave, klerimit dhe shlyerjeve dhe shërbime të lidhura me 

to kryhen në disa vende ose mbështeten në disponueshmërinë e funksioneve dhe aksesit 

në fonde dhe infrastrukturë në disa vende. Në varësi të funksionit, analiza e kritikalitetit 

mund të bëhet si në këndvështrimin kombëtar ashtu dhe atë global. Ky është rasti për 

klerimin e monedhës së huaj dhe për funksione të ngjashme siç është menaxhimi global i 

parasë.  

a) Faktorët e kritikalitetit  
 

52. Përqëndrimi i tregut rrit kritikalitetin. Sa më e madhe të jetë pesha që e bankës në një 

segment të veçantë të tregut, aq më i madh është kritikaliteti, pasi paaftësia paguese e saj 

ndikon në disa kundërparti dhe gjithashtu, mund të pengojë likuiditetin e disa klasave të 

aktiveve apo të institucioneve pjesëmarrëse në tregjet financiare (FMIs), aktive në 

segmentin përkatës të tregut. 

 

53. Shpërndarja gjeografike rrit kritikalitetin. Shërbimet e pagesave, klerimit dhe 

shlyerjes të ofruara në një zonë më të madhe gjeografike, që përfshijnë vëllime të larta 

ose vlera të larta, konsiderohen më kritike. 

 

54. Platfomat komplekse, jo standarde, rrisin kritikalitetin. Konsumatorët profesionistë 

kanë nevojë për më shumë kohë për të migruar në shërbime alternative, nëse shërbimet e 

pagesave, klerimit dhe shlyerjes ofrohen përmes platformave komplekse dhe jo standarde. 
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55. Disponueshmëria e zëvendësuesve në treg zvogëlon kritikalitetin. Disponueshmëria e 

kanaleve alternative për klientët mund të ulë kritikalitetin, edhe pse vlerësimi duhet të 

marrë parasysh kohën, efikasitetin dhe kostot. Ekzistenca e standardizimit të lartë, 

produktet e përbashkëta dhe rregullat e procedurat operacionale dhe teknike mund të 

rrisin zëvendësueshmërinë. 

 

56. Lidhja ndërmjet shërbimeve të afërta, p.sh., llogaritë e rrjedhëse, depozitat dhe 

kujdestaria, mund të rrisin kritikalitetin. Aksesi në fondet ose në letrat me vlerë që do 

të transferohen është parakusht për të përdorur shërbimet e pagesave, klerimit dhe 

shlyerjes. Lidhja mes këtyre shërbimeve të afërta mund të zvogëlojë zëvendësueshmërinë 

dhe të rrisë kritikalitetin. 

 

57. Mbështetja e institucioneve pjesëmarrëse në tregjet financiare (FMI) tek shërbimet 

e bankës rrit kritikalitetin. Në disa raste, bankat u ofrojnë institucioneve pjesëmarrëse 

në tregjet financiare shërbime të pagesave, klerimit dhe shlyerjes. Bankat, gjithashtu, 

mund të luajnë një rol në ofrimin e likuiditetit për këto institucione. Paaftësia paguese e 

bankave mund të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në funksionimin e institucionit dhe në këtë 

mënyrë të ndikojë në mënyrë indirekte një numër të madh kundërpartish që nuk kanë 

lidhje me bankën në vështirësi. 

 

58. Kritikaliteti varet nga klasa e aktiveve që duhet të klerohen dhe nga palët 

përfundimtare të transaksioneve. Një ndërprerje e klerimit dhe shlyerjes së klasave të 

aktiveve me vëllim të lartë, me likuiditet të lartë ka të ngjarë të ketë më shumë ndikim 

sesa një ndërprerje në ato më pak të rëndësishme ose të izoluara. Prandaj, analiza duhet të 

diferencohet sipas klasës së aktiveve dhe mund të varet nga rrethanat aktuale në treg. 

Këtu, duhet të mbahet parasysh edhe lloji i kundërpartive përfundimtare p,.sh., 

ndërmjetësit financiarë ose subjektet jofinanciare. 

