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Abstrakt 

 

Sistemibankar, kolonë qendrore e stabilitetit financiar, mbart peshë materiale në rastin e Shqipërisë. 95% e sistemit 

financiar përbëhet nga sektorit bankar, duke i atribuuar këtij të fundit rolin kyç në zhvillimin ekonomik të vendit. Totalii 

aktiveve të tij përbëhet në mbi 50% nga portofoli i kredisë së bankave. Në këtë kontekst, cilësia e kredisë mbart rol primar 

në ruajtjen e një aktiviteti të shëndoshë dhe të sigurtë bankar. Bazuar në zhvillimet e viteve të fundit në ekonomi, rrezikui 

kredisë tashmë është kthyer në temë të ditës. Fenomeni i rritjes së vazhdueshme të kredive me probleme - tregues thelbësor 

i performancës së kredive - përbëndebatin kryesor. Nisur nga implikimet e përkeqësimit të treguesit të cilësisë së portofolit 

–si në zhvillimin e mëtejshëm të kreditimit, ashtu edhe në mbarë ekonominë – shkaqet, pasojat, metodat matëse dhe masat 

që duhet të ndërmerren me qëllim kufizimin e këtij fenomeni jepenpërgjatë studimit. Studimi shqyrton nga një 

këndvështrim krahasues metodologjinë që përdoret në Shqipëri kundrejt atyre të vendeve të zhvilluara, duke u fokusuar në 

rëndësinë e parashikimit të situatave procickle dhe adresimin e tyre. 

 

Fjalë kyçe: kredi; klasifikim i kredisë; matrica e migrimit; kapital ekonomik; probabiliteti i humbjes. 

 

 

 

Abstract 

 

The crisis‟ history in the banking sector, has found continuously a substantial connection between the deterioration of the 

loan portfolio in the banking industry and the deterioration of the financial condition of financial institutions, up to the 

bankruptcy, making their role as a promoter of economic development difficult or impossible. Consequently, increasingly 

understanding of the evolution of credit risk is an important moment to prevent undesirable situations or financial crisis. 

In the past two decades, an improvement of the analytical framework to assess market risk is noted; meanwhile the progress 

has been slower for measuring and assessing the credit risk. Due to insufficient data, credit risk modeling is more complex 

and a difficult process than modeling of market risk, in circumstances where the credit events related to the transition from 

one credit class to another credit class and typically in "default" are rare, as well as their asymmetric distribution. 

Nevertheless, in recent years‟ positive developments in credit risk modeling is noted, as well as in the theoretical and 

application context. 

Consequently, understanding credit risk evolution and the ability to measure it in order to prevent undesirable situations or 

financial crisis, is crucial. Thus, the field of credit risk modeling has developed rapidly over the past few years becoming a 

key component in the risk management systems in financial institutions. Yet, forecasting the function of probability 

distribution of losses that arise from bank‟s credit portfolio is a complex and a challenging process, especially in Albania,  

under circumstances of not very accurate and insufficient historical data. The aim of this paper is to develop an internal 

model to measure credit risk for the Albanian banking sector. A simplified version of credit risk modeling is linked to the 

credit migration matrix which consists in assessing the evolution and changes in the borrower‟s or a group of borrowers‟ 

past credit quality with homogeneous features, as an expression of transition from one credit class to another with the main 

focus the "default" class. 

 

Keywords: credit; credit rating; migration matrix; economic capital; probability of loss. 
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Parathënie 
 
Ideja se niveli i kapitalit të një bankeduhettë shihet i lidhur ngushtë me "rrezikshmërinë" e aktiveve të 

sajgëzon një mbështetje të gjerë. Megjithatë, pavarësisht pranueshmërisë sëidesë, zbatimi i saj mbetet 

ende në nivel teorik, pasi lipset matje e saktë e "rreziqeve" që shoqërojnë zërat e aktivit në bilancin e 

një banke. Kjo është njëdetyrë e vështirëdhe paçka se është bërëprogresnë këtë drejtim gjatë viteve të 

fundit,mbetet sërish shumë për tëbërë.Një ndërsfidatështë që tëmatetjo vetëmrrezikshmëria e aktiveve 

të ndryshmenë njëmoment të dhënë në kohë por, të matet edhe se siniveli i përgjithshëm 

irrezikutndryshon në kohëdhe,në veçanti, si ky i fundit lidhet me ecurinë e ekonomisë.  

Kjo e fundit është çështje me rëndësi kritike, jo vetëm për bankat tregtare, por edhe për bankat 

qendrore dhe politikëbërësit e tjerë në kuadër të ruajtjes së stabilitetit makroekonomik dhe financiar të 

një vendi. Nëse bankat keqvlerësojnë rrezikun gjatë cikleve të biznesit – e nënvlerësojnë atë përgjatë 

kohërave të rritjes ekonomike dhe e mbivlerësojnë atë në rast rënieje ekonomike – rreziku për “fluska” 

në procesin kredidhënës (credit bubbles) është tepër i lartë. Për pasojë, kjo mund të çojë në një rrezik 

të rritur për paqëndrueshmëri financiare.  

Nga një pikëpamje më pragmatiste, vështirësia kryesore me të cilën përballen si bankat ashtu dhe 

mbikëqyrësit e tyre është të përcaktohet se si niveli i rrezikut të kredisë ndryshon me stadin e 

zhvillimit të ekonomisë dhe, për pasojë, se si niveli i kapitalit të kërkuar - pasojë e zbatimit të një 

modeli të rrezikut të kredisë apo e përmbushjes së kërkesave rregullatore dhe mbikëqyrëse - duhet të 

ndryshojë me kalimin e kohës.  

Nga njëra anë, ka argumenta të forta se kapitali duhet të krijohet ose rritet në kohë rritjeje ekonomike, 

me qëllim që në kohë të vështira të ekzistojë një “mburojë” e mjaftueshme në mënyrë që humbjet të 

mund të absorbohen nga ky kapital shtesë i krijuar, pa prekur aftësinë paguese të bankës e, për 

rrjedhojë, stabilitetin financiar.  

Nga ana tjetër, idea se rreziku i kredisë është më i ulët në kohë rritjeje ekonomike dhe se kapital shtesë 

duhet të vihet mënjanë në këtë periudhë, ngre dy pyetje të ndërlidhura. Së pari, si ndërlidhet rreziku i 

kredisë me stadin e zhvillimit të ekonomisë? Së dyti, si e ndikojnë teknikat e matjes së rrezikut të 

kredisë ekonominë? Këto pyetje janë të vështira për t'iu përgjigjur. Çështja se si rreziku i kredisë 

ndërlidhet me zhvillimet ekonomike është e lidhur pazgjidhshmërisht me mënyrën se cilat perceptohen 

të jenë forcat nxitëse që vënë në lëvizje ciklet e biznesit. Në këtë çështje të rëndësishme nuk ka një 

konsensus brenda ekonomistëve. Për më tepër, përdorimi i modeleve standarde të rrezikut të kredisë 

për qëllime të përcaktimit të nivelit të përgjithshëm të kapitalit të një banke është ende në fillimet e tij 

dhe implementimi i kërkesave rregullatore për kapital të bazuara në rrezik është ende disi i largët.  

Pavarësisht këtyre vështirësive, studimi tenton të hedhë dritë mbi këto pyetje. Vlerësimet kryesore 

mund të përmblidhen si më poshtë. Së pari, ndërsa disa rritje të ciklit të biznesit mund të 

karakterizohen nga një nivel relativisht i ulët i rrezikut të kredisë, të tjerë mund të karakterizohen nga 

një nivel relativisht i lartë rreziku. Kjo del më në pah në rastet kur rritja ekonomike është e lidhur me 

rritjen e shpejtë të kredisë, e cila impakton rritjen e çmimeve të aseteve dhe nivele të larta investimesh. 

Këto zhvillime janë shpesh tregues i shfaqjes së çekuilibrave financiarë dhe shpalosja e këtyre 

zhbalancimeve mund të shkaktojë humbje të mëdha për institucionet financiare.Së dyti, shumica e 

qasjeve matëse të rrezikut të kredisë i kushtojnë pak ose aspak vëmendje ciklive të biznesit. Parametrat 

kryesorë në modelet e rrezikut të kredisë përgjithësisht supozohen fikse, ose të paktën nuk 

ndryshojnënë kohë krahas me zhvillimin ekonomik. Elementi kryesor ciklik vjen nga konsiderimi i 

matricës së migrimit (tranzicionit) të portofolit të kredisë nëpër klasat e portofolit të kredisë.  

Në mënyrë tipike, si klasifikimet e brendshme ashtu edhe ato të jashtme të portofolit të kredisë 

përmirësohen gjatë periudhave të rritjes ekonomike dhe përkeqësohen gjatë periudhave të rënies, duke 

bërë që rreziku të bjerë në kohë të mira dhe të rritet në kohë të vështira. Duke pasur parasysh mënyrën 

e matjes së rrezikut, niveli i kapitalit që sugjerohet të mbahet apo krijohet nga modelet e rrezikut të 

kredisë dhe që kërkohet nga autoritetetrregullatore ka të ngjarë të bjerë në kohërat e ekspansionit 

ekonomik për tu rritur gjatë recesionit. Në këtë kuadër, si mbikëqyrësit ashtu edhe aktorët e tregut 

luajnë një rol të rëndësishëm.   
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Preface  

 

The ideathat the level ofa bank‟s capitalmustbe closely relatedto the"riskiness" ofits assetsenjoyswide 

support amongs economists. However, despite the acceptanceofthe idea, its implementation still 

remains at a theoretical level, because an accurate measurementof the "risks" associated withthe 

assetitemsinthe balance sheet ofa bank is needed. Thisisadifficult taskandeven thoughprogress has 

been madeinthisdirectionin the recent years, still muchremainsto be done.One of the challengesisto 

measurenot only therisk ofvariousassetsatagiven momentintimebutalso to measurehowthe levelof 

riskvariesintimeand, inparticular, how the latterrelates to theperformance of the economy. The latterisa 

critical issue, not onlyforcommercial banks, butalsotocentralbanksandotherpolicymakers in the view of 

macroeconomic and financial stability achievement of a country. Ifbanks misjudge the 

riskduringbusiness cycles-underestimate it in timesof economic growthandoverestimateitincaseof 

economic downturn-the riskof "bubbles" inthe lendingprocess(credit bubbles) istoohigh. Consequently, 

thiscanlead toanincreased risk offinancialinstability. 

 

From a more pragmatic point of view, the main difficulty faced by banks as well as their supervisors is 

to determine how the level of credit risk varies along with the stage of the development of the 

economy and, therefore, how the level of required capital –either as a result of the implementation of a 

credit risk model or in the view of regulatory and supervisory requirements fulfillment - must change 

over time.  

 

On one hand, there are strong arguments that the capital should be created or increased during 

economic growth times, so that in difficult times there is an appropriate "cushion" in order that losses 

can be absorbed by the additional capital generated, without affecting the solvency of the bank, thus, 

the financial stability. On the other hand, the idea that credit risk is lower in times of economic growth 

and that the additional capital should be put aside in this period, raises two related questions. First, 

how is credit risk linked with the stage of economic development? Secondly, how do assessment 

techniques of credit risk impact the economy? These questions are difficult to answer. The question of 

how the credit risk is associated with economic development is inextricably linked to the fact that 

which forces are perceived as incentives that drive business cycles. In this important issue there is not 

a consensus within economists. Moreover, the use of standard models of credit risk for the purposes of 

determining the overall level of capital in a bank is still in its infancy and the implementation of 

regulatory requirements for risk-based capital is still somewhat distant. 

 

Despite these difficulties, this study attempts to shed light onto these questions. First, while some 

increase in a business cycle can be characterized by a relatively low level of credit risk, others may be 

characterized by a relatively high level of risk. This comes out most when economic growth is 

associated with rapid credit growth, which impacts increasing asset prices and high levels of 

investment. These developments are often indicative of the emergence of financial imbalances and, 

disclosure of these imbalances can cause huge losses for financial institutions. Secondly, most of the 

approaches to measuring credit risk pay little or no attention to cyclic of business. Key parameters in 

the credit risk models are generally assumed as fixed, or at least that they do not move in time 

alongside with economic development. The main cyclic element in the matrix comes from considering 

the migration of the loan portfolio through loan portfolio classes. 

 

Typically, internal ratings as well as external loan portfolio ratings improved during periods of 

economic growth and worsen during periods of decline, making the risk of falling in good times and 

grow in difficult times. Given the way the risk is measured, the level of capital held or suggested to be 

created by credit risk models and required by regulators is likely to decline in times of economic 
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expansion and grow during the recession. In this context, supervisors as well as market actors play an 

important role. 
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I. Hyrje  
 

1.1 Rreziku i kredisë dhe ekonomia 

 

Një elementkyç në shumë prej qasjeve që rreken të masin rrezikun e kredisë është sistemi i klasifikimit 

të kredive të sistemit bankar. Edhe pse këto sisteme ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme përsa i 

takon detajeve, ato shquhen përgjithësisht si relativisht të suksesshme në evidentimin e rrezikshmërisë 

relative të huamarrësve të ndryshëm në një periudhë të caktuar kohore. Në të kundërt, performanca e 

tyre në vlerësimin se si rreziku i kredisë ndryshon në kohë mbetet ende subjekt debati.   

 

Në përgjithësi, mungesa e konsensusit për këtë çështje pasqyron pikëpamje të ndryshme në lidhje me 

marrëdhëniet që ekzistojnë mes zhvillimeve makroekonomike dhe rrezikut të kredisë. Këto pikëpamje 

të ndryshme mund të ilustrohen duke konsideruar dy lloje ekonomish. Në ekonominë e parë, zhvillimi 

i aktivitetit ekonomik përshkruhet nga një grafik sinusoidal ku një bum ekonomik pothuajse me siguri 

pasohet nga një recesion dhe më pas sërish bum rritjeje ekonomike. Në një ekonomi të tillë, një sistem 

klasifikimi progresiv do të tregojë një rritje në rrezikun e kredisë rreth kulmit të ciklit të biznesit, duke 

konsideruar recesionin të pashmangshëm, dhe një reduktim në rrezikun e kredisë në rastin e kundërt, 

duke pasur parasysh se rimëkëmbja është e pashmangshme. Në ekonominë e dytë, ndërsa ciklet e 

biznesit mund të jenë të dallueshme ex-post, ato janë kaq të parregullta sa performanca aktuale e 

ekonomisë është treguesi më i mirë për të ardhmen. Kështu, një bum ekonomik nuk do të thotë se një 

recesion është i pashmangshëm dhe një recesion nuk do të thotë se një shërim është i mundshëm. Në 

këtë ekonomi, një sistem klasifikimi progresiv do të mundësojë evidentimin e një rënieje në rrezikun e 

kredisë kur kushtet makroekonomike janë të qendrueshme dhe ka të ngjarë të vazhdojnë, dhe një rritje 

në rrezikun e kredisë kur kushtet ekonomike janë në përkeqësim. Ndërsa ekonomitë ku bankat dhe 

mbikëqyrësit ekzitojnë dhe veprojnë nuk gjejnë vend në rastet e mësipërme.  

 

Një pikëpamje e përbashkët, megjithatë, është fakti se parashikuesit ekonomikë kanë një rekord të tillë 

të varfër që, të paktën në një përafrim të parë, performanca aktuale e ekonomisë mund të konsiderohet 

si treguesi më i mirë i veprimtarisë së saj në të ardhmen. Kjo pikëpamje çon në sisteme klasifikimi që 

nuk konsiderojnë shumë parashikimin ekonomik dhe mbështeten mbi gjendjen aktuale të ekonomisë 

dhe të ecurisë financiare aktuale të biznesit (Borio et al, 2001, Goodhart 2001).  

 

Tipar dallues i kësaj pikëpamjeje është fakti se rreziku konsiderohet i ulët në kohë ekspansioni 

ekonomik dhe i lart në rastin e një recesioni. Një pikëpamje alternative është ajo e cila shprehet se 

forcat që nxisin eskpansionet ekonomike shpesh (edhe pse jo gjithmonë) ndikojnë në recesionet e 

ardhshme duke gjeneruar çekuilibra qoftë në sistemin financiar qoftë në ekonominë reale. Kjo do të 

thotë se ndërsa ekonomia nuk ndjek një kurbë sinusoidale, një zgjerim i fortë ekonomik, veçanërisht në 

qoftë se është i lidhur me zhvillimin e çekuilibrave në sistemin financiar, mund të rrisë gjasat e një 

rënieje ekonomike.  