 

59. Vlerësimi i kritikalitetit varet nga struktura e tregjeve dhe segmentimi i tyre. 

Lidhjet midis segmenteve të tregut e rrisin kritikalitetin. Pagesat, klerimi dhe shlyerja 

normalisht ndahen sipas klasave të aktivit, p.sh., mjetet monetare në monedha të 

ndryshme ose llojet e titujve që shlyhen nëpërmjet kanaleve të ndryshme. Gjithashtu, 

kanalet e përdorura për një transaksion mund të varen nga madhësia dhe vëllimi. 

Megjithatë, shumë transaksione përfshijnë disa shkallë që shlyhen përmes kanaleve të 

ndryshme. Përmes këtyre lidhjeve, ndërprerja e një shërbimi në një segment mund të 

ndikojë në të tjerët. 

 

 

a) Aspektet që duhet të merren parasysh për analizën e ndikimit 

 Cilat janë kundërpartitë të cilave iu ofrohen shërbimet e  pagesave, shërbimeve të klerimit dhe 

shlyerjes? 

- Deri në ç'masë ofrohen shërbimet ndaj kundërpartive individë, biznese, institucioneve 

financiare apo institucioneve pjesëmarës në tregjet financiare (FMI)? 

- Cila është marrëdhënia ndërmjet numrit të kundërpartive, vëllimit dhe vlerës së 

transaksioneve? A janë kundërpartitë të kufizuara në numër, por madhësia e pagesave 

mesatare është e rëndësishme (p.sh., roli i agjentit të shlyerjes për një kundërparti financiare)? 

 

 Cili është ndikimi i një ndërprerje të mundshme tek kundërpartitë? 

- A ndikon në pozicionin e likuiditetit të kundërpartive ndërprerja e shërbimit? Cilat pagesa 

(nëse ka) mund të shtyhen për një periudhë të kufizuar? 
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- A ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme vëllimet ose madhësitë e pagesave (p.sh. pagesat 

në fund të muajit)? 

- A ka mundësi që pagesat të anulohen? A ekziston ndonjë ndërprerje automatike apo anulim? 

Ka ndonjë pengesë rregullatore në skenarët e krizës? 

- A përfshin mekanizmi rinovim të detyrimeve?  

 

 A jane transaksionet e koletarizuara? 

- Çfarë lloj kolaterali duhet të bllokohet? 

- A ka një proces vlerësimi të standardizuar, të pavarur dhe transparent? 

- A janë marrëveshjet e kolateralit lehtësisht të transferueshme? 

- A përputhet vlera e kolateralit me rrezikun e kundërpartisë? 

 

b) Aspektet që duhet të konsiderohen për analizën e ofertës 

  Si është i ndarë tregu? 

- sipas klasave të aktiveve (mjete monetare, letra me vlerë)? 

- sipas karakteristikave të transaksionit (madhësia, vëllimi)? 

- sipas llojit të kundërpartive (klientët individë, bizneset e vogla dhe të mesme, bizneset e 

mëdha, ndërmjetësit financiarë, investitorët institucionalë)? 

- sipas rajonit (në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar)? 

 

 Sa i përqendruar është tregu? 

- Ku bazohet ndarja e tregut? Për shembull: 

 pagesat (vëllimet mesatare bruto dhe vlerat në përqindje ndaj totalit të vëllimeve dhe 

vlerave të sistemit); 

 klerimi dhe shlyerja (niveli i aktivitetit të tregtimit si përqasje për veprimtarinë e 

klerimit dhe shlyerjes); 

 shërbimet e kujdestarisë (vlera e aktiveve në kujdestari në përqindje ndaj vlerës totale 

të tregut); 

 shuma e të ardhurave të krijuara nga veprimtaritë e pagesave, klerimit dhe shlyerjes si 

përqindje ndaj të ardhurave totale të tregut. 

- Deri në çfarë masë kryhen transaksionet brenda vendit pa kaluar në ofruesit e jashtëm (p.sh., 

bankat e tjera ose FMI)? 

- Deri në çfarë mase janë të aftë ofruesit të netojnë transaksionet? 

 

 A kanë ofruesit e tjerë përvojë në një segment të veçantë të pagesës, klerimit dhe shlyerjes? 

- A kanë ofruesit e tjerë përvojë të mjaftueshme në ofrimin e shërbimeve të pagesave, klerimit 

dhe shlyerjes për një segment të caktuar? Sa është pesha e tyre në treg? 

- A kanë ofruesit e tjerë përvojë në menaxhimin e rrezikut në segmentin në fjalë? 

- A kanë hartuar ofruesit e tjerë procedura operacionale të nevojshme për të marrë një pjesë të 

konsiderueshme të biznesit të ri? 

- A janë në gjendje ofruesit e tjerë të kryejnë shërbimet e nevojshme në një shkallë të 

mjaftueshme? 

 

 A ka pengesa për zëvendësueshmërinë? 

- Sa shpejt mund të kalojnë klientët tek ofruesit e tjerë të shërbimeve? 

- Si mund të ruhet disponueshmëria, autenticiteti, integriteti dhe konfidencialiteti i të dhënave 

gjatë transferimit? 

- Sa e kushtueshme është për konsumatorët që të kalojnë në ofrues të tjerë në kohën e duhur? A 

është e arsyeshme për konsumatorët që të vendosin të kalojnë në kanale alternative? 

- A ka barriera për hyrjen në treg të ofruesve të rinj të shërbimeve? 

- A janë në gjendje ofruesit e rinj të fitojnë anëtarësimin në FMI përkatëse në një kohë të 

arsyeshme? Nën cilat kushte mund ta ruajnë anëtarësimin, ofruesit që po kalojnë vështirësi? 
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 Deri në ç'masë është i standardizuar procesi i pagesave, klerimit dhe i shlyerjes nga të gjithë 

ofruesit? 

- Sa të ngjashme janë produktet bazë, korniza ligjore dhe operacionale? 

- Sa të ngjashme janë procedurat e vlerësimit të rrezikut? 

 

 Sa të lidhura janë shërbimet e pagesave, klerimit dhe shlyerjes me veprimtari të tjera të biznesit të 

bankës? 

 

 Si identifikohen, monitorohen dhe menaxhohen rreziqet dhe kostot që lidhen me ruajtjen dhe 

shpërndarjen e instrumenteve financiare. 

 

 

5.4  Tregjet e financimit me shumicë  
 

60. Aktivitetet me shumicë i referohen huadhënies dhe huamarrjes që kundërpartitë 

financiare kryejnë me njëra tjetrën në tregjet me shumicë. Këto aktivitete nuk 

përfshijnë flukset brenda grupit. Arsyeja kryesore për të konsideruar funksionet e 

shitjes me shumicë si kritike është mundësia e përhapjes së efektit zinxhir në të 

gjithë sistemin financiar. Ndërprerja e tregjeve me shumicë mund të ekspozojë palët 

ndaj mungesës së likuiditetit dhe paaftësisë paguese, të cilat nga ana tjetër i pengojnë ato 

që të ofrojnë funksione kritike. Përhapja mund të ndodhë edhe përmes pasojave indirekte; 

për shembull, dështimi i një banke që ka aktive jolikuide të financuara nga detyrime 

afatshkurtra likuide, mund të përhapet shpejt në banka dhe tregje të tjera. 

 

61. Aktivitetet me shumicë kryhen në tregjet me segmentim të lartë, p.sh tregu 

ndërbankar por jo të gjitha kanë potencial të shkaktojnë efekt zinxhir të 

konsiderueshëm. Kritikaliteti i aktiviteteve me shumicë varet në mënyrë të rëndësishme 

nga rëndësia sistemike e atij tregu. 

 

62. Aktivitetet e financimit me shumicë konsiderohen si kritike nëse huamarrësi 

përballet me vështirësi likuiditeti dhe financimi përpara gjetjes së burimeve 

alternative të kredisë. Një aktivitet i financimit me shumicë mund të konsiderohet kritik 

nëse banka në vështirësi është një ofrues i madh i likuiditetit për tregjet me shumicë dhe 

nuk mund të zëvendësohet pa krijuar probleme likuiditeti në treg. 

a) Faktorët e kritikalitetit 
 

63. Rëndësia sistemike e tregut me shumicë rrit kritikalitetin. Kritikaliteti varet kryesisht 

nga rëndësia sistemike e tregut. Ndërsa tregjet e financimit në monedhë të huaj (euro dhe 

dollar) dhe ato ndërbankare janë kritike, tregjet e financimit me shumicë për monedha më 

pak të përdorura mund të mos jenë te tilla. 

 

64. Ndërlidhja e huamarrësit/ huadhënësit rrit kritikalitetin. Rëndësia kritike e një banke 

ka të ngjarë të lidhet pozitivisht me ndërlidhjen e saj me institucionet e tjera financiare. 