Çekuilibra të tillë financiarë mund të lindin nga rritja e shpejtë dhe e qëndrueshme në çmimet e aseteve 

dhe të kredive dhe akumulimi i tepërt i kapitalit, dhe mund të paraqesin kosto të konsiderueshme për 

ekonominë. Sipas kësaj pikëpamjeje, ndonëse këto çekuilibra nuk mund të maten saktësisht, atomund 

të maten paraprakisht të paktën deri në një farë mase. Prandaj, periudha e rritjes së fortë ekonomike 

mund, në disa rrethana, të karakterizohet nga një nivel i rrezikut të kredisë mbi mesataren. Kjo 

pikëpamje është në përputhje me opinionin e ndarë gjerësisht se rreziku akumulohet gjatëperiudhave të 

bumit ekonomik por materializohet gjatë rënies ekonomike. 

 

Gjatë dy dekadave të fundit, një numër i madh shtetesh kanë përjetuar një krizë të sistemit financiar, 

pas një periudhe rritjeje të fortë ekonomike, rritjeje të shpejtë të çmimeve të aseteve dhe rritjeje të 

ndjeshme në kredidhënie. Gjatë periudhës së rritjes së fortë, rreziku shpesh dukej i ulët, por në realitet, 
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çekuilibra serioz ishin duke u ndërtuar. Nga një perspektivë e matjes së rrezikut, një çështje thelbësore 

është nëse 

këto çekuilibra mund të maten paraprakisht dhe, nëse po, si mund të përfshihen në metodat e vlerësimit 

të rrezikut të kredisë.  

 

1.2 Pasojat e mundshme makroekonomike 
 

Industria bankare është natyrshëm prociklike. Bumet ekonomike janë të mbështetura nga një 

gadishmëri në rritje e bankave për të marrë përsipër rreziqe, duke rritur konkurrencën në tregjet e 

kredisë, duke pranuar marzhe fitimi mëtë ulta dhe, duke rritur aksesin në kreditim si rrjedhojë e rritjes 

së vlerës sëkolateralit. 

 

Në periudha kontraksioni ekonomik, procesi vepron në kahun e kundërt, ku industria bankare luan 

rolin e cytësit të procesit të rimëkëmbjes ekonomike. Nëse një sistem i bazuar në rrezik do të shtojë 

ose zbusi këto forca prociklike mbetet ende një subjekt debati pasi shumë ekspertë shprehen ose i 

druhen faktit se ndryshimet e propozuara në Marrëveshjen e Kapitalit të Komitetit të Bazelit mund - pa 

dashje - të rrisin amplitudën e cikleve tëbiznesit. Frika është se një rënie në kërkesat e kapitalit gjatë 

një bumi ekonomik, do të cyste më tej vet bumin, dhe se një rritje në kërkesat e kapitalit gjatë rënies do 

të çojë në kufizime të ofertës së kredisë nga ana e bankave si rrjedhojë e mungesës së kapitalit që 

mund ta çojnë atë vet deri në falimentim në sajë të konsumimit të mëparshëm të kapitalit. Në anën 

tjetër, ekonomistë të tjerë kanë argumentuar se një sistem i kapitalit i bazuar në rrezik do të kontribuojë 

në një sistem më të qëndrueshëm financiar dhe, ndërsa nuk mund të zbusëluhatjet normale gjatë ciklit 

të bizneseve, do të ndihmonte për të shmangur llojin e krizave financiare që herë pas here kanë 

goditur, madje dhe me pasoja të mëdha makroekonomike.  

 

Literatura ekzistuese ndihmon relativisht pak në zgjidhjen e debatit. Ndërsa dakordon me idenë se 

kërkesat e detyrueshme të kapitalit mund të kenë efekte makroekonomike, realiteti është kryesisht 

jobindës. Në shqyrtimin e këtij realiteti, Jackson et al (1999) arrijnë në përfundimin se reduktimet në 

huadhënien bankare në disa vende -  pas përjetimit prej tyre të krizave financiare - nuk duket të jenë 

kompensuar plotësisht nga rritja e kreditimit nga ndërmjetës të tjerë apo tregjet financiare. Ndikimi në 

makroekonomiështë, megjithatë,më i vështirë për t'u përcaktuar. Në veçanti, hulumtimet ekzistuese 

sugjerojnë se kërkesat e detyrueshme të kapitalit kanë ndikuar negativisht në disa sektorë - më së 

shumti atë tëpasurive të patundshme dhe të biznesit të vogël - por kjo nuk ka krijuar një lidhje të 

fuqishme mes kërkesave detyruese për kapital dhe pasojave makroekonomike. Studimet ekzistuese 

ofrojnë pak për të ardhmen. Kërkesat aktuale mbi kapitalin minimaltëMarrëveshjes sëBazelit, janë të 

fiksuara në kohë për një portofol të caktuar kredidhënieje. Kështu, kërkesat e kapitalit në mënyrë tipike 

bëhen të detyrueshmenë rast rënieje në kapitalin e një banke, si rrjedhojë e humbjes nga kreditë. Në të 

kundërt, në rast të një sistemi vlerësimi të bazuar në rrezik, kërkesat mund të bëhen të detyrueshme jo 

vetëm nëpërmjet një rënieje në kapital,për shkak të humbjeve nga kreditë, por edhe nëpërmjet një 

rritjeje në kërkesat minimale për kapital kur kreditë migrojnë në klasatmë të larta të rrezikut.  

 

Pra, diskutimi i mësipërm sugjeron se vetëm në kohën kur bankat kanë më shumë gjasa të regjistrojnë 

humbje nga kreditë, kërkesat minimale të kapitalit mund të rriten në mënyrë të qenësishme. Në të 

vërtetë, rritja e kërkesave minimale për kapital në vetvete mund të paraqesi më shumë vështirësi sesa 

vet reduktimi i kapitalit. Ky argument, në vetvete, sugjeron se kërkesat e kapitalit të bazuara nërrezik 

mund të çojnë në një amplifikim më të madh financiar të ciklit të biznesit. Një rezultat i tillëdo 

tëishteironik, sidomos duke pasur parasysh se një nga motivet themelore për reformën e Marrëveshjes 

së Kapitalit të Bazelit dhe përmirësimin e metodologjisë së matjes sërrezikut të kredisë është rritja e 

elasticitetit, pra aftësisë shëruese tëbankave të veçanta dhe sistemit financiar si një i tërë. Gjasat për një 

rezultat të tillë varen në një masë të madhe nga ndryshimet e tjera që lidhen me zbatimin e kërkesave 

të kapitalit të bazuara nërrezik. Të paktën tre ndryshime të tilla janë të mundshme. Mëkonkretisht: 
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 Përmirësimet në administrimin e rrezikut të kredisë:ndryshimi i parë, dhe ndoshta më i 

rëndësishmi, është se përdorimi në rritje i modeleve të rrezikut të kredisë dhe sistemeve 

tëvlerësimit është duke revolucionuar procesin e matjes dhe manaxhimit të rrezikut të kredisë 

në institucionet financiare. Deri vonë, shumë banka nuk dispononin vlerësime formale të 

sistemeve ose një metrikë për matjen e ndryshimeve në cilësinë e kredisë, nëse nuk kishin 

përjetuar më parë humbje. Kjo prirje tani është duke ndryshuar dhe, kur rreziku matet 

zyrtarisht, kjo çon në një përgjegjshmëri më të mirë të manaxhimit dhe nënjë proces 

vendimmarrjeje më të strukturuar. Një përfitim i rëndësishëm i kësaj është se problemet e 

cilësisë së kredisë duhet të njihen më herët në ciklin e biznesit dhe, me njohjen e hershme,duhet 

të vijnë më parë edhe veprimet korrigjuese nga ana e mbikëqyrësve, e manaxhimit dhe e tregut. 

Nga ana tjetër, veprimi korrigjues rrit probabilitetin qëvështirësitë të kufizohen përpara se të 

arrijnë në pikën ku ato kërcënojnë ose shëndetin e bankës ose të sistemit bankar në përgjithësi; 

 Krijimi i një kapitali “mburojë” mbi nivelin minimal rregullator:ndryshimi i dytë është që 

një nivel kapitali mbi minimumin rregullator ka të ngjarë të bëhet shumë më ciklik sesa është 

aktualisht e përshtatshme. Në veçanti, ky kapital shtesëka të ngjarë të rritet kur kushtet 

ekonomike janë të forta dhe të bjerë kur ato janë të dobëta.Sipas marrëveshjes aktuale të 

Kapitalit të Bazelit, bankat zakonisht mbajnë kapital më shumë sesa është e nevojshme, edhe 

pse madhësia relative e kapitalit të mbajtur nuk duket të bashkëndryshojnë në mënyrë të 

vazhdueshme me ciklin e biznesit. Gjatëgjysmës së dytë të viteve 1990, për shembull, kur 

shumë nga shtetet e zhvilluara përjetuan një rritje të fortë ekonomike, mjaftueshmëria e 

kapitalit ra në disa vende, ndërsa u rrit në disa të tjera. Normalisht që me kalimin e kohës kjo 

karakteristikë theksohet dhe arsyeja është se ndërsa një bankë rivlerëson më lart në klasifikim 

kreditë e veta në kohë të mira, aktivet e saj të ponderuara me rrezikun do të bien dhe raporti i 

saj i kapitalit, i llogaritur për qëllime rregullatore, do të rritet (nëse të gjithë elementët e tjerë 

mbeten konstant). Në përgjigje të kësaj, banka mund të japë kredi shtesë dhe në këtë mënyrë të 

rrisë levën e saj financiare duke rikthyer në kahun e kundërt rritjen e raportit të 

mjaftueshmërisë së kapitalit. Nëse kjo do të ndodhë, do të kontribuonte në prociklikalitetin e 

sistemit financiar. Megjithatë, në qoftë se bankat do të sillen në këtë mënyrë, atëherë me shumë 

gjasa bankat vet do të vuanin pasoja të dëmshme ose nga tregjet e kapitalit ose nga agjencitë e 

vlerësimit. Kundërpartitë atëherë, me të drejtë, do të shqetësoheshin se nëse cikli u kthye dhe 

migrimi i favorshëm i kredive do të përmbyset, banka mund të gjendet me një mungesë të 

kapitalit pasi s‟mund të jetë në gjendje të rikthejëmbrapsht rritjen e kreditimit. Si rezultat, gjatë 

kohëve të mira agjencitë e vlerësimit dhe tregjet mund tëjenë intolerante ndaj bankave që 

përdorin vlerësimet e bazuara në migrimin e favorshëm të kredisë – rezultat i përmirësimeve në 

klasifikimin e portofolit të kredisë - për të mbështetur huadhënien shtesë. Rrjedhimisht, kur 

kohët janë tëbegata, bankave mund t‟iu kërkohet nga tregu, dhe/ose nga kontrolluesit e tyre, të 

mbajnë shuma tëmëdha kapitali mbi minimumin rregullator. Me kalimin e kohës, tregjet mund 

edhe të imponojnë një formëndëshkimi (p.sh., kosto financimi më të lartose vlerësime më të 

ulëta) për bankat që shfaqin migrime"të ekzagjeruara" tëportofolit të kredisë. Kjo mund të 

nxisë bankat që të përdorin sisteme vlerësimi që ngjajnë më shumë me ato të përdorura nga 

agjencitë vlerësuese sesa ato të bazuara në vlerësimet e tregut. Në mënyrë që kjo lloj disipline e 

tregut të punojëme efikasitet, të paktën dy kushte duhet të përmbushen. I pari është që 

informacioni i disponueshëm dhe i publikuar të jetëi plotë, sepse pa tëanalistët do të kenë 

vështirësi në gjykimin e burimit apo shkaktarit të ndryshimit në vlerën e raportit të 

mjaftueshmërisë së kapitalit të një banke. I dyti është se tregjet nuk i konsiderojnëmigrimete 

favorshme të kredisë gjatëcikleve të biznesit si një fenomen që ka gjasa të vazhdojë në kohë. 

Nëse do të ishte kështu,nuk mund të ketë asnjë ndëshkim për bankat që përdorën migrimin e 

favorshëm të kredisë për rritjen e levës së tyre financiare; 

 Ndryshimet në praktikat mbikëqyrëse: ndryshimi i tretë lidhet me praktikat mbikëqyrëse. 

Këtu ka dy elementë të rëndësishëm. I pari është vlerësimi - nga ana e mbikëqyrësve - se nëse 

një bankë është e kapitalizuar apo jo në mënyrë adekuate,paçka se ajo përmbush kërkesat 
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minimale të përcaktuara nën Shtyllën 1 të Marrëveshjes së Kapitalit. Në dhënien e këtij 

vlerësimi, Komiteti i Bazelit thekson se mbikëqyrësi duhet të marrë parasysh edhe “faktorë të 

jashtëm", përfshirë këtu efektet e ciklit të biznesit. Për më tepër, Komiteti Bazelit kërkon që, 

kur bankat dhe mbikëqyrësit e tyre janë duke vlerësuar mjaftueshmërinë e kapitalit, ata të jenë 

të "ndërgjegjshëm”mbi stadin e veçantë të ciklit të biznesit në tëcilën banka operon (BCBS 

2000c, fq 3). Pra, nëse autoriteti mbikëqyrës mendon se banka nuk është e kapitalizuar në 

mënyrë adekuate në një pikë të caktuar nëciklit, ai do të sugjerojë apo të kërkojë, që banka të 

rrisëmë shumë kapitalin. Ndërsa, mundësia e një veprimi të tillë mund të ndihmojë të kufizojë 

presioninpër rënie tëkapitalit në kohë të mira, mbetet një pyetje e hapur nëse mbikëqyrësit do të 

veprojnë në këtë mënyrë. Vështirësia është se për ta bërë këtë ata kanë nevojë për të marrë një 

informacion rreth zhvillimeve të ardhshme makroekonomike dhe kjo mund të jetë e vështirë 

për turealizuar. Një mënyrë për të forcuar rolin e tyre është që tu kërkojnë bankave për të 

ndërmarrë dhe pastaj publikuar një formë të stres testi makroekonomik. Kjo mund, të paktën,të 

krijojë bazën e një dialogu ndërmjet bankës dhe mbikëqyrësve të saj dhe forcimin e disiplinës 

së tregut të diskutuar më sipër.  

 

Elementi i dytë është se një sistem i kërkesave tëkapitalit i bazuar në rrezik kufizon aftësinë e 

autoritetit mbikëqyrës për të kërkuar informacione të padisponuara më parë. Siç u përmend më 

lart, problemet e cilësisë së kredisë duhet të qartësohen shumë më herët, jo vetëm për shkak të 

matjes të mirë, por edhe për shkak të shpërndarjes dhe publikimit më të plotë të informacionit. 

Kjo do ta bënte të vështirë për mbikëqyrësit qëtë injoronin përkeqësimet në cilësinë e portofolit 

të bankave dhe, për të ndihmuar tejkalimin e problemeve që lindin nga stimujt e shtrembëruar, 

kur bankat në gjendje shumë të dobët potencialisht mund tëlejohen për të vazhduar aktivitetin. 

Vlerësimi i ndikimit të këtyre ndryshimeve të mundshme në sjelljen e bankave dhe 

tëmbikëqyrësve të tyre është i vështirë. Megjithatë, këto ndryshime janë ndoshta pasojat më të 

rëndësishme të Marrëveshjes së Re të Kapitalit të Bazelit (Basel II). Në qoftë se këto 

ndryshime nuk do të ndodhnin dhe niveli aktual i kapitalit që bankat mbajnë do të lëvizte 

krahas me ndryshimet në nivelin minimal të kapitalit të kërkuar sipas Shtyllës 1, atëherë 

potenciali për efektet negative makroekonomike do të rritej ndjeshëm. Për të siguruar që këto 

ndryshime të ndodhin, përdorimi i stres testeve makroekonomike dhe publikimi gjithnjë në 

rritje i informacionit janë dy elementë të një rëndësie të konsiderueshme. 