 

65. Pesha e madhe në tregun e financimit me shumicë rrit kritikalitetin. Përkeqësimi i 

situatës financiare ose dështimi i një banke ka më shumë gjasa të dëmtojë pjesëmarrësit e 

tjerë të tregut financiar, nëse aktivitetet e saj përfaqësojnë një pjesë të madhe të aktivitetit 

në tregun e financimit me shumicë. Sa më e madhe të jetë pesha në treg e bankës, aq më e 

vështirë është që aktivitetet e saj të zëvendësohen nga banka të tjera, ndaj dështimi i saj 

mund të shkaktojë ndërprerje të aktiviteteve në tregjet e financimit me shumicë. 
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66. Mospërputhja e tepërt e maturitetit rrit kritikalitetin. Financimi afatshkurtër me 

shumicë, për qëllime investimi në aktive afatgjata jo likuide, mund të jetë kritik nëse 

detyrimet me shumicë nuk mund të rinovohen dhe nëse nuk mund të sigurohet një 

financim tjetër. Rrjedhimisht, kjo mund të rezultojë në një zhvlerësim të aktiveve nga ana 

e bankës në vështirësi dhe në shitjen e tyre me çmime tejet të reduktuara, duke ushtruar 

presion mbi bilancet e institucioneve me aktive të ngjashme dhe duke aktivizuar një rreth 

vicioz.  
 

 

a) Aspektet që duhet të konsiderohen për analizën e ndikimit të financimit me shumicë 

 Cilat tregje me shumicë do të preken? 

 

 A janë këto tregje me rëndësi sistemike? 

 

 Cilat kundërparti ofrojnë financim për bankën? 

- A ofrohet financimi nga huadhënës të ndryshëm (p.sh., i diversifikuar në vende të 

ndryshme)? 

- Është grupi i huadhënësve i vogël, por madhësia e huasë mesatarisht e konsiderueshme? 

 

 Përdoren fondet për një investim në aktive afatgjata dhe jolikuide? 

 Cila është madhësia mesatare e financimit me shumicë? 

 Cili është afati mesatar i maturimit i financimit me shumicë? 

 A parashikohet shprehimisht në kontratë rinovimi i financimit nga i njëjti ofrues? 

 Sa shpejt mund të sigurohet financimi nga një ofrues tjetër? 

 Sa aktive të papërdorura si kolateral  janë në dispozicion për t'u përdorur? 

b) Aspektet që duhet të konsiderohen për analizën e ofertës të financimit me shumicë 

 Cilat janë karakteristikat e strukturës së tregut të ofertës për një produkt dhe rajon të veçantë? 

 

 A ka ofrues alternativë me përvojë të mjaftueshme në segmentin e veçantë të financimit me 

shumicë? 

- Kanë ofruesit e tjerë eksperiencë në menaxhimin e rrezikut të produkteve të përdorura për 

financimin me shumicë? 

- A ka ofrues të tjerë që janë në gjendje të investojnë një sasi të konsiderueshme të 

likuiditetit? 

 

 Çfarë lloj kolaterali përdoret? 

- Çfarë lloj kolaterali është lënë garanci? 

- Është i standardizuar procesi i tregtimit dhe i vlerësimit? 

- Janë marrëveshjet e kolateralit lehtësisht të transferueshme? A e pengon përdorimi i të 

njëjtit kolateral për disa kredi, transferueshmërinë e tij?  

- A përputhet vlera e kolateralit me rrezikun e kundërpartisë? 

 
 

5.5 Tregjet e kapitalit dhe aktivitetet e investimeve 
 

67. Aktivitetet e tregjeve të kapitalit i referohen emetimit dhe tregtimit të letrave me 

vlerë, shërbimeve këshilluese përkatëse dhe shërbimeve të lidhura me to, siç janë 

ndërmjetësimi për paketa të veçanta (prime brokerage). Ato përfshijnë, gjithashtu. 

investimin e kapitalit të vetë shoqërisë në kapital privat ose investime të ngjashme.  
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68. Ky seksion fokusohet, së pari, në tregun primar të emetimit të letrave me vlerë (duke 

përfshirë çdo aktivitet emetues në emër të qeverive dhe shërbimet këshilluese përkatëse 

dhe, së dyti, në aktivitetet që kanë të bëjnë me tregtimin e letrave me vlerë si në emër 

të klientëve ashtu edhe në llogarinë e vetë bankës. Kjo përfshin kryerjen e funksionit të  

ndërmjetësit ose të krijuesit të tregut të letrave me vlerë dhe ofrimin e shërbimeve të 

lidhura drejtpërdrejt me këtë aktivitet, si huadhëniet me fonde të marra hua dhe 

ndërmjetësimi për klientë të veçantë. 