 

1.3 Rëndësia e modeleve të rrezikut të kredisë 
 

Historia e krizave në sektorin bankar ka dëshmuar vazhdimisht për një lidhje të konsiderueshme midis 

përkeqësimit të portofolit të kredisë në industrinë bankare dhe përkeqësimit të gjendjes financiare të 

institucioneve financiare, duke i çuar ato deri në falimentim, pra duke bërë rolin e tyre të rëndësishëm 

si një promotor i zhvillimit ekonomik të vështirë apo të pamundur.Rrjedhimisht, të kuptuarit gjithnjë e 

më shumë të zhvillimeve në rrezikun e kredisë është një moment tepër i rëndësishëm për të 

parandaluar situata të padëshirueshme apo shmangur kriza  financiare. 

 

Në dy dekadat e fundit është shënuar një përmirësim i ndjeshëm i kuadrit analitik për vlerësimin e 

rrezikut të tregut ndërkohë që progresi ka qenë më i ngadaltë përsa i përket matjes dhe vlerësimit të 

rrezikut të kredisë. Për shkak të të dhënave të pamjaftueshme në kohë (historik i shkurtër), modelimi i 

rrezikut të kredisë është një proces më kompleks dhe më i vështirë sesa modelimi i  rrezikut të tregut, 

në rrethanat kur ngjarjet e kreditit që kanë të bëjnë me kalimin nga një klasë e portofolit të kredisë në 

një klasë tjetër dhe, në mënyrë tipike, në klasën "të humbura” janë të rralla dhe shpërndarja 

probabilitare e tyre është asimetrike. Megjithatë, vitet e fundit janë shënuar zhvillime pozitive përsa i 

përket fushës së modelimit të rrezikut të kredisë, si në kontekstin teorik ashtu edhe në atë 

praktik.Kështu, zhvillimet e viteve të fundit në fushën e modelimit të rrezikut të kredisë janë bërë një 

komponent kryesor në sistemet e manaxhimit të rrezikut në institucionet financiare. Megjithatë, 
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parashikimi i funksionit të shpërndarjes probabilitare të humbjeve që rrjedhin nga portofoli i kredisë së 

një institucioni bankar është një proces kompleks dhe i vështirë, sidomos në Shqipëri, në rrethanat kur 

të dhënat historike janë jo shumë të sakta dhe të shkurtra në kohë.  

Qëllimi i këtij studimi është që të zhvillojë një model të brendshëm për të matur rrezikun e kredisë në 

rastin e sektorit bankar shqiptar. Një version i thjeshtuar i modelimit të rrezikut të kredisë është i lidhur 

me matricën e migrimit të kredive e cila konsiston në vlerësimin e zhvillimeve dhe të ndryshimeve në 

të kaluarën të cilësisë së kredisë së një huamarrësit ose një grupi huamarrësish me karakteristika 

homogjene, si një shprehje e kalimit nga një klasë e kredisë në një tjetër, me fokus kryesor klasën "e 

humbur". 

 

Qëllimi kryesor i këtyre modeleve është të parashikojnëfunksionin e shpërndarjes probabilitare të 

humbjeve që mund të lindin nga portofoli i kredisë sënjë banke. Shpërndarjet e këtyre 

humbjevepërgjithësisht nuk janë simetrike. Meqënëse kreditë e humbura apo ndryshimet në 

klasifikimin e një portofoli nuk janë ngjarje të zakonshme, shpërndarja e humbjeve anon në përgjithësi 

drejt zeros.  

 

Zhvillimet në administrimin e rrezikut të kredisë kanë çuar në sugjerime tëndryshme, të tilla si ato 

tëISDA (1998) dhe IIF (1998), që i lejojnë mbikëqyrësit e bankës për të përdorur modelet e rrezikut të 

kredisëpër përcaktimin e kapitalit rregullator që do të mbahet kundrejt humbjeve të mundshme nga 

kreditë.  

 

Ngapikëpamja praktike, vështirësia me të cilën përballenbankatdhe mbikëqyrësite tyreështë përcaktimi 

i saktë se si ndryshon rreziku i kredisë kundrejt ndryshimeve apo zhvillimevenë ekonomidhe,për 

pasojë,se si niveli ikapitalit të kërkuar(ose si rrjedhojë e zbatimit tënjë modeli tërrezikut të 

kredisëosenë kuadër të përmbushjes sëkërkesave rregullatore) duhet të ndryshojëme kalimin e 

kohës(BIS, 2002). Nga njëra anë, ka argumenta të fortaqëgjatëperiudhave me rritje ekonomike duhet të 

ndërtohet kapital, në mënyrë që nëperiudhërecesioni të ekzistojëmjaftueshëm kapital qëhumbjettë 

mundtëabsorbohen pacënuar aftësinëpaguese tëbankësosenë përgjithësitë mos kërcënohet stabiliteti i 

sistemit financiar(BIS, 2002).  

 

Avantazhet potenciale tëmodeleve tërrezikut të kredisë, përmblidhen si vijon:  

 Ekspozimi i bankave ndaj rrezikut të kredisëzakonisht prek si shpërndarjen gjeografike ashtu 

edhe linjat e produkteve të tyre të ndryshme. Përdorimi i modeleve të rrezikut të kredisë iu 

ofron bankave një kornizë për shqyrtimin e këtij rreziku në kohën e duhur si dhe mundëson 

centralizimin e të dhënave mbi ekspozimet globale. Këto karakteristika të modeleve mund të 

kontribuojnë në përmirësimin e aftësisë së përgjithshme të një banke për të identifikuar masat e 

nevojshme dhe për të manaxhuar rrezikun;  

 Modelet e rrezikut të kredisëofrojnë vlerësime të rrezikut të kredisëtë tilla si“humbja 

epapritur”, të cilat pasqyrojnëpërbërjenindividuale tëportofolit; kështu, atomund të sigurojnënjë 

pasqyrimmë të mirë tërrezikuttë përqendrimitnë krahasim memodelet që nuk bazohen në 

vlerësimin e portofolit;  

 Përveç kësaj,modeletofrojnë një: 

a) Nxitje për të përmirësuarsistemete kontrollit dhe mbledhjen e të dhënave;  

b) Përcaktim më të mirëpeshuar të limiteve dhe rezervave: për shembull, bonuse të bazuara 

mbi rreziqe të matura mirë dhe të bazuara mbi performancë, duke kontribuuar kështu në 

njëproces vendimmarrjeje më transparent;dhe 

c) Bazëmë të qëndrueshmepëralokimine kapitalitekonomik. 

 

Ndërsapikate mësipërmenxjerrin në pahavantazhet e ndryshmetë procesit tëmodelimit, ka endenjë 

numër të qenësishëm pengesash që duhet tëtejkalohenpërparase një model tëmundtë vlerësohetpër tu 

përdorur nëvendosjene kërkesave tëkapitalitshtesë dhe atij rregullator. 
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Për të përfunduar, aftësia për të maturrrezikun e kredisënë mënyrë të qartëmbart potencialin e 

tëpërmirësuaritnë masë të madhetë aftësive të bankave në manaxhimin e rrezikut. Duke pasur 

informacion mbi shpërndarjen ehumbjes sëparashikuartë kredisë, njëinstitucion financiar mund të 

vendosësi tëmanaxhojë më mirë rrezikun e kredisënënjë portofol, p.sh., duke vendosurmënjanërezervat 

eduhurapërhumbjet e mundshme nga kreditëosetëshesëportofolin e kredisë, pjesërisht apo tërësisht, me 

qëllim zvogëlimin e këtij rreziku.E tëra kjo bëhet me një qëllim të vetëm: përcaktimin e nivelit optimal 

të kapitalit ekonomik të nevojshëm për vazhdimësinë e veprimtarisë dhe të stabilitetit të një 

institucioni financiar. 
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Kapitulli 2: Kapitali ekonomik dhe rëndësia e tij 
 

2.1 Kapitali ekonomik 
 

Kapitali ekonomik mund të përkufizohet si sasia e kapitalit të bazuar në rrezik, i vlerësuar mbi baza 

realiste, që i duhet një institucioni financiar me qëllim mbulimin e rreziqeve të veprimtarisë. 

Metodologjitëdhe praktikat që iu mundësojnë këtyre institucioneve vlerësimin e vazhdueshëm të 

rreziqeve dhe shpërndarjen e kapitalit të nevojshëm për mbulimin e efekteve ekonomike që mund të 

gjenerojë kryerja e aktiviteteve që mbartin një rrezik të caktuar, është konvertuar në një input në rritje 

për procesin e vendimmarrjes së niveleve të ndryshme të bankës. Matjet e kapitalit ekonomik mund të 

përbëjnë një nga faktorët kryesorë të përdorur për të informuar vendimmarrjen lidhur me 

përfitueshmërinë, caktimin e çmimeve, dhe optimizimin e portofolit, veçanërisht në nivel biznesi. 

Matjet e kapitalit ekonomik mund të shërbejnë edhe për vendimmarrjen e manaxhimit të lartë lidhur 

me investimet. Këto matje përdoren, gjithashtu, në nivel të konsoliduar biznesi për të vlerësuar nivelin 

e përgjithshëm të mjaftueshmërisë së kapitalit. Përdorimi në rritje i kapitalit ekonomik nga bankat 

është pasojë e përdorimit të metodologjive të vlerësimit sasior të rrezikut, kompleksitetit në rritje dhe 

sofistikimit të portofolit të bankave dhe e pritshmërive mbikëqyrëse ndaj bankave që këto të fundit të 

zhvillojnë procesetë brendshme të vlerësimit të mjaftueshmërisë së kapitalit, përtej udhëzimeve 

rregullatore që nuk reflektojnë plotësisht rreziqet materiale të aktivitetit të një banke.   

 

Koncepti i kapitalit ekonomik u zhvillua fillimisht nga bankat, në kontekstin e një mjeti për 

shpërndarjen e duhur të kapitalit dhe vlerësimin e performancës. Për këtë qëllim, matësit e kapitalit 

ekonomik nevojiten më shumë për të matur rrezikun në terma relativë, duke mos i kushtuar shumë 

rëndësi matjes së rrezikut të përgjithshëm të kapitalit. Me kalimin e kohës, përdorimi i kapitalit 

ekonomik është shtrirë edhe në aplikimet që kërkojnë saktësi në vlerësimin e nivelit të kapitalit (ose 

rrezikut), si p.sh. vlerësimi sasior i nivelit të kapitalit bazë të bankës. Ky evoluim në përdorimin e 

kapitalit ekonomik, është shkaktuar si nga nevojat e bankës për administrimin e kapitalit ashtu dhe nga 

iniciativat rregullatore, dhe është favorizuar edhe nga zhvillimet pozitive në metodologjitë e 

vlerësimeve sasiore dhe infrastrukturën përkatëse teknologjike.Me kalimin e kohës, ndërsa është 

arritur konvergjenca midis konceptimit të kapitalit ekonomik dhe kuadrit rregullator, në banka të 

ndryshme kuptimi i kapitalit ekonomik është zgjeruar. Kjo ka ndodhur jo vetëm në drejtim të rreziqeve 

kryesore të cilat përfshihen në kornizën e përgjithshme të kapitalit ekonomik por edhe në drejtim të 

qasjes relative dhe përdorimit të kapitalit ekonomik nëpër banka.      

 

Kapitali ekonomik mund të analizohet dhe përdoret në nivele të ndryshme, duke nisur që nga aplikimet 

në rang kompanie, tek nivelet e kapitalit tëbazuara nëllojin e rrezikut apo linjat e biznesit, e deri tek 

nivelet e ekspozimeve për portofolet individuale. Shumënga konceptet bazë të kapitalit ekonomik janë 

komplekse, duke paraqitur shumë sfida për bankat dhe mbikëqyrësit. Në veçanti, Shtylla e II-të 

(procesi i rishikimit të mbikëqyrjes) e Kuadrit të Bazel II mund të kërkojë kryerjen e një vlerësimi 

tërësor të kuadrit të kapitalit ekonomik të bankës. Për rrjedhojë, ky studim përfshin rekomandime të 

një rëndësie të veçantë për mbikëqyrësit dhe bankierët gjatë përdorimit të modeleve të kapitalit 

ekonomik në dialogun mbikëqyrës.  

 

Gjithashtu, mbikëqyrësit promovojnë një administrim të qëndrueshëm, transparent dhe efektiv të 

rrezikut, që në shumicën e rasteve kërkon një njohje të mirë të kornizës së kapitalit ekonomik të 

bankës. Megjithatë, është e ditur se kapitali ekonomik është një mjet biznesi i zhvilluar dhe i përdorur 

nga institucionet individuale për nevoja të administrimit të brendshëm të rrezikut.  

 

Ky studim thekson rëndësinë e të kuptuarit të marrëdhënies mes kapitalit të përgjithshëm ekonomik 

dhe rëndësinë e garantimit të matjes në mënyrë të qëndrueshme dhe koherente të tij (vlerësimet 

individuale të rrezikut). Pjesa kryesore e studimit përqendrohet më tepër në çështjet që lidhen me 
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tërësinë e proceseve të kapitalit ekonomik, sesa në elementët e rrezikut të matura prej tij. Për rrjedhojë, 

ai përfshin çështje të lidhura me përdorimin dhe qeverisjen e kapitalit ekonomik, përzgjedhjen e 

matësve të rrezikut, shpërndarjen e rrezikut dhe zbatueshmërinë e kapitalit ekonomik.Fortësia e 

kapitalit ekonomik si dhe elementët e qeverisjes dhe tëkontrollit që shoqërojnë këtë proces, janë bërë 

më kritike që kur përdorimi i kapitalit ekonomik është shtrirë përtej matjes relative të rrezikut dhe 

performancës deri në proceset e përcaktimit të nivelit absolut të mjaftueshmërisë së kapitalit për një 

bankë të caktuar. 

 

Zbatueshmëria dhe përdorimi i proceseve të kapitalit ekonomik për një bankë varet në mënyrë kritike 

nga ekzistenca e një angazhimi të besueshëm dhe konkret nga ana e manaxhimit të lartë të bankës. Me 

qëllim që kjo të ndodhë, është e nevojshme që manaxhimi i lartë i bankës të njohë rëndësinë e 

përdorimit të madhësisë së kapitalit ekonomik gjatë drejtimit të aktivitetit bankar. Gjithashtu, pasja e 

burimeve të përshtatshme është e nevojshme për të garantuar ekzistencën e një infrastrukture të fortë 

dhe të besueshme që të mbështesë proceset e kapitalit ekonomik.  Rezultatet e modeleve të kapitalit 

ekonomik, duhet të jenë transparente dhe të konsiderohen seriozisht për marrjen e vendimeve të 

biznesit dhe administrimin e rrezikut. Në të njëjtën kohë, manaxhimi duhet të kuptojë edhe kufizimet e 

madhësisë së kapitalit ekonomik. Për më tepër, manaxhimi i lartë duhet të ndërmarrë masa që të 

ndihmojë në garantimin e plotësisë dhe integritetit të madhësisë së kapitalit ekonomik. Ai gjithashtu 

duhet të garantojë që masat e marra lidhur me kapitalin ekonomik të përfshijnë gjithë gamën e 

rreziqeve dhe veprimtaritë e manaxhimit në këtë kuadër të jenë konkrete dhe realiste.   

 

Ndërmjet bankave është vërejtur një ngushtim i gamës së përkufizimeve dhe trajtimeve të pjesës më të 

madhe të rreziqeve që përbëjnë bazën e modelimit të kapitalit ekonomik, veçanërisht të atyre rreziqeve 

të cilat janë lehtësisht të vlerësueshme në mënyrë sasiore. Në të njëjtën kohë, nocioni i kapitalit 

ekonomik është zgjeruar në terma të rreziqeve që ai mbart dhe nivelit të pranueshmërisë nga bankat. 