 

69. Aktivitetet e tregjeve të kapitalit mbështeten gjerësisht në infrastrukturën e 

pagesave. Pjesa e pagesave, klerimit dhe shlyerjes së bizneseve të tregjeve të kapitalit 

trajtohet në një seksion të veçantë, duke pasur parasysh lidhjen e ngushtë midis pagesave 

për bizneset e tregjeve të kapitalit dhe tregjet dhe infrastrukturën për pagesat e tjera. 

Marrëveshjet e riblerjes (repo-t), huatë e letrave me vlerë dhe financime të tjera për 

tregjet e kapitalit janë përfshirë në sektorin e financimit me shumicë. 

a) Faktorët e kritikalitetit 
 

70. Në tregjet primare, zëvendësueshmëria ndikohet kryesisht nga numri i shoqërive me 

kapacitet shpërndarës dhe përvojë në tregun përkatës: baza e kapitalit mund të jetë 

një faktor dytësor. Ofruesit e tregjeve primare kanë tendencë të jenë shumë të 

zëvendësueshëm, pasi letrat me vlerë janë produkte relativisht të standardizuara. 

Transaksionet pezull mund të zhvendosen relativisht lehtë në një shoqëri tjetër, me kusht 

që ofruesi i ri të ketë akses në një bazë të madhe investitorësh dhe pavarësisht vonesës,  

nuk ka ndonjë ndikim sistemik. Në disa tregje të vogla të kapitalit, mund të ketë një grup 

të kufizuar të ofruesve të tregjeve të kapitalit. Për transaksionet shumë të mëdha, 

zëvendësueshmëria mund të kufizohet nga aftësia e një shoqërie për të mbajtur letra me 

vlerë të nënshkruara në bilancin e tyre. 

 

71. Në tregjet sekondare, afati kohor për zëvendësim kushtëzohet nga intensiteti i 

transaksioneve në njërën anë dhe hapat proceduralë që kërkohen për të transferuar 

llogaritë e klientëve nga ana tjetër. Shpejtësia me të cilën dështimi i një aktiviteti të 

tregjeve të kapitalit do të transmetohej në sistemin financiar, ndikohet nga aftësia për ta 

zëvendësuar atë, para shfaqjes së stresit financiar tek kundërpartitë, klientët dhe tregjet. 

Vëllimi dhe shpeshtësia e transaksioneve janë faktorët kryesorë që përcaktojnë se sa 

shpejt mund të percillet vështirësia nga një shoqëri tek shoqëritë e tjera dhe më pas në 

tregje. Këto shoqëri ka më shumë gjasa të jenë kritike në tregjet ku një numër i kufizuar 

shoqërish bëjnë treg me çmime të dyanshme në një ekspozim të caktuar në letra me vlerë 

ose derivate. Produktet më likuide e të tregtuara me shumicë, kundrejt atyre të 

personalizuara, zëvendësohen ose transferohen më lehtë në shoqëri të tjera dhe për 

rrjedhojë janë më pak kritike. Tregjet, në të cilat ka vetëm një numër të kufizuar të 

konkurrentëve vendas që tregtojnë në mënyrë aktive, do të kenë më shume lojtarë kritikë 

se sa tregjet në të cilët ekziston konkurrencë më e gjerë. 

 

72. Shërbimet paketë, kreditë ose ofrimi i likuiditetit në emër të klientëve, zvogëlojnë 

zëvendësueshmërinë dhe rrisin kritikalitetin. Përfshirja e produkteve dhe shërbimeve 

ndihmëse për konsumatorët do të zvogëlonte lëvizjen e llogarive të klientëve. Në disa 

tregje, të tilla si ndërmjetësimi për klientë të veçantë, marrëdhëniet me shumë ndërmjetës 

të klientëve do të ulnin ndjeshmërinë e tregut në vështirësi.  