Kjo nënkupton që inputet ose rreziqet që furnizojnë procesin e matjes së kapitalit ekonomik janë në 

ndryshim dhe evoluim të vazhdueshëm.Shumë banka paraqiten në pozita të rehatshme gjatë përdorimit 

të kornizës rregullative të kapitalit ekonomik në diskutimet me grupet e jashtme të interesit. Për më 

tepër, në shkallë të ndryshme copëzimi, bankat kanë zbuluar aspekte të ndryshme sasiore dhe cilësore 

të kapitalit të tyre, përfshi përshkrimet e modelit të kapitalit ekonomik, kufijtë e rrezikut, metodologjitë 

e përdorura për rreziqe individuale, përdorimi i kapitalit ekonomik, shpërndarja e kapitalit sipas 

njësive të rrezikut dhe biznesit dhe vlerësimet e diversifikimit (shiko Samuel 2008).Përveç 

përparimeve që bankat kanë bërë në drejtim të zhvillimit të modeleve të tyre të kapitalit ekonomik, 

përdorimi dhe njohja e mëtejshme e matjeve të rrezikut që rezultojnë nga këto modele përbën subjekt 

sfidash të ndryshme biznesi, implementimi dhe metodologjish. Këto sfida rezultojnë nga:   

 Fusha e gjerë e zbatimit të modeleve të kapitalit ekonomik (që prej linjave të biznesit deri 

në nivel kompanie për nevoja të vendimmarrjes);  

 Sfidat metodologjike (veçanërisht në fushën e shpërndarjes së rrezikut, mbulimit të 

rreziqeve dhe sfidave që paraqet ratifikimi dhe rreziqeve që nuk mund të vlerësohen në 

mënyrë sasiore);  

 Aftësia e modeleve të kapitalit ekonomik për të reflektuar praktikat e operimit të biznesit 

dhe për rrjedhojë të mundësojë incentivat e duhura për njësitë e biznesit;  

 Hapësirat e mundshme të mbulimit të rreziqeve (për shembull, vlerësimi i rrezikut në 

produktet e struktururara të kredisë);  

 Mundësia që një matës i vetëm i rrezikut ka për të mbuluar të gjithë aspektet komplekse të 

rreziqeve bankare; dhe  

 Aftësia e modeleve të kapitalit ekonomik për tu shtrirë jo vetëm në matjen relative të 

rrezikut dhe performancës nëpërmjet metrikave por edhe në përcaktimin e nivelit absolut të 

mjaftueshmërisë së kapitalit.   
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Ky studim mundëson një panoramë të përgjithshme të praktikave të modelimit të kapitalit ekonomik 

në institucionet bankare, dhe mbështetur në këtë panoramë diskutohet mbi sfidat me të cilat përballen 

këto modele.Studimi përfshin gjithashtu diskutime për praktitkat e përdorura nga bankat dhe aspektet 

mbikëqyrëse që lidhen me këto praktika.  

 

Meqënëse kapitali ekonomik është kthyer në një komponent të vlerësimit të mjaftueshmërisë së 

kapitalit për shumë banka, ky studim i adresohet bankave që kanë filluar ose po konsiderojnë 

implementimin e proceseve të kapitalit ekonomik; gjithashtu, studimi mund të përdoret nga 

mbikëqyrësit të cilët në kuadër të implementimit të kritereve të përshkruara në shtyllën e dytë të 

Kuadrit të Bazel II, duhet të rishikojnë dhe vlerësojnë mjaftueshmërinë e brendshme të kapitalit të 

bankës.   

 

Me qëllim që të arrihet një matje e përbashkët përmes bizneseve dhe rreziqeve të ndryshme, kapitali 

ekonomik shpesh përkthehet si shuma e kapitalit që i nevojitet një banke për të përthithur humbjet e 

pritshme gjatë një horizonti të caktuar kohor, me një shkallë të caktuar besueshmërie. Meqënëse 

humbjet e pritshme merren në konsideratë gjatë vendosjes së çmimeve për një produkt të bankës ose 

provigjonimin e humbjeve të kredisë, vetëm humbjet e papritura kërkojnë kapital ekonomik. Analizat e 

kapitalit ekonomik zakonisht përfshijnë identifikimin e rreziqeve nga aktivitete apo ekspozime të 

caktuara, matjen dhe vlerësimin sasior të këtyre rreziqeve, shpërndarjen e tyre dhe atribuimin ose 

shpërndarjen e kapitalit përkatës.  

 

Historikisht, bankat kanë ndjekur një drejtim përsa i përket përdorimit të kapitalit ekonomik që fillon 

me (a) matjen e portofolit në nivel biznesi dhe analizën e përfitueshmërisë së çmimit e vazhdon me (b) 

matjen relative të performancës në nivel biznesi që më pas kalon tek analizat e investimeve dhe 

proceseve të vlerësimit të mjaftueshmërisë së kapitalit.  

 

2.1.1 Përdorimi në nivel biznesi 
 

Përdorimi efektiv i kapitalit ekonomik në nivelin e njësive të biznesit varet nga shpërndarja e kapitalit 

ekonomik të nevojshëm për vendimmarrjen e secilës njësi biznesi. Shpesh, dështimi ose suksesi i 

përdorimit të kapitalit ekonomik të një banke mund të vlerësohet nisur nga perceptimi që manaxherët e 

linjës kanë ndaj mundësive apo kërcënimeve (rreziqeve) në fusha të ndryshme si: (i) manaxhimi i 

portofolit të kredisë; (ii) vendosja e çmimeve bazuar në nivelin e rrezikut; (iii) analiza e 

përfitueshmërisë së klientit, segmentimi i tregut, optimizimi i portofolit dhe (iv) incentivat e drejtimit 

(manaxhimit të lartë).  

 

2.1.1.1 Administrimi i portofolit të kredisë 
 

Manaxhimi i portofolit të kredisë i referohet aktiviteteve në të cilat banka vlerëson profilet e rrezikut 

dhe të kthimit të portofoleve të kredisë dhe nxit përfitueshmërinë e tyre përmes veprimeve të 

transferimit të rrezikut të kredisë si dhe/ose kontrollit të proceseve të aprovimit të kredisë. Në 

manaxhimin e portofolit të kredisë, besueshmëria e secilit klient vlerësohet në kontekstin e të gjithë 

portofolit. Një kredi me rrezik të lartë individual nuk kontribuon domosdoshmërisht me më shumë 

rrezik në portofol. Kontributi shtesë i rrezikut të një kredie në portofol për rrjedhojë është shumë 

vendimtar në përcaktimin e përqendrimit të portofolit.  

 

Kapitali ekonomik është një matës i nivelit të përqendrimit të rrezikut. Ai përbën njërin prej faktorëve 

që përdoren për të përcaktuar cilën strategji mbrojtjeje duhet të zgjedhë biznesi për të reduktuar 

përqendrimin. Sipas rezultateve të paraqitura nga Rutter Associates LLC (2004), përdorimi i konceptit 

të manaxhimit të portofolit për reduktimin e kapitalit ekonomik është dukshëm më pak dominant se sa 

për “manaxhimin e përqendrimeve” ose për “mbrojtjen ndaj përkeqësimit të rreziqeve”. 
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2.1.1.2 Caktimi i çmimit bazuar në nivelin e rrezikut 
 

Rëndësia e kapitalit ekonomik të nevojshëm për vendosjen e çmimit të produkteve të ndryshme 

(veçanërisht të produkteve tradicionale të kredisë) është tashmë e njohur. Teorikisht, në supozimin e 

tregjeve financiare konkurrenciale, çmimet caktohen nga jashtë për bankat, të cilat janë çmim-

pranueset në këtë rast dhe vlerësojnë kthimin e pritur në këtë rast (ex ante) si dhe performancën (ex 

post) të marrëveshjeve nëpërmjet matësve të performancës të rregulluarar me rrezikun, si p.sh. kthimi i 

ponderuar me rrezikun për kapitalin (Risk Adjusted Return On Capital, RAROC). Megjithatë, në 

praktikë, tregjet janë të segmentuara. Për  shembull, tregu i kredive mund të konsiderohet si një 

segment i përbërë shitjeje me pakicë, ku bankat tentojnë të sillen si çmim-pranuese, dhe në një 

segment të caktuar të bankingut tregtar, ku imperfeksionet e tregut janë të zakonta, paraqesin një aftësi 

më të madhe për të vendosur çmimet për klientët e tyre.  

 

Nga këndvështrimi operacional, ndryshimi nuk është kaq i dukshëm, për sa kohë që vendimet për 

marrëveshjet do të bazohen në konsideratat ex ante lidhur me nivelin e pritshëm të RAROC në një 

ambjent çmim-pranues (duke shkaktuar refuzimin e marrëveshjeve për të cilat ky tregues është nën një 

limit të caktuar) dhe në propozimin e një çmimi të caktuar në një ambjent çmim-vendosës. Në të dy 

rastet, vendimet bazohen në një nivel dysheme (niveli minimal i RAROC ose i normës së interesit) të 

caktuar, bazuar në shumën e kapitalit ekonomik të nevojshëm për marrëveshjen.  

 

Caktimi i çmimeve duke u nisur nga rreziku, zakonisht përfshin variablat e përftuara nga një qasje 

manaxhimi e bazuar tek vlera. Për shembull, caktimi i çmimeve për produktet e rrezikut të kredisë do 

të përfshijë edhe koston e financimit (si për shembull, norma e brendshme e transferimit të fondeve), 

humbjen e pritur (me qëllim mbulimin e humbjeve), kapitalin ekonomik të shpërndarë, dhe kthimin 

shtesë (që përcakton koston e financimit) sipas kërkesave të aksionerëve. Kapitali ekonomik 

influencon procesin e kreditimit përmes caktimit të një norme minimale interesi e cila konsiderohet si 

e përshtatshme për rritjen e vlerës së kapitalit aksioner. Në varësi të produktit dhe rregullave të 

brendshme që rregullojnë procesin e kredidhënies, vendimet e lidhura me çmimet shpesh tejkalohen. 

Për shembull, kjo situatë ndodh si pasojë e konsideratës për përfitueshmërinë e përgjithshme të 

marrëdhënies së përgjithshme të klientit edhe në rastet kur kjo provon se nuk rezulton më me 

përfitueshmëri ekonomike. Përgjithësisht, këto përjashtime nga rregulli monitorohen në mënyrë të 

vazhdueshme dhe shfaqin nevojën e trajtimit të tyre nga një nivel më i lartë manaxhimi.  
 

 

2.1.1.3 Analiza e përfitueshmërisë së produktit dhe konsumatorit, segmentimi i klientëve dhe 

optimizimi i portofolit 
 

Pavarësisht rolit që luan banka si çmim-pranuese apo çmim-caktuese, procesi nuk mund të 

konsiderohet si i plotë deri sa të jetë gjeneruar opinion nga manaxhimi i lartë lidhur me rezultatin e 

vendimeve të marra. Matja e performancës mund të shtrihet deri në nivelin e klientit të caktuar, përmes 

analizës së përfitueshmërisë së klientit. Kjo analizë synon të mundësojë një panoramë të përgjithshme 

të të gjithë kostove, të ardhurave dhe rreziqeve (dhe për rrjedhojë edhe të nivelit të absorbimit të 

kapitalit ekonomik) të gjeneruar nga çdo marrëdhënie klientele.  
 

Ndërsa implementimi i kësaj lloj analize përfshin çështje të ndryshme të lidhura me shpërndarjen e 

rreziqeve në nivel klienti, përdorimi i saj është evident gjatë identifikimit të klientëve që sjellin 

përfitim shtesë ose jo, duke përzgjedhur ata me të cilët krijohen një marrëdhënie përfitimi. Ky 

funksion zakonisht përmbushet me anë të segmentimit të klientëve në terma intervalesh kthimi neto 

për çdo nivel rreziku.  
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Duke supozuar që inputet bazëjanë matur dhe shpërndarë siç duhet (funksion jo i thjeshtë duke marrë 

parasysh rreziqet apo kostot), kjo teknikë mundëson një pamje të qartë të fushave që kërkojnë 

ndërhyrje në vlerësimin e përfitueshmërisë.  

Kapitali ekonomik mund të përdoret në optimizimin e kosto-përfitimeve të portofolit të bankës duke 

qenë se ai mundëson evidencë të saktë për përfitueshmërinë duke e peshuar me rrezikun për çdo 

marrëdhënie me klientin.  

 

2.1.1.4 Incentivat e administrimit 
 

Me qëllim që të përfshihet plotësisht në proceset e vendimmarrjessë brendshme, përdorimi i kapitalit 

ekonomik duhet të shtrihet në një mënyrë që ndikon direkt në funksionet objektive të vendimmarrjes 

në nivel njësie të biznesit. Kjo arrihet duke ndikuar strukturat nxitëse për manaxhimin e njësisë së 

biznesit. Evidencat empirike sugjerojnë se stimujt janë elementi më i ndikueshëm për shumicën e 

manaxherëve të bankave, si edhe mënyra që i motivon më shumë për përfshirjen e tyre në aspektet 

teknike të procesit të shpërndarjes së kapitalit ekonomik. Megjithatë, provat sugjerojnë se skemat e 

kompensimit renditen në nivele mjaft të ulëta përsa i përket matësve aktualë të kapitalit ekonomik në 

nivel të njësisë të biznesit. 

 

 

2.1.2 Matja e performancës relative 
 

Me qëllim që të vlerësohet performaca relative e peshuar me rrezikun, bankat përllogarisin matësa të 

rregulluar me rrezikun për performancën, ku matësat e kapitalit ekonomik luajnë një rol të 

rëndësishëm. Matësit më të përdorur të performancës janë kthimi mbi kapitalin i peshuar me rrezikun 

(Risk adjusted return on capital, në vijim RAROC) dhe vlera e shtuar e kapitalit aksioner (Shareholder 

value added, në vijim SVA).
1
 Shumë banka i përdorin këto matësa në nivele të ndryshme p.sh., nivel 

njësie, nivel biznesi dhe nivel portofoli. Dallimi kryesor mes këtyre dy masave është se RAROC është 

një masë relative, ndërsa SVA është një masë absolute. RAROC siguron informacion të dobishëm në 

krahasimin e performances së dy portofoleve të cilët ofrojnë të ardhura të njëjta ekonomike, por me 

matësa të ndryshëm të kapitalit ekonomik.   

 

Një nga çështjet kyçe në përdorimin e RAROC dhe SVA për matjen e performancës është vendosja e 

normës kufi që reflekton koston e kapitalit të bankës. Në këtë drejtim praktikat variojnë në banka të 

ndryshme. Disa banka caktojnë një kosto të vetme kapitalit (p.sh kostoja mesatare e peshuar e kapitalit 

apo kthimi i synuar mbi kapitalin - ROE) për të gjitha njësitë e biznesit, ndërsa bankat e tjera i caktojnë 

kthimet e kërkuara (rendimentin) në përputhje me rreziqet e njësive të biznesit. 

 

Disa banka përdorin shkallë më të ulët sigurie për vlerësimin e performancës së njësive të biznesit sesa 

për vlerësimin e mjaftueshmërisë së kapitalit në nivel ndërmarrjeje. Kjo qasje është e bazuar në 

pikëpamjen se matësit e kapitalit ekonomik të cilat ofrojnë shkallë të lartë sigurie fokusohen në 

ngjarjet ekstreme dhe nuk garantojnë gjithmonë informacionin e nevojshëm për manaxhimin. 

Përllogaritja e matësve të performancës të ponderuara me rrezikun vërehet më shpesh në nivel biznesi 

(p.sh bankingu individual apo tregtia) sesa në nivel njësish përbërëse. Gjatë llogaritjes së të ardhurave 

neto ekonomike, një nga sfidat është ndarja e fitimeve dhe kostove për secilën njësi, nëse në 

transaksionet kosto/fitimgjeneruese kontribuon më shumë se një njësi.Bankat i përdorin matësat e 

performancës të ponderuar me rrezikun gjatë vlerësimit të tyre të performancës (p.sh.gjatë krahasimit 

të performancës me një target të caktuar, apo analizës së performancës historike) dhe caktimit të 

kompensimeve përkatëse. Përdorimi i matësve të kapitalit ekonomik për matjen e peshuar me rrezikun 

                                                           
1
 Ekzistojnë matës të tjerë performance të ponderuar me rrezikun që mund të përdoren. Disa prej tyre përfshijnë RORAC 

(kthimi mbi kapitalin i ponderuar me rrezikun), ROCAR (kthimi nga kapitali me rrezik) and RAROA (kthimi i ponderuar 

me rrezikun i aktiveve të ponderuara me rrezik). Shiko Crouhy (2006).   
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të performancës është një praktikë më e zakonshme e procesit të buxhetimit të kapitalit krahasuar me 

përdorimin e matësve të kapitalit ekonomik për përcaktimin e shpërblimeve për manaxherët dhe stafin.  

 

Shumë bankagjatë procesit tëhartimit të buxhetit e shpërndajnëkapitalin përçdo njësi biznesi, ku 

matësat e kapitalit ekonomikluajnënjë rol të rëndësishëm. Ky proces ështëgjithashtu pjesë eplanifikimit 

strategjik(p.sh.përcaktimin eqasjes së bankës ndaj rrezikut) dhe vendosjessë objektivave(p.sh. fitimi, 

raportet e kapitalitapoklasifikimete jashtme). Në mënyrë që tëgarantojërritjen e biznesit të nevojshme 

për të përmirësuar përfitueshmërinë e peshuar me rrezikun, duke vepruar me një qasje rreziku të 

caktuar paraprakisht nga manaxhimi, shumë banka kanë krijuar procedura dhe politika të brendshme 

raportimi dhe monitorimi.  