 

73. Lëvizja (transferueshmëria) e llogarisë së klientit mund të jetë një faktor kryesor në 

shumë tregje. Infrastruktura e disponueshme për transferimin e llogarive ndryshon 
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shumë në të gjitha tregjet, ashtu si dhe standardet për ndërveprimin midis sistemeve të 

ofruesve. Këta faktorë mund të jenë një kufizim për numrin e llogarive që mund të 

transferohen në një periudhë relativisht të shkurtër kohore, veçanërisht kur sistemet për 

transferimin e llogarive kërkojnë verifikim për çdo llogari ose përpunim manual. Lëvizja, 

gjithashtu i nënshtrohet rrezikut operacional (p.sh., transferimet e gabuara të të dhënave).  

 

 

a) Aspektet që duhet të konsiderohen për analizën e ndikimit e tregut të kapitalit 

 Shpejtësia e transaksionit: Me çfarë shpeshtësie kryhen transaksione në këto tregje? Koha e 

transaksioni mund të jetë e shkurtër (p.sh. orë ose ditët) për aktivitete të tilla, si: krijimi i 

tregut dhe ekzekutimi i tregtimeve të standardizuara ose e gjatë (p.sh., muaj) për aktivitete të 

tilla si titullzimi, që përfshin një periudhë përgatitore ose për tregtimin e derivativëve 

komplekse.  

 

 Lloji dhe gjerësia e bazës së konsumatorëve: Sa e madhe dhe e gjerë është baza e 

konsumatorëve? Cili është profili i këtyre klientëve dhe sa ndikim ka aksesi në shërbimet 

financiare të ofruara në modelin e tyre të biznesit? Është e mundur që dështimi për të ofruar 

këto shërbime financiare të perhapet ndër shoqëritë e tjera? 

 

 Shkalla e huamarrjes së pjesëmarrësve të tregut: Tregjet do të jenë më të ndjeshme ndaj 

ndërprerjeve kur firmat janë të financuara më shumë nëpërmjet huamarrjes, pasi lëvizjet në 

çmimet e tregut mund të detyrojnë pjesëmarrësit e tjerë të shesin pozicionet, duke përhapur 

më tej stresin tek pjesëtarët e tjerë. 

 

b) Aspektet që duhet të konsiderohen për analizën e ofertës e tregut të kapitalit 

 

 Mbizotërimi i tregut: një treg ku aktiviteti është shumë i përqendruar në pak shoqëri, ka më 

shumë gjasa të shfaqë një shkallë të ulët zëvendësueshmërie.  

- Sa e madhe është pjesa e tregut e aktorëve kryesorë? 

- Sa shpesh ndryshojnë aktorët në aspektin e renditjes së tyre (p.sh., tabelat e renditjes 

për tregjet primare dhe vëllimi për tregjet sekondare)? 

 

 Transferueshmëria e biznesit të klientit: 

- Deri në ç’shkallë janë paketuar shërbimet për një segment klientësh të dhënë? 

- Deri në ç'masë janë përshtatur transaksionet e klientëve? 

- Deri në ç’ masë është lloji i biznesit i varur ngushtë nga marrëdhënia me klientin? 

 Kufizimet e kapaciteteve të pjesëmarrësve zëvendësues në treg: 

- Shkalla në të cilën ndryshon infrastruktura e zëvëndesuesve; 

- Shkalla në të cilën ofrimi i aktivitetit financiar kërkon aftësi ose infrastrukturë shumë 

të specializuar; mungesa relative e burimeve të specializuara; 

- Kapaciteti i tepërt i zëvendësuesve; 

- Korniza kohore e kërkuar për zëvendësuesit për të alokuar kapacitete të tepërta; 

- Kufizimet rregullatore që mund të pengojnë hyrjen e zëvendësuesve në treg ose  

zgjerimin e aktivitetit ekzistues. 

 

 

5.6 Shërbimet e përbashkëta financiare 
 

Shërbimet e përbashkëta lidhur me financimin përfshijnë menaxhimin e burimeve financiare 

të bankës. Një listë treguese është më poshtë. 
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Tabelë: Shërbimet e përbashkëta financiare 

a) Shërbimet e Thesarit / 

ALM 

- Funksion drejtues për aktivitetin e thesarit (menaxhimi dhe 

monitorimi i rrezikut, drejtimi i operacioneve, përcaktimi i 

monitorimit të rrezikut) 

- Menaxhimi i kolateralit, rifinancimi i subjekteve 

- Funksioni i raportimit, normat rregullatore të likuiditetit 

- Programet e financimit afatmesëm dhe afatgjatë, dhe rifinancimi i 

subjekteve të grupit 

- Rifinancimi, çështje afatshkurtra 

b) Tregtia / Menaxhimi i 

Aktiveve 

- Përpunimi i operacioneve: zënia e tregut, menaxhimi i ciklit të jetës 

- Konfirmimi, shlyerja, pagesa 

- Pozicionet dhe menaxhimi i palëve (raportimi i të dhënave, 

marrëdhëniet e palëve të tjera) 
 

c) Menaxhimi dhe 

vlerësimi i rrezikut 

- Menaxhimi qendror i rrezikut 

- Njësitë e administrimit të rrezikut, sipas linjave të biznesit si edhe 

sipas llojit të rrezikut 

- Menaxherët e rrezikut të integruar 

- Përgatitja e raporteve të rrezikut 

- Infrastruktura dhe personeli i rrezikut të TI, që nuk mbulohen diku 

tjetër 

d) Kontabiliteti - Raportimi ligjor 

- Raportimi rregullator 

- Aktivitetet e vlerësimit për pozicionet e tregut 

- Raportimi për drejtimin 

e) Operacionet fizike, të 

tilla si dorëzimi i 

parave 

- Para dhe monedhë 

- Përpunim me bazë letre 

 

 

5.7 Shërbimet e përbashkëta operacionale 
 

Shërbimet e përbashkëta operacionale nuk përfshijnë burime financiare, por sigurojnë 

infrastrukturën e nevojshme për të mundësuar funksionimin e bankës ose një pjese të saj. Si 

të tilla, ato nuk janë specifike për bankat, por gjenden edhe tek jo-bankat. Ngjashmëria 

mundëson që kornizat ekzistuese, p.sh. ato që mbulojnë menaxhimin e rrezikut të subjekteve 

ose planifikimin e vazhdimësisë së biznesit, të përdoren për të vlerësuar dhe siguruar 

disponueshmërinë e këtyre funksioneve në një krizë. Megjithatë, kriteret e vlerësimit mund të 

kenë nevojë të zgjerohen, p.sh., për të mbuluar çështjet ligjore ose ndërkufitare. Një listë 

treguese është më poshtë: 

Tabelë: Shërbimet e përbashkëta operative 

a) Mbështetja e burimeve 

njerëzore 

- Listëpagesa 

- Administrimi i stafit (kontratat) 

- Komunikimi për burimet njerëzore 
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b) Teknologjia e 

informacionit  

Ruajtja dhe përpunimi i të dhënave 

- Infrastruktura të tjera të TI, vendet e punës, telefonia, serverat, 

qendrat e të dhënave dhe shërbimet e lidhura 

- Licencat e software-it dhe bazat e kodeve të aplikacionit  të  

software-it  

- Aksesi në ofruesit e jashtëm (p.sh. Bloomberg, bursat) 

- Mirëmbajtja e aplikacioneve (mirëmbajtja e aplikacioneve softëare 

dhe flukset e të dhënave përkatëse, të kufizohet në mirëmbajtjen 

korrigjuese gjatë periudhës së ndërhyrjes se jashtëzakonshme) 

- Gjenerimi i raporteve 

- Mbështetja e përdoruesit 

- Zgjidhjet në rast të katastrofave 

c) Përpunimi i transaksionit - Shërbimet e ofruara brenda grupit, që nuk janë përfshirë deri tani 

në funksionet kritike 

- Çështjet ligjore të lidhura me transaksionet, të tilla si pastrimi i 

parave 

d) Sigurimi i pasurive të 

paluajtshme ose 

menaxhimi 

- Menaxhimi i objekteve të brendshme 

- Kontrolli i akseseve 

- Siguria 

- Menaxhimi i portofolit të pasurisë së paluajtshme 

e) Shërbimet ligjore / 

pajtueshmëria 

- Mbështetja ligjore  

- Biznesi / transaksionet ligjore  

- Mbështetja e përputhshmërisë, etj.. 

 