 

Në përgjithësi, bankat përdorin njëmori metodashpër të kryerplanifikimin ekapitalit,shumica e të 

cilavenuk janëtë bazuara në praktikë, por në fakt janë të bazuara në gjykime dhe në ushtrimet e 

strestestit.Këtu përfshihenanalizat e skenarëvedhe analizat endjeshmërisë, tëcilat prezantojnë 

elementëshumë të dobishëm në procesin e planifikimitkapitalit.Konkretisht,bankat e vënëtheksin më 

shumë në aspektet cilësoresesanë atosasioredhe presin tëbazohen nëveprimet e manaxhimitme qëllim 

që të përballen më mirë mengjarjet e ardhshme. Vërehetse bankat, gjatë kohës së stresit, 

ndjekinvetëmnjëqasje tëpërafërt, gjykuesetë shqyrtimittë performancës dhe të ndërveprimit të shifrave 

që ilustrojnë “kërkesën” për kapital ekonomik dhe atyre të “ofertës” për këtë të fundit. Bankat nuk 

evidentojnë asnjëherë procese rigoroze për përcaktimin e niveleve të zbutjes së kapitalit, edhe pse 

shumica e tyre e mban gjithmonë nivelin e kapitalit mbi atë rregullator (rreth 120-140%). Skenarët e 

planifikimit të kapitalit të bankavendryshojnëngahorizonti kohori zgjedhur, në disa raste zgjidhet 

njëvit, dhe në raste të tjera zgjedhintre deri pesë vjet. Bankat zakonishtmarrin në 

konsideratëngjarjetnegativeqë do të ndikonin individualisht në veprimtarinë e bankësosedo të ndikonin 

më gjerësishttregjet(konkretisht skenaripandemikështë njëskenar izgjedhurnga disa bankapër këtë të 

fundit). Disa bankapërdorinparametra të caktuara nëmodelet e tyre të kapitalitekonomik(p.sh. goditen 

probabilitete të caktuara mospagimi për të evidentuar ndikimin e një skenari recesioni të rëndë) për të 

vlerësuar impaktin e mundshëm në kapitalin ekonomik.   

 

Përtej sa më lart, nëaktivitetet e zhvillimittë korporatave, të tilla si bashkimetdhe blerjet, disa banka 

përdorinmatësit e kapitalit ekonomik si një ngafaktorët kryesorë të përdorur për kryerjen e procesit të 

vigjilencës së zgjeruar. Megjithatë, numri i bankaveqë përdorinmatësit e kapitalit 

ekonomikpëraktivitetet e zhvillimittë biznesitështë relativisht më i vogël se numriisubjekteve që i 

përdorin këto matësa për qëllimetë tjera të përshkruaramë sipër. Sipas rezultatevetë anketës së Forumit 

tëIFRIdheCRO(2007), vetëm 25 për qind e bankave pjesëmarrësepërdorin matësit e kapitalit 

ekonomikpëraktivitetet e zhvillimittë biznesit, të tilla si bashkimet dhe blerjet. Nga ana tjetër, duket se 

kjo qasjepërdoretmë shpeshpër çështjet ebashkimeve dhe blerjeve të bankave në tregjet në zhvillim, ku 

informacioni përvlerate synuara të tregut është më pak i disponueshëm.  

 

 

2.1.3 Matja dheshpërndarja e rrezikut 
 

Bankat përdorin një shumëllojshmëri matjesh rreziku për qëllime të kapitalit ekonomik duke u nisur 

nga një numër faktorësh. Këto përfshijnë tiparet e matjes së rrezikut, llojin e produktit apo rrezikut të 

matur, disponueshmërinë e të dhënave, kosto-përfitimet e vështirësive dhe përdorimit të matjes si dhe 

përdorimin e synuar të saj. E ndërsa ka një mirëkuptim të përgjithshëm lidhur me karakteristikat e 

dëshirueshme për një matës rreziku, për qëllimet e kapitalit ekonomik nuk ka asnjë matje të preferuar 

në veçanti.  

 

Të gjitha matjet errezikut të përdorura paraqesin avantazhet dhe disavantazhet përkatëse dhe për 

rrjedhojë duhet të kuptohen në kontekstin e përdorimit të synuar.  
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Një nga aspektet më sfiduese të zhvillimit të një kuadri të përshtatshëm për kapitalin ekonomik ka të 

bëjë me shpërndarjen e rrezikut.Praktikat dhe teknikat e shpërndarjes së rrezikut janë zakonisht më pak 

të sofistikuara se sa metodologjitë e përdorura për matjen e elementëve të rrezikut individual. Ato 

mbështeten bindshëm në zgjidhjet ad hoc pa qenë domosdoshmërisht konsistente me matjen teorike të 

komponentëve. Pjesa dërrmuese e bankave mbështetet në mbledhjen aritmetike të komponentëve të 

rrezikut individual, të peshuara ose në mënyrë të barabartë (duke supozuar që nuk ka asnjë 

diversifikim ose ka një përqindje fikse diversifikimi të fitimeve në komponentët përbërës) ose sipas një 

matrice të variancës-kovariancës së parashikuar që përfaqëson luhatjet e përbashkëta të rreziqeve. Disa 

banka aplikojnë metoda edhe më të sofistikuara si p.sh., funksionet statistikore të shpërndarjes apo 

metodat “bottom-up” të cilat mundësojnë një vlerësim të përgjithshëm ekonomik duke u nisur që nga 

marrëdhënia e zakonshme mes komponentëve individualë të rrezikut e deri tek faktorët mbështetës.   

 

Ratifikimi është një problem i përhershëm që lidhet me teknikat e shpërndarjes së rrezikut. Përfitimet e 

diversifikimit të përfshira në proceset e shpërndarjes mes rreziqeve (duke përfshirë edhe vlerësimin e 

përfituar nga matrica e variancë-kovariancës) mbështeten shpesh në “gjykimin e ekspertit” ose në 

treguesit mesatarë të industrisë. Këto nuk janë krahasuar me eksperiencën aktuale dhe historike të 

bankës si pasojë e mungesës së të dhënave relevante. 

 

Duke qenë se komponentët individual të rrezikut zakonisht vlerësohen pa ndonjë vëmendje ndaj 

ndërveprimeve mes rreziqeve (p.sh. të tregut dhe të kredisë), metodologjitë e shpërndarjes mund të 

nënvleftësojnë rrezikun e përgjithshëm edhe në rast se është përdorur supozimi i “mosdiversifikimit”. 

Për më tepër harmonizimi i horizontit të matjes së tij është një çështje e vështirë. Për shembull, shtrirja 

e horizontit të shkurtër i cili i aplikohet rrezikut të tregut me qëllim që të përputhë horizontin vjetor të 

përdorur zakonisht për vlerësimet e kapitalit ekonomik, kryhet duke përdorur rrënjën katrore të 

elementit “kohë” në matjen e kapitalit ekonomik. Ky thjeshtim mund të prishë llogaritjen. Çështje të 

ngjashme lindin kur rreziqet e matura me një shkallë sigurie përshkallëzohen duke u bërë të 

krahasueshëm me komponentët e tjerë të rrezikut të matura me një shkallë tjetër sigurie.   

 

Duke patur parasysh sa më lart, mund të thuhet se modelet e kapitalit ekonomik mund të rezultojnë 

komplekse, pasi përfshijnë shumë pjesë komponentësh duke bërë që rezultatet e aplikimit të modelit të 

mos jenë të dukshme menjëherë. Për më tepër, një model mund të përfshijë një sërë supozimesh lidhur 

me marrëdhënien ekzistuese mes variablave dhe mund të mos jetë i zbatueshëm në të gjitha kushtet 

(p.sh. në periudha stresi). Ratifikimi mund të mundësojë një shkallë të caktuar sigurie lidhur me 

përshtatshmërinë e supozimeve duke rritur besimin e përdoruesve (të brendshëm dhe jashtë bankës) 

lidhur me rezultatet (output-et) e modelit. Për më tepër, ratifikimi mund të jetë i dobishëm edhe për të 

identifikuar kufizimet e modeleve të kapitalit ekonomik, në rastet kur supozimet e këtij të fundit nuk 

janë të aplikueshme.  

 

Ratifikimi i modeleve të kapitalit ekonomik, kryhet në një fazë paraprake. Ekziston një gamë e gjerë 

teknikash ratifikimi dhe secila prej tyre mundëson një evidencë pro ose kundër tipareve të modelit. 

Gjithashtu, teknikat e ratifikimit janë të fuqishme në disa fusha si p.sh. ndjeshmëria e rrezikut por jo në 

disa të tjera si për shembull, garantimi i saktësisë së përgjithshme apo saktësisë në këndvështrimin e 

shpërndarjes probabilitare të humbjeve. I përdorur në mënyrë të koordinuar, veçanërisht i koordinuar 

me kontrollin e mirëqeverisjes, një rang teknikash ratifikimi mund të mundësojnë evidenca më 

thelbësore pro ose kundër performancës së modelit. Përmirësimi i praktikave të ratifikimit që synon të 

hedhë dritë në kalibrimin e përgjithshëm të modeleve, veçanërisht në rastet kur vlerësimi i kapitalit të 

përgjithshëm ka të bëjë me aplikimin e modeleve të rrezikut të kredisë, rezulton të jetë qëllim në 

vetvete i industries bankare.  
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Modelet e rrezikut të kredisë të portofolit përbëjnë një komponent domethënës të kornizës së 

përgjithshme të kapitalit ekonomik. Një aspekt veçanërisht i rëndësishëm dhe i vështirë i modelimit të 

portofolit të rrezikut të kredisë, është ai që përfshin edhe aspektet lineare dhe jo-lineare të 

marrëdhënieve mes huamarrësve. Modelimi i varësisë përbën një lidhje të rëndësishme mes 

funksioneve të peshimit të rrezikut të Bazel II-it (me korrelacionet mbikëqyrëse të vendosura) dhe 

modelet e portofolit të rrezikut të kredisë të cilat mbështeten në modelimin e brendshëm të varësive që 

kryen vet banka. Të kuptosh mënyrën se si janë modeluar varësitë është e rëndësishme për 

mbikëqyrësit gjatë proceseve të vlerësimit të mjaftueshmërisë së kapitalit, pasi strukturat e varësisë 

nuk janë përfshirë në matjen e kapitalit rregullator.  

 

Metodologjitë e aplikuara nga bankat në fushën e modelimit të varësisë për portofolin e rrezikut të 

kredisë nuk kanë njohur shumë ndryshime gjatë 10-vjeçarit të fundit. Përkundrazi, janë kryer një mori 

përmirësimesh në infrastrukturën mbështetëse të metodologjive (p.sh. përmirësimi i databazës) dhe 

integrim më i mirë mes matjes sëpërgjithshme dhe atyre të brendshme të rreziqeve. Shqetësimi i vetëm 

në këtë fushë të kapitalit ekonomik vijon të qëndrojë në saktësinë dhe qëndrueshmërinë e vlerësimeve 

të korrelacionit, veçanërisht gjatë periudhave të stresit. Vlerësimet e korrelacionit që mundësohen nga 

modelet aktuale, ende varen nga supozimet implicite ose eksplicite që ai përfshin.  

 

Dy nga rreziqet thelbësore në kuadër të korrelacionit janë rreziku i kundërpartisë dhe ai i normës së 

interesit në librat e bankës. Vlerësimi dhe manaxhimi i rrezikut të kredisë së kundërpartisë përbën një 

sfidë më vete për bankat. Matja e rrezikut të kundërpartisë konsiston në një ushtrim kompleks pasi 

përfshin grumbullimin e të dhënave nga sisteme të shumëfishta, duke matur ekspozimin potencial të 

miliona transaksioneve (përfshi edhe një përqindje gjithnjë në rritje që paraqet marzhin e 

opsionalitetit) të shtrira në një horizont kohor të variueshëm nga një ditë (overnight) deri në më shumë 

se 30 vjet, duke gjurmuar dhe klasifikuar ekspozimet përmes mijëra kundërpartive.    

 

Ky kompleksitet krijon sfida unike të lidhura me rrezikun e tregut (të cilat kërkojnë përllogaritje të 

nivelit të kundërpartisë dhe të periudhave të zgjatura dhe shumëfishe të mbajtjes në portofol) dhe 

rrezikun e kredisë (vlerësimi i parametrave të rrezikut të kredisë për të cilat subjekti nuk ka ekspozime 

të mëparshme). Në vijim, matja e gabuar e rrezikut, sfidat e lidhura me rrezikun operacional, 

ndryshimet në trajtim mes kundërpartive të marxhinalizuara ose jo, dhe një rang sfidash 

shpërndarjeje/agregimi duhen konsideruar përpara se të sigurohet një panoramë e rrezikut të kredisë së 

kundërpartisë për të gjithë bankën për qëllime të kapitalit ekonomik. Bankat zakonisht përdorin një ose 

dy qasje të përgjithshme të modelimit për të matur ekspozimet e rrezikut të kredisë, modeli i “Vlerës së 

peshuar me rrezik” (Value at Risk) dhe modeli i “Simulimit Monte Carlo”.  

 

Vendimi lidhur me cilin model duhet aplikuar implikon një tërësi kosto-përfitimesh. Modeli i VaR nuk 

mund të prodhojë një profil ekspozimi të shtrirë në kohë, i cili është i nevojshëm për kundërpartitë që 

nuk janë fokus i marrëveshjeve të përditshme, ndërsa modeli i simulimit përdor një faktor të thjeshtuar 

të rrezikut që nuk mundëson pasjen e një rezultati të saktë në fund. Edhe pse përdorimit të këtyre 

modeleve mund t‟i shtohet përdorimi i proceseve matëse suplementare si p.sh. strestestet,sërish këto 

rezultate nuk reflektojnë tërësisht të gjithë ekspozimin e rrezikut të kredisë.     

 

Sfida tjetër kryesore në përllogaritjen e kapitalit ekonomik që lidhet me rrezikun e normës së interesit 

në librat e bankës, lidhet me periudhën e gjatë të mbajtjes së aktiveve dhe detyrimeve të bilancit dhe 

nevojën e modelimit të një numri të pacaktuar fluksi të ardhurash të lidhura me të dyja anët e bilancit 

të cilat paraqiten në mënyra të ndryshme në libra të ndryshëm të bankës.  

 

Dy teknikat kryesore të vlerësimit të rrezikut të normës së interesit në librat e bankës janë skedulet e 

rivlerësimit (analizat e gap-eve dhe të kohëzgjatjes) dhe përdorimet e simulimeve. Edhe pse zakonisht 
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janë të përdorura, struktura e thjeshtuar dhe supozimet kufizuese bëjnë që skedulet e rivlerësimit të 

jenë më pak të përshtatshme për llogaritjen e kapitalit ekonomik të bankës.  

 

Shumica e bankave i përdorin modelet e simulimit për të përcaktuar kapitalin e tyre ekonomik, duke u 

bazuar në humbjet e mundshme sipas skenarit më të keq të supozuar. Madhësia e këtyre humbjeve dhe 

mundësia e ndodhjes së tyre përcaktojnë madhësinë e kapitalit ekonomik. Përzgjedhja e teknikave 

varet nga qasja e bankës ndaj vlerës ose fitimeve ekonomike si dhe nga lloji i biznesit. Disa biznese si 

p.sh. bankat tregtare apo ato që merren me huadhënien e pronave rezidenciale administrohen në bazë 

të vlerës aktuale, ndërsa disa të tjera si.p.sh kartat e kreditit bazohen në nivelin e fitimeve. Përdorimi i 

vlerësimit të bazuar tek fitimet krijon vështirësi shpërndarjeje ose agregimi në rast të matjes së 

rreziqeve të tjera bazuar në kapitalin ekonomik. Nga ana tjetër, përdorimi i një qasjeje të bazuar tek 

vlera ekonomike mund të krijojë mospërputhje me praktikat e biznesit. 

 

 

2.1.4 Përllogaritja e kapitalit ekonomik 
 

Kapitaliështë njëamortizueskundër humbjes sëpapritur. Kapitaliekonomik ështëvlerësim ivet 

institucionit përhumbjet e papriturandaj të cilaveai është iekspozuardhe bazohet nënivelin e besimit, të 

zgjedhurnga vet institucioni,ndaj të cilit mbahet kapitali. Është një vlerësim i institucionit mbi shumën 

e kapitalit të kërkuar. 

 

Për të llogariturkapitalinekonomik, një institucion konsideronngjarjet e mundshmeqë mendon semund 

të ndodhingjatë njëhorizontikohor të specifikuardhehumbjet (fitimin) e lidhur meçdo ngjarje, duke 

krijuar kështunjë shpërndarje probabilitare të humbjes.Pas kësaj përcaktohetniveli i besueshmërisë, i 

cili efektivishtpërfaqëson përqindjen ehumbjeveqë rrjedhin ngaato ngjarjeqëinstitucionidëshirontë jetë 

në gjendje që tu mbijetojë. 

 

Kapitali ekonomik jepet nga shuma e këtyrehumbjeveminus provigjonet (fondet rezervë për humbjet e 

mundshme) që janë bërë për humbjene pritshme.Përçdo profiltë caktuartë rrezikut, sa më i madh niveli 

ikapitalit ekonomik aq më shumë ka të ngjarë qënjëinstitucion financiardo ti 

mbijetojëgoditjevenegative. 

 

Sigurisht, nganjë perspektivë e biznesit,një institucionnuk mund të përballojëmbajtjen e njëkapitali të 

mjaftueshëmqëtë jetë në gjendjetë mbijetojë në të gjitha ngjarjet e imagjinueshme.Një 

bankëpërcaktonnjë nivel të besimitbrendashpërndarjes së sajtë mundshme të humbjeve, në mënyrë 

tipike duke marrë parasyshvlerësimine objektivave të saj.Në praktikë, bankat zakonisht do 

tëllogarisinkapitalinekonomiksipas llojit tërrezikut dhe llogarisinshumëntotale tëkapitalit ekonomik i 

cili mund të lejojëpër diversifikim. 

 

 

2.1.5 Qëllimi i kapitalit ekonomik 
 

Metodologjitë e kapitalit ekonomikkërkojëburime të konsiderueshmedhe sistemekompleksetë 

informacionit.Kjo e kufizonpërdorimin e tyrekryesishtvetëm në bankate mëdhadhe të sofistikuara.Për 

arsye se metodologjitë e kapitalitekonomikjanë kryesisht të dizenjuara dhe specifike për banka të 

mëdha, vetë qëllimetdhemetodat ndryshojnëmidisinstitucioneve. 

 

Qëllimi kryesor ikëtyremetodave -për të siguruar, se në një nivel besueshmërie të përzgjedhur, bankat 

mund tëabsorbojnë humbjet epapritura në të ardhmenqë rrjedhinnga veprimtaritë e tyre dhe të 

qëndrojënë biznes-është zgjeruar me kalimin e kohës me qëllimetë tjera.Këtoqëllimepërfshijnë: 
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 Përdorimin e njësisë matëse të zakonshmesi një tregues irrezikutdhe kthimitpër secilin 

aktivitetbiznesi(osenjësi biznesi); 

 Përdorimin e tijsi një mënyrëpër vlerësimin e ekspozimeve;  

 Përdorimin e tij për të alokuarkapitalinsipas aktivitetevetë ndryshmetë bankësnë përputhje 

merreziqet themelore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figurë2.1: Qëllimi i kapitalit ekonomik
2
 

 

Përdorimi i kapitalit ekonomik i mundëson bankave pasjen në një njësi të përbashkët për matjen, 

monitorimin dhe kontrollin e: (i) llojeve të ndryshme të rrezikut; dhe (ii) rreziqeve të njësive të 

ndryshme të biznesit.  

 

Llojet e rreziqeve që mbulohen në mënyrë tipike nga modelet e kapitalit ekonomik të bankave janë 

rreziku i kredisë, rreziku i tregut (duke përfshirë rrezikun e normës së interesit në librat e bankës) dhe 

rreziku operacional. Përqendrimi i rrezikut, si një aspekt i rrezikut të kredisë, është gjithashtu i 

zakonshëm. Rreziqe të tjera të përfshira janë: rreziku strategjik apo i biznesit; rreziku i kredisë së 

kundërpartisë; rreziku i sigurimit; rreziku i pasurive të patundshme; dhe rreziku i modeleve. 

 

Qasjet sasiore aplikohen përgjithësisht për rrezikun e kredisë (duke përfshirë rrezikun e përqendrimit 

dhe të kundërpartisë së kredisë), rrezikun e tregut, rrezikun e normës së interesit në librat e bankës dhe 

rreziqet operacionale. Rreziqet strategjike, reputacionale dhe ligjore kanë më shumë gjasa të 

vlerësohen nga qasjet jo sasiore (me përjashtim të rasteve kur rreziqet reputacionale dhe ligjore 

përfshihen në rrezikun operacional). Për këto rreziqe, asnjë praktikë më e mirë (best practice) nuk 

është dalluar deri më tani në nivel industrie. Sfidat konsistojnë kryesisht në të dhëna të pamjaftueshme 

dhe vështirësitë në modelim. 

 

Disa rreziqe shihen nga bankat si të mbuluara mirë, duke siguruar efikasitetin e procedurave të 

kontrollit të brendshëm lidhur me zvogëlimin e rreziqeve apo përgatitjen e planeve të financimit të 

kontigjencave (p.sh. rreziku i likuiditetit). Për rrjedhojë, për këto rreziqe zakonisht nuk alokohet 

kapital.  

 

Mbikëqyrja bankarekërkon të sigurojë qëbankattë veprojnë nënjë mënyrë të sigurtëdhe të shëndoshë. 

Komiteti i Bazelit për Mbikëqyrjen Bankare e adresonkëtë përmes njërrjeti të gjerë standardesh, 
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përfshirëprincipet e veta themelorepërnjë Mbikëqyrje Bankare Efektive.Një ngaparimet bazë është se 

"mbikëqyrësit duhettë përcaktojnë kërkesa të kujdesshme dhe të përshtatshme për nivelin minimal të 

mjaftueshmërisë së kapitalitpër bankat,çka pasqyronrreziqet qëndërmerr kjo e fundit”. 

 

Gjithnjë e më shumë, mbikëqyrja bankarenë mbarë botënështë e bazuar nëstandardet ekapitalitdhe 

parimet e manaxhimit të rrezikuttë nxjerra nga Komiteti i Bazelit për Mbikëqyrjen Bankare.Standardet 

ekapitalitkërkojnë të sigurojnë qëbankat mbajnëkapitalin në përpjesëtimmeprofilin e tyretë rrezikut. 

Përkufizimi i zakonshëm ikapitalitrregullatortë bankësështë themeluarnë vitin 1988nënBazelI. Qasja e 

gjerënë atë që përbënkapitalin rregullatornuk ka ndryshuarqë nga zbatimi iBazel I, pordetajimiështë 

bërë më 

 

i rafinuar. Përkufizimi i përdorur nëBazelIII(dhe që tani ështësynimipër të gjithametodologjitë e 

kapitalit tëBazelit) thekson se kapitalirregullatorështë i përbërë ngady nivele(ose “Shtylla”) të 

kapitalit.Një elementmund të klasifikohetnë njërënprej këtyre shtyllave nëse aii 

plotësonkriteretspecifike tëpranueshmërisë.Definicioni i kapitalit rregullatorpërcaktonkriteret 

kryesorepër komponentët ekapitalit, duke siguruarse ata janëkryesishttë ngjashëmnëpër të gjithavendet 

që kanë adoptuarmetodologjitë eBazelit.Kjo kaçuar nëkrahasueshmërinëmë të madhemidisbankave, 

veçanërisht midisatyre qëjanëaktive në nivel ndërkombëtar. 

 

Kapitali ekonomikështë një matësi rrezikut, por jo i kapitalit të mbajtur. Si i tillë, ai diferencohet nga 

matësit e kapitalit rregullator apo kontabiliteti i këtij të fundit. Megjithatë, bankat 

kanëzgjeruarpërdorimin ekëtij elementipërtejmatjes së performancësdhe vendimmarrjes 

strategjikeduke bërëqë të përfshijë një vlerësim të mirëfilltë të mjaftueshmërisë së përgjithshme të 

kapitalit për institucionin. Kjo praktikëështë vërejturzakonishtnë banka,duke përfshirë edhe ato raste 

për të cilatzbatimi i konceptit të kapitalit ekonomikështënëfazat e hershme tëzhvillimit. 

 

Krahasimi i një vlerësimitë brendshëm tënevojave për kapitalkundrejtkapitalit të disponueshëm, është 

pjesë eProcesit të Brendshëm të Vlerësimit të Mjaftueshmërisë së Kapitalit (Internal Capital Adequacy 

Assesment Process, ICAAP)të përgjithshëm të bankës.Bankat e mëdha(të cilatka të ngjarë 

tëpërdorinqasjen e vlerësimit të bazuar në klasifikimet e brendshme (IRB) të Bazel II)  priren të 

përdorin modelin e kapitalit ekonomikpërICAAPe tyre, ndërsadisa bankatë 

voglakryesishtpërdorinvleratminimale tëkapitalit rregullatorpërICAAP. Disa prejkëtyre bankavei 

korrigjojnë vlerat e përdorura përShtyllënI (duke përdorurshumëfisha të kapitalit minimal rregullator, 

bazuar në parametramodelesh të ndryshme, për shkallë të ndryshme sigurie,etj.)Përtejrreziqeve 

qëparaqiten gjatë përllogaritjes sëkapitalitrregullator, qasjetjanë mjaftheterogjene. Bankat e 

mëdhapërdorinmodelet ekapitalit ekonomikpërrreziqetsasiore, ndërsa duke u mbështetur mbiqasjemë 

subjektivepërrreziqetmë paksasioresi p.sh.rreziku reputacional. Metodat tradicionale të 

kapitalitekonomikpërdorennë disa rastepër të llogariturrreziqetpërtej kërkesaveminimale 

tëkapitalitrregullator. Në raste të tjera, përdoren strestestetebazuaranë analizat e 

skenarëve(p.sh.përIRRBB, interest rate risk in the banking book). 

 

Mbikëqyrësit, nuk "rregullojnë" kapitalin ekonomiktë përcaktuar ngavetë banka, por mund 

tëkomentojnë mbiprocesin. Kështu që, mbikëqyrësiduhet të ketë një njohuri të gjerëtë karakteristikave 

tëkapitalit ekonomikdheproceset shoqëruese të tij si:  

 Përcaktimi i probabilitetit të humbjes dhe shpërndarja e tij; 

 Shpërndarja e humbjes dhe nivelet e konfidencës; 

 Afatet kohore; 

 Korrelacionet;  

 Stres testet; 

 Alokimi i kapitalit. 
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2.1.5.1 Përcaktimi i probabilitetit të humbjes (PD) dhe shpërndarja e tij 
 

Një metodë e përdorur shpesh për të përcaktuar probabilitetin e humbjes është numërimi i frekuencës 

relative të palëve një vit pasi u është dhënë një vlerësim. Kjo metodë mund të implementohet duke 

përdorur një proces me dy hapa për të marrë probabilitetin empirik të humbjes për shkallë të ndryshme 

klasifikimi. 

 Hapi i parë: përllogaritet probabilitetit empirik i humbjes në çdo vit për çdo klasifikim duke 

numëruar numrin e debitorëve në atë klasë në fillim të vitit që kanë falimentuar deri në fund të 

tij. Më pas, pjesëtohet numri i falimentimeve me numrin total të debitorëve brenda asaj klase 

në fillim të vitit. 

 Hapi i dytë: llogaritet mesatarja përgjatë gjithë viteve për të përftuar vlerësimin e PD-së së një 

viti që ka gjasa tëpërjetohetnë periudhën afatgjatëpër çdo klasëvlerësimi.    

 

Kritika kryesore ndaj kësaj qasjeje është se nuk merr parasysh ecurinë e vlerësimit në kohë. Studimet 

kanëtreguar sePD-javaret nga sa kohënjë firmëka qenë e vlerësuarnë klasa të caktuara. Megjithatë, 

qasja e mesatares së thjeshtë të përshkruar më lartvazhdon të përdoret.Qasja bazike për caktimin e 

probabilitetit të humbjes është e zgjeruar edhe me proceduravlerësimitë mëtejshmepër të llogaritur 

çdomangësitë të dhënave.Për shembull, bazat e të dhënave të Moody‟s dheStandard& Poor‟s nuk 

disponojnë një probabilitet humbjeje një-vjeçar për një kundërparti të klasifikuar si AAA.Kjonuk do të 

thotëse probabiliteti një-vjeçar i humbjes së tyre është zero. Kjo do të thotëse humbja për harkun kohor 

një vjeçar për një klasë të lartë klasifikimi ende nuk ështëvërejtur. Zakonisht, një probabilitet humbjeje 

prej 0.0002 ose 0.0001 është caktuar për një klasë vlerësimi AAA. 

 

Aktivitetet ebankavezakonisht nuk rezultojnë menjë shpërndarje normale.Për shembull, në ofrimin 

ekredisëtek klientët, banka pretnjë fluks të ardhurash që përfaqësondiferencën midisinteresavetë 

marradhe kostos së financimit të saj.Rezultatet epaprituramund të jenë vetëmhumbje, të cilat rrjedhin 

ngakonsumatorëtqë dështojnë në pagesat e kredisë. Në mënyrë të ngjashme, rreziqet operacionale, në 

momentin qëmaterializohen, do të rezultojënë humbjedhe jo në fitime.Për shumicën eaktiviteteve të 

tyre, bankat kërkojnë të krijojnënjë shpërndarje të humbjes të bazuar nëtë gjitharezultatet e 

mundshme.Për disahumbje të mundshme, përshembull, humbje nga kartat e kreditit, ka një 

probabilitetrelativisht të lartë tëhumbjes (frekuencë të lartë), porshumatjanë të vogla(impakt i vogël në 

humbje).Përhumbjet etjera të mundshme, për shembull,dështimi i 100kreditorëve më të mëdhenj të 

bankës, ka një probabilitetshumë të vogël të shfaqjes(frekuencëtë ulëthumbjeje), por shumatdo të jetë 

jashtëzakonishttë mëdha (ashpërsi e madhe në humbje dhe në rezulat).Në mënyrë të ngjashme, 

fatkeqësitë natyrore që ndikojnë nëkomponentëtë rëndësishëm tëinfrastrukturës sënjë bankejanë të 

rralla, porhumbjetoperacionale mundtë jenë të mëdha.Duke krijuarnjë shpërndarjetë të gjithahumbjeve 

të mundshme, ka disahumbje për të cilat bankatbëjnëprovigjione specifikekundrejt tyre,për shkak se 

këto humbjejanë të sigurta që do të ndodhin.Për shembull, ata e dinë nga përvoja senjë përqindje e 

caktuare kredive në formën e kartës së kredive do të dështojë,oseqë një klienti veçantë, bazuar në 

pozicionin e tij financiar, do të dështojë. Këto janë humbjet e pritura. 

 

 

2.1.5.2 Shpërndarja e humbjes dhe nivelet e konfidencës 
 

Bankatmbajnëkapitalinkundrejt humbjevetë papritura. Në praktikë, nuk është e mundurpër bankat që 

tëmbajnëkapitalkundrejttë gjithahumbjeve të papritura, pasi disa ngahumbjet e mundshmejanë aq të 

mëdhadhe konsiderohen me njëprobabilitettë ulët ngjarjeje, pra do të ishte shumë e kushtueshmepër të 

mbajturkapitalkundër ngjarjevetë tilla.Për shembull, bankat mund të zgjedhintë mbajnëkapitalkundër 

humbjevetë cilat priten tëndodhinnjë herënë njëmijë raste (në përqindje99.9%), ose një herënëpesë 

mijë raste (99.95%).Për këtë arsye, bankat janë të ekspozuara ndajtë ashtuquajturit “bishtitrashë” (fat 
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tail), që është tendenca eshpërndarjessë humbjeve me përqendrim në një zonë të caktuar, nëbisht(në 

vend që të shpërndahennormalisht), që mund të jetë përtej limitit probabilitar të bankëspër të 

mbajturkapital. Në mënyrë tipike, bankat vlerësojnënjë shpërndarje të humbjespër secilin ngarreziqet e 

sajkryesorë:rreziku i kredisë, ai operacional, ai i likuiditetit, dhe kështu me radhë. 

 

Ndërkohë që, të gjithabankattë cilat përdorinmetodologjitë e kapitalit ekonomikaplikojnëtë njëjtin 

kuadërtë përgjithshëm, secila prej tyre dizenjon detajetpër të përmbushurkërkesat e veta.Për shembull, 

përqindja që përfaqësonkufirin e sipërmkundër të cilitbanka zgjedhpër të mbajturkapitalin -niveli i 

besimit–është specifike për bankën, megjithatë, është e ndikuarshpeshnga vlerësimi/klasifikimi (i 

jashtëm) idëshiruari bankës. 

 

2.1.5.3 Afatet kohore 
 

Bankatduhet gjithashtutë marrin vendimenë lidhjeme kohëne saktë të njohjes sëhumbjeve,të tilla si 

nëseato duhet të mbështetentërësisht nëmundësinë e falimentimit aponë faktorë të tjerë, si përkeqësimii 

cilësisësë kredisë.Shumë banka, për thjeshtësi, zbatojnërregullat ekapitalit rregullatorpër njohjen e 

humbjes. 

 

Horizontetkohorekundrejttë cilave bankatvlerësojnëshpërndarjete mundshme të humbjes janë të 

rëndësishme. Sa më i gjatë horizonti kohor, aq më i lartë probabiliteti që një rrezik i rastit do të 

ndodhi.Bankat përcaktojnë vet horizontin që ato do të përdorin, edhe pse ekziston një shkallëe gjerë 

ngjashmërie. Këto horizontekohore zakonishtndryshojnësipas llojeve tërrezikut.Aktivitetet 

tregtarepërdorinhorizonterelativisht të shkurtrapër shkak seinstrumentete tregtuarjanë 

përgjithësishtlikuide.Në mënyrë tipike, bankat përdorinnjë horizont kohornjëvjeçarpër aktivitetete 

kredidhënies. Shpërndarjete rrezikut operacionalnë përgjithësi përdorinnjë horizontmë të gjatë. 

 

 

2.1.5.4 Korrelacionet 
 

Një aspektveçanërishti vështirë i modelimittë rrezikutështëvlerësimi ikorrelacionitmidisrreziqeve.Një 

lidhjee ngushtë midisdisa rreziqevemund të ekzistojë, për shembull,rreziku i vlerësimittë nje monedhe 

tërëndësishme dherreziku qënjë eksportuesdo të falimentojë. Rreziqe të tjeramundtë kenë një 

korrelaciontë vogël, thënë ndryshe, ata janë mjaft të larmishëm.Për shembull, rreziqet e falimentimit 

nganjë tregtarnë njëqytettë izoluarnë lidhje me shitjet nëtregun e eksportitdotë kenë një korrelaciontë 

vogël në krahasim merrezikun e mospagimitnga ana enjë rrjeti restoranteshnë njëqytet të madh. 

 

Jo vetëm që ështëe vështirë të vlerësohenkorrelacionet, por disakorrelacionemundtë rezultojnë të jenë 

të paqëndrueshmeme kalimin e kohës.Shkalla në të cilën 

bankatvlerësojnëdhepërdorinkorrelacionetndryshonnë mënyrë të konsiderueshme. 

 

 

2.1.5.5 Stres testet 
 

Bazuar mbisupozimet(duke përfshirë edhesupozimete korrelacionit), qasjet statistikoretë përdorura 

nëllogaritjen ekapitalinekonomikjanë të vlefshmenë shumicën e kohës, pormund të bëhen të 

pavlefshmenë kushte ekstreme.Për këtë arsye, bankat duhet të përdorinstres testet si pjesë e 

procesevetë tyre të përllogaritjes së kapitalitekonomik.Stres testetshqyrtojnërezultate ekstreme, por 

materiale.Bankat duhet të përdorinsi të dhënat historike(të cilat janëvetëm në të kaluarën), por 

edheskenarët hipotetikë. 
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Mbikëqyrësit duhet të presin që përdorimi i stres testeve të jetë një proces rutinënë banka. Megjithatë, 

stres testetdhe kompleksiteti i tyreduhet tëjenë të përshtatshme përçdo bankë individuale.Përveç kësaj, 

mbikëqyrësi duhet të mos harrojë se stres testet duhet të hulumtojnëngjarjetqë mund të 

shkaktojnënjëbankë të falimentojë, por nuk mund të presin që njëbanketë mbajë mjaftueshëm 

kapitalpër të gjithangjarjetekstreme, pasi kjo është diçka joreale dhe përbën kosto për të. 

 

 

2.1.5.6 Shpërndarja e kapitalit 
 

Një ngaavantazhet kryesore të kapitalit ekonomik është semund të përdoretnë të gjithë strukturën 

bankare sinjë tregues ipërbashkëti rrezikut.Kjo i lejonbankatqë të krahasojnëekspozimet ndaj rrezikut 

të të gjitha llojeve, për shembull: rrezikun e tregut, rrezikun operacionalose atë të kredisë, dhe linjat e 

biznesit.Gjithashtu, i lejonbankat të krahasojnëkthimet e rregulluara me rrezik përtë gjithëproduktet 

dhelinjat e biznesit.  

 

Për shembull, një bankë mundtë jetë në gjendjetë përcaktojëse për njësasi të caktuar tëkapitalit 

ekonomik, kreditimi i konsumatoritjepnjë kthim tërregulluar me rrezikun prej 15 për qind, ndërsa 

kredia përkorporatatjep18 për qind. Një informacion i tillëmund të shërbejë për shumë qëllime, duke 

përfshirë: 

 Eksplorimin e politikave të çmimevedhe strukturës së kostos; 

 Ekzaminimin e përzgjedhjes së produkteve (product mix).  

 

Shuma specifiketë kapitalitekonomik të njëbankemundtë ndahennë mënyrë eksplicite përlinja të 

ndryshmetë biznesittë saj (apo për njësitë e biznesit), në varësi të vendimeve strategjiketë bankës.Për 

më tepër, shpërndarjet mund të ndryshojnëme kalimin e kohës, përshembull, brenda një ciklitë 

biznesit.Shpërndarjet mundtë rriten ose ulen në varësi të përmirësimitose të përkeqësimit tëkushteve 

tëbiznesit nënjë zonë të veçantë.  

 

Qeverisja e korporativedhe kuadrirregullativ që shoqëronproceset e kapitalitekonomikpërbëjnë 

njëtregues të rëndësishëm tëbesueshmërisë sëmatësve të kapitalit ekonomik tëpërdorur ngainstitucionet 

bankare. Elementëte rëndësishëm të njëkuadri efektiv tëkapitalitekonomik përfshijnë kryerjen e 

kontrollevetë forta përkryerjen e ndryshimevenë teknikat ematjes së rrezikut, dokumentimin e 

plotëtëmatjes së rrezikutdhe metodologjive tëalokimit,politika të shëndoshapër të siguruar qëpraktikat 

e kapitalit ekonomikt‟ipërmbahenprocedurave tëpërcaktuara, dhe përdorimi i matësve tëkapitalit 

ekonomik në vazhdimësi gjatë vendimmarrjes së biznesit.  

 

Për më tepër, qëndrueshmëriae proceseve të kapitalit ekonomik të një bankevaret në mënyrë kritikenga 

ekzistenca enjë angazhimi tëbesueshëmnga ana emanaxhimit të lartëtë përfshirë nëproces.Me qëllim që 

të realizohet kjo,manaxhimi i lartëduhet të njohërëndësinë e përdorimit tëmatësve të 

kapitalitekonomiknë drejtimin e veprimtarisë së bankës.Gama aktuale epraktikavetë qeverisjeslidhet 

me fushat e mëposhtme: (i) përfshirja dhe përvojaemanaxhimittë lartë në procesin ekapitalitekonomik, 

(ii) njësitë epërfshira në procesin ekapitalitekonomik, p.sh., në manaxhimin e rrezikut,planifikimin 

strategjik,thesarin, etj.dhe shkallët e njohurisë në fushë;(iii) shpeshtësia ematjeve të kapitalit 

ekonomik;dhe(iv) politikat, procedurat dhe miratimetqë lidhen mezhvillimin emodelit të kapitalit 

ekonomik, ratifikimin, mirëmbajtjen në vazhdimdhepronësinë. 

 

 

2.1.5.6.1 Përfshirja dhe përvoja e manaxhimit të lartë në procesin e kapitalit ekonomik 
 

Arsyetmë tëpërmendurapërzbatimin ekonceptit tëkapitalitekonomikjanë: për të përmirësuar 

planifikiminstrategjik; për të përcaktuar qëndrimin ndaj rrezikut; për të përmirësuar mjaftueshmërinë e 
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kapitalit; për të vlerësuar performancën e ponderuar me rrezikun për njësitë e biznesit; si dhe për të 

vendosur kufizimete rrezikut. Për atoinstitucioneqë kanë filluar ose planifikojnë të zbatojnë konceptin 

e kapitalitekonomik,ekipi imanaxhimit të rrezikut, manaxhimit të lartë, mbikëqyrësve dhe këshillit 

drejtues janë palët me ndikimin më të madh në proces. Megjithatë, jo të gjithë bankat zgjedhin të 

zbatojnë kuadrin e kapitalit ekonomik, duke konsideruar vështirësitënë grumbullimindhe modelimin 

etë dhënave mbirrezikun shpesh të papërcaktueshme në mënyrë të besueshme në terma 

sasiorë.Ekzistojnë shenja të qarta se pranimi i rolit të luajtur nga kapitali ekonomik është bërë gjithnjë 

e më shumë pjesë e kulturës së biznesit të bankave, i nxitur nga përparimet e industrisë si dhe nga 

presioni mbikëqyrës. Përveç kësaj, bankat duken të lehtësuara me saktësinë që ofron përdorimi i 

matësve të kapitalit ekonomik. Kjo ka rezultuar në rritje të përdorimit të kapitalit ekonomik në 

vendimmarrjen e manaxhimit lidhur me biznesin, si dhe të përdorimit në diskutimet me palët e 

jashtme.Pengesatnëzbatimin e suksesshëm të konceptit të 

kapitalitekonomikvariojnëgjerësisht.Megjithatë, sipas Anketës së Pricewaterhouse Coopers (2005) 

vetëm 14 për qind e të anketuarve përmendinmungesën embështetjes ngamanaxhimi i lartësi një 

pengesë përzbatimine suksesshëm të kornizës sëkapitalitekonomik
3
. 

 

2.1.5.6.2 Njësitë e përfshira në procesin e kapitalit ekonomik 
 

Ekziston njëgamë e gjerë strukturash të qeverisjesorganizative të cilat janë përgjegjësepër kuadrin e 

kapitalitekonomik në institucionetbankare.Këto strukturaqeverisësevariojnë që nga përfshirja e 

përgjegjësivetërësisht të koncentruara deri në atotëdecentralizuara. Për shembull, disa institucione 

bankarekanë krijuar një njësi tëcentralizuar të kapitalitekonomikbrenda njësisë së thesarit,me 

përgjegjësi të formalizuara.Megjithatë, elementët përbërës të modelittë përgjithshëm të 

kapitalitekonomikjanë jashtë kontrollittë drejtpërdrejtë tëzotëruesit të këtij të fundit.Bankat e 

tjerandajnë përgjegjësinë përkuadrine kapitalitekonomik midisfunksionevetë rrezikutdhe të financës, 

ndërsa të tjerët kanënjë strukturëmë tëdecentralizuar, me përgjegjësi të shpërndaranë njëgamë më të 

gjerë njësish
4
. 

 

Pasikapitalitë shpërndahet, çdo njësi biznesiadministron rrezikune sajnë mënyrë që të mos tejkalojë 

kapitalin që i është alokuar. Në përcaktimin enjësive të cilave do t‟i shpërndahetkapitali, bankat 

ndonjëherëmarrin në konsideratëstrukturën e tyretë qeverisjes.Për shembull, bankat qëi delegojnë 

diskrecion më të gjerë drejtuesve të njësive të biznesitkanë tendencëqë të shpërndajnëkapitalintek këto 

të fundit, duke lënë shpërndarjen e kapitalittë brendshëm të linjës nën kontrollin e po kësaj të fundit. 

Nga ana tjetër, manaxhimi ka të ngjarë tëjetë më ipërfshirë nëshpërndarjen ekapitalit brendanjësive 

tëbiznesit, nësestruktura e qeverisjes së bankësështëmë e centralizuar. Në qasjen ndaj këtij procesi 

bankat rezultojnë të kenë divergjenca. Disabanka preferojnëoperacionetë ngurta, ku njësitëe alokimit i 

përmbahenalokimit fillestar të kapitalit të parashikuar gjatë periudhës sëhartimit të buxhetit. Nga ana 

tjetër, banka të tjerapreferojnë njëkornizë mëfleksibël, duke lejuarrishpërndarjen ekapitalitgjatë 

periudhës sëhartimit të buxhetit, nganjëherë me pragje/nivele,që çojnë në rishpërndarje të kapitali para 

se të konsumohet ai që është shpërndarë më parë.  

 

 

                                                           
3
 Midis kufizimeve të tjera të përmendura nga të anketuarit, 64% citojnë vështirësitë në integrimin e kapitalit ekonomik në 

vendimmarrjen e manaxhimit; 62% citojnë vështirësitë në vlerësimin sasior të disa lloj rreziqeve; 59% citojnë problemet 

me integritetin e të dhënave; 31% citojnë mungesën e nxitjeve për linja të caktuara biznesi apo fusha bashkëpunimi të 

produkteve; 23% citojnë mungesën e ekspertizës; dhe 23% citojnë pasigurinë e qasjeve të mbikëqyrëve ndaj kapitalit 

ekonomik.   
4
 Sipas anketimit të Forumit të IFRI dhe CRO (2007), rreth 80% e punës për kapitalin ekonomik zhvillohet në mënyrë të 

centralizuar, dhe rreth 20% nga njësitë e biznesit. Rreth 60% e bankave që marrin pjesë në anketim kanë funksione të 

kapitalit ekonomik që raportojnë drejtëpërdrejt tek Drejtuesi i Rreziqeve, ndërsa të tjera kanë linja raportimi që përfundojnë 

tek Drejtuesi i Financës apo Thesarit.  
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2.1.5.6.3 Shpeshtësia e matjeve të kapitalit ekonomik 
 

Llogaritjet e kapitalit ekonomik përmbajnë elemente që nevojisin të përllogariten manualisht dhe për 

rrjedhojë cilësia e të dhënave është një shqetësim i vazhdueshëm. Për këtë arsye, shumica e bankave e 

llogarisin kapitalin ekonomik në baza mujore ose tremujore. Zbatimi i Bazel II ka nxitur publikimin 

mes bankave të të dhënave sasiore të lidhura me kapitalin ekonomik. Edhe pse zbatimi i kërkesave 

sasiore të kapitalit ekonomik nuk është i detyrueshëm sipas Shtyllës 3 (disiplina e tregut) të Bazel II, 

qëllimi i Shtyllës 3 është të inkurajojë disiplinimin e tregut duke përcjellë me saktësi gjendjen aktuale 

financiare të bankave në treg. Përveç matjeve sasiore të kapitalit ekonomik, informacioni cilësor lidhur 

me qeverisjen që shoqëron kapitalin ekonomik të bankave është duke u bërë më i rëndësishëm, pasi 

pjesëmarrësit e tregut të jashtëm marrin parasysh përmirësimin e kornizës së kapitalit ekonomik dhe 

manaxhimin e bankës në vlerësimet që kryejnë për bankat. 

 

 

2.1.5.6.4 Politikat, procedurat dhe miratimet që lidhen me zhvillimin e modelit të kapitalit 

ekonomik, ratifikimi, mirëmbajtja në vazhdim dhe pronësia 
 

Shumica e bankave kanëpolitika dhe procedura të formalizuara lidhur me qeverisjen dhe analizën 

ekapitalitekonomik me qëllim që të garantojnë zbatimine vazhdueshëm të konceptit të kapitalit 

ekonomiknë biznes.  

 

Përato bankaqë kanë adoptuar politika të zbatueshme në nivel njësie ështëpërgjegjësi enjësive të 

biznesitpër të siguruar qëkëto politika dheproceduratjanë duke u zbatuar. Disainstitucioneqë nuk 

kanëpolitika dhe procedura tëformalizuarapërdorin procese dhe analiza të 

kapitalitekonomik(p.sh.mbulimi i zërave jashtë-bilancit, shkallët e sigurisë dhe periudhae mbajtjes)që 

janë të ndryshmendërmjetnjësive organizative.Proceset e kontrollit për modelet e kapitalit ekonomik 

në përgjithësi janë më pak të formalizuara se sa modelet e përdorura për caktimin e çmimit apo për 

manaxhimin e rrezikut. Ato zakonisht amortizojnë efektin e kontrollit për modelet ekzistuese. 

Ndryshimet në metodologjitë specifike të kapitalit ekonomik- p.sh. metodologjitë e bashkimit - 

manaxhohen nga zotëruesi i kapitalit ekonomik të bankës, dhe mund të mos jenë të njëjta me proceset 

e kontrollit në institucione të tjera bankare. Procedurat diagnostikuese zakonisht kryhen pas një 

ndryshimi në modelin e kapitalit ekonomik. Disa banka kërkojnë që palët përgjegjëse të nënshkruajnë 

çdo ndryshim në metodologji. Megjithatë, ratifikimi pas ndryshimit i proceseve të formalizuara, apo 

përshkallëzimi i procedurave të brendshme në rast të ndryshimeve të papritura të vlerave të kapitalit 

ekonomik, janë të pazakonta. 

 

Disa banka emërtojnë në mënyrë specifike zotëruesin e modelit të kapitalit ekonomik. Zakonisht, 

zotëruesi jep një panoramë të përgjithshme të kornizës së kapitalit ekonomik. Megjithatë, disa 

përgjegjësi i caktohen në mënyrë formale këtij të fundit për të siguruar që janë marrë raporte nga të 

gjithafushat emodelitnëkohën e duhur dhejanë përmbledhur të gjithë elementëtindividualë tëkornizës 

së kapitalitekonomik.   

 

Manaxhimi i lartëduhet të sigurohetqë ekzistojnëkontrolletdhe qeverisja e duhur lidhur meprocesin e 

kapitalit ekonomik.Ekzistojnëdisa shqetësimembikëqyrëse që rrethojnë kuadrin e kapitalit ekonomik të 

cilat lidhen mepërdorimin ematësve tëkapitalit ekonomikdhe qeverisjen e tyre.  

 

 

2.2 Vendosja e standardit për zbatimin e matësit absolut kundrejt atij relativ të rrezikut 
 

Qëndrueshmëria dhe konservatorizmi i kapitalit ekonomik si një vlerësues i rrezikut bëhen më të 

rëndësishme kur një bankë e zgjeron përdorimin e matësve të dizenjuar fillimisht si një mënyrë e 

përbashkët vlerësimi për rrezikun relativ dhe performancën për përcaktimin e nivelit absolut të 
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mjaftueshmërisë së kapitalit. Çështjet kryesore përfshijnë: (i) përvetësimin e plotë të rreziqeve nga 

modeli; (ii) supozimet lidhur me diversifikimin dhe (iii) supozimet rreth veprimeve të manaxhimit. 

 

2.2.1 Përvetësimi iplotë i rreziqeve 
 

Llojet erreziqeve që përfshihennë modelet ekapitalitekonomik dhemodelet e brendshme të kapitalit 

(ICAAP
5
) variojnënëpërbankatenjë shteti të caktuar, si dhe përmes shteteve(pjesërishtpër shkak se 

disallojerreziqesh janëmë të theksuaranë disa vende). Rreziku qëmodeli i kapitalit ekonomiktë mos jetë 

lehtësisht i matshëmmund të konsiderohet si një rregullimi veçantëi përfshirënëICAAP. Nësenjë 

llojrrezikuështë përfshirë apo jo nëICAAPvaret ngaprofili i rrezikuttë bankësdhe nga fakti nësebankai 

konsideron këto rreziqesi materiale.Mund të vërehenndryshimemes bankave përsa i përket rreziqeve të 

mbuluarangamodelet e tyretëkapitalit ekonomik, pasinjë lloj rreziku i emërtuar në 

mënyrëidentikemund tëpërkufizohet ndryshenëbankadhe vende të ndryshme.Termi i rrezikut të 

biznesit, për shembull, ndonjëherë ngatërrohetose merret së bashku me rreziqemë paktë matshme si 

ailigjorapo reputacional. 

 

 

2.2.2 Supozimet lidhur me diversifikimin 
 

Në shumicën e rasteve, supozimet ndërdiversifikuese të rrezikutndërtohen duke u bazuar nëmodelet e 

rreziqeve individuale. Përsupozimet ndërdiversifikuese të rrezikut, praktikat aktualevariojnëmidis 

bankavedheindustria bankareduket se nukka rënë dakordmbi praktikatmë të mira. Kështu, metoda 

mbetet në versione paraprakedhe kërkonanalizë të mëtejshme. Nëkëndvështrimin epasigurisë 

nëvlerësimin eefekteve tëdiversifikimit, sidomos përndërdiversifikimin e rreziqeve, duhet patur 

parasysh se të qënit më konservator vlerësohet si tepër e rëndësishme.  

 

 

2.2.3 Supozimet lidhur me veprimet e manaxhimit 
 

Nëdisa banka, veprimet e mundshmetë manaxhimit merren në konsideratë gjatë përpilimit tëmodeleve 

të kapitalit ekonomik. Megjithatë, një nga arsyetkryesore psebankat nuk i përfshijnë veprimete 

manaxhimit nëmodelet e tyre të kapitalitekonomik është sepsekëto veprimejanë të vështira përtu 

modeluar.Edhe në qoftë seveprimet e manaxhimitnuk janë përfshirë në mënyrë eksplicitenë modelet 

ekapitalit ekonomikpër shkak tëpasaktësisë, bankat, megjithatë,dotë duhet të përgatiten përto 

nëpërmjetplaneve të kontigjencësnë situatastresi. 

 

Veprimete mundshmetë manaxhimit grupohennë dykategori: (i) veprimeqërrisinprurjet e kapitalit;dhe 

(ii) veprimeqë zvogëlojnëkërkesën për kapital.Shembuj tësë parës janështimi i kapitalit të ri, reduktimi 

i kostove dhe mosshpërndarja e dividentëve. Ndër shembujt e përmendur për elementin e dytëjanë 

reduktimi i investimeve të reja oseshitja e aseteveme peshatë qenësishme rreziku. Përveçveprimevetë 

qarta, veprime të tjera implicite mund të merren në konsideratë në modelimin e vet kapitalit 

ekonomik.Gjatë procesit të matjes së rrezikuttë tregut, për shembull, mund të bëhendisa supozimepër 

të rregulluarhorizontin e shkurtërkohortë modelit duke e përshtatur atë me horizontin e zgjatur të 

kapitalit ekonomik.  

 

Së fundi, nuk marrin parasysh kufizimet që pengojnë implementimin efektiv të veprimeve të 

manaxhimit. Kufizimetë tillamund të lidhen meçështjet ligjore, efektet e reputacionit,dheoperacionet 

ndërkufitare. Analiza e mëtejshme eintervalit dhebesueshmëria e këtyresupozimeverrethveprimevetë 

manaxhimit, veçanërisht në situata stresi, mund të jetëe garantuar. 

                                                           
5
Internal Capital Adequacy Assessment Process: Procesi i vlerësimit të brendshëm të mjaftueshmërisë së kapitalit. 
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Aktualisht, shumë banka aplikojnë strestestet,duke përfshirëanalizat eskenarëvedhe analizate 

ndjeshmërisëndaj rreziqeve, për vlerësimin e rreziqeve individuale, edhe pse kuadridhe 

proceduratendekanë nevojë të përmirësohen. Përdorimi i strestesteve të integruaragradualisht pobëhet 

gjithnjë e mëi përhapur nëindustri, ndoshtaduke reflektuar nevojënpër të vlerësuarndikimin engjarjeve 

tëstresit në matësit e përgjithshëm të kapitalitekonomik dhe të japin vlerësime komplementarepër 

nevojat kapitalenë kontekstin eICAAP.  

 

Ekzistonnjë mori qëndrimesh mes bankavelidhur menivelindhe shtrirjen epërdorimit të strestestevetë 

integruara. Megjithatë, nëpërgjithësi, praktikatjanë endenë fazën e zhvillimit. 

Rezultatet e stres testevenuk çojnë domosdoshmërishtnë nevojën për kapital shtesë. Përkundrazi, është 

më e zakonshme që strestestettë përdoren për të konfirmuar vlefshmërinë e matësve të kapitalit 

ekonomik, për të vlerësuar nevojat shtesë për kapital, për të ofruar vlerësime komplementaretë 

nevojavekapitale, për të konsideruar planifikimin e kontigjencës dhe veprimet e nevojshme të 

manaxhimit si dhe për të formuluar gradualisht planifikimin e kapitalit. Në disa raste, bankat i përdorin 

strestestet për të përcaktuar efektet e stresit në fitimin e bankës më shumë sesa në matësit e kapitalit.    

 

 

2.3 Përcaktuesit e nevojave për kapital 
 

Në përgjithësi, agjencitë e vlerësimitdhe aksionerëtinfluencojnë bashkarisht nënivelin ekapitalittë 

bankës, ku të parat theksojnë nevojën për mbajtje të niveleve më të larta të kapitalitpër qëllime të 

aftësisë paguese kurse të dytët për mbajtjen e niveleve të ulëta të kapitalit për qëllime të 

fitimit.Bankatgjithashtu krahasohen me grupe e bankave të ngjashme gjatë caktimit të normave të tyre 

të kapitalit. Pothuajse të gjithabankat emëdha, të cilat janë aktive në tregun ndërkombëtar kanë 

caktuarstandardin etyre të aftësisë paguesenë një nivelqë ato e perceptojnëtëjetë i nevojshëm përtë 

mbajtur njëvlerësimtë caktuartë jashtëm(p.sh. vlerësim AA). Bankatkanë tendencëtë krahasohen me 

grupete ngjashme gjatë zgjedhjes së klasifikimeve të jashtmedhe standardeve respektive tëaftësisë 

paguese. Nuk ekzistojnë shumë të dhëna që të tregojnë se kundërpartitë e bankës kanënjë ndikim 

mbinivelet e kapitalit, përveç se në mënyrë indirekte përmesnevojëspër të negociuarme institucioneqë 

kanë njëvlerësimtë jashtëm të pëlqyeshëm. Shumë bankasynojnënjë vlerësim të lartëtë jashtëmpër 

shkak tëdëshirës së tyrepër të hyrë nëtregjet ekapitalitdhe të instrumentave derivative. 

 

 

2.3.1 Përkufizimi i kapitalit të disponueshëm 
 

Nuk ekziston asnjëpërkufizimi përbashkëtikapitalit të disponueshëmnëpërbanka, qoftë brenda të njëjtit 

vendapondërmjet vendeve.Disanga keqkuptimet që rrethojnëkonceptin ekapitalit të 

disponueshëmmund të lindinnga fakti sekapitaliekonomik, përaksionerin, e kaorigjinën e tij 

nëvlerësimin epërfitueshmërisërelative të peshuar me rrezikun. Në varësi të shkallës së pranimit nga 

një bankë se nevojat e saj tëkapitalitnuk janë të kufizuaranga rreziqetmë tëmatshmetëmodelit të saj të 

kapitalit ekonomik, aq më shumë zgjedhje mund të ketë ajo për të përcaktuar nivelin e kapitalit të 

disponueshëm. 

 

Ndërkohë që, nuk ekziston asnjë përkufizim i përbashkët i kapitalit të disponueshëm, ekzistojnë disa 

elemente që shumica e bankave i kanë të përbashkëta. Në thelb të përkufizimeve të kapitalit të 

disponueshëm nga shumë banka janë kapitali i prekshëm, niveli bazë i kapitalit, ose përkufizimet e 

kapitalit që përdoren nga agjencitë e klasifikimit. Me qëllim që të mundësohet mbulimi i humbjeve në 

një shkallë më të madhe, disa banka konsiderojnë përdorimin e instrumenteve kapitale që mund të 

përthithin më mirë humbjet, ato më inovative apo edhe me nivel më të lartë pasigurie të tilla si borxhi 

të varur. Mes elementëve të ndryshëm që përfshihen në përkufizimin e kapitalit të disponueshëm (disa 
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prej tyre përfshihen në përkufizimin e kapitalit rregullator) janë kapitali i përbashkët, aksionet e 

preferuara, aksionet e zakonshme, aksionet preferenciale të përhershme jo-kumulative, fitimi i 

pashpërndarë, aktivet jo-materiale (p.sh. emri i mirë), provigjonet e tepërta, rezervat, fitimi aktual neto, 

fitimi i planifikuar dhe fitimet e parealizuara.  

 

Bankatnuk e kufizojnëvetennë njëmatës të vetëmtë kapitalit. Disa bankae administrojnëstrukturën 

ekapitalit të tyrekundërkërkesavetë jashtme, të tilla si kërkesat rregullatore për kapitalapo pritshmëritë 

e agjencive të vlerësimit të kreditit.Shpeshpërkufizimi i bankave për kapitalin vendoset në të njëjtën 

linjë mematëset më të shpeshtatëkapitalittë tilla siato të përdoruranga agjencitë e listimitdhe janë,për 

rrjedhojë,më të reduktuara sepërkufizimetrregullatoretë kapitalit.  

2.3.2 Angazhimi i manaxhimit të lartë në proceset e kapitalit ekonomik 
 

Qëndrueshmëria dhe dobishmëria eproceseve të kapitalit ekonomik të një bankevarennë mënyrë kritike 

ngaekzistenca e një angazhimitë besueshëmnga ana emanaxhimit të lartë.Me qëllim që kjo 

tëndodhë,manaxhimi i lartëduhet të njohërëndësinë e përdorimit tëmatësve të kapitalit 

ekonomiknëkryerjen e veprimtarivetë bankësdhe planifikimittë kapitalit.  

 

Përveç kësaj,duhettë angazhohenburime të mjaftueshmenjerëzore dhe financiare për të 

siguruarekzistencën enjë infrastrukturetë fortë dhetë besueshmeme qëllim që të mbështetet procesi i 

kapitalitekonomik. 

 

Modelimi i kapitalit ekonomik dhe praktikat e matjes vijojnë të evoluojnë. Në disa aspekte, praktikat 

kanë konvergjuar dhe janë bërë më të qëndrueshme me kalimin e kohës, megjithatë koncepti i kapitalit 

ekonomik është zgjeruar. Sërish mbeten shumë vështirësi në metodologjitë, implementimin dhe sfidat 

e biznesit të cilat lidhen me zbatimin e kapitalit ekonomik në banka, veçanërisht nëse matjet e kapitalit 

ekonomik do të përdoren për vlerësimin e brendshëm të këtij të fundit. Këto sfida lidhen me 

arkitekturën e përgjithshme të modelimit të kapitalit ekonomik dhe me shtyllat kryesore ku ai bazohet.    

 

Modelet e kapitalit ekonomik dhe i tërë kuadri i përdorimit të tyre, iu mundëson mbikëqyrësve një 

informacion komplementar me vlerësimet e tjera të rrezikut të bankës dhe mjaftueshmërisë së kapitalit. 

Ndërsa angazhimi i përbashkët me bankat për dizenjimin dhe përdorimin e metodave sjell përfitimet e 

tij për mbikëqyrësit. Këta të fundit duhet të ruhen nga pasja e një niveli të tepruar besueshmërie për 

nivelin e kapitalit që rezulton nga modelet e vlerësimit të mjaftueshmërisë së tij. Disa nga çështjet që 

duhen marrë në konsideratë nga mbikëqyrësit gjatë përdorimit të matjeve të brendshme të rrezikut që 

nuk janë të parashikuara për qëllime rregullative, listohen si më poshtë:   

 Përdorimi i konceptit të kapitalit ekonomik gjatë vlerësimit të mjaftueshmërisë së 

kapitalit. Një bankë që përdor modelin e kapitalit ekonomik në dialogun e saj me 

mbikëqyrësit, duhet të jetë e aftë të demonstrojë shkallën e integrimit të këtij të fundit 

në proceset e vendimmarrjes së biznesit me qëllim që të vlerësohet ndikimi në vendimet 

strategjike të bankës që lidhen me përzierjen apo administrimin e rreziqeve të mbartura. 

Këshilli drejtues i bankës duhet të jetë gjithashtu i aftë të demonstrojë njohje dhe 

ndërgjegjësim konceptual të boshllëkut mes rrezikut bruto (të marrë më vehte) dhe atij 

neto (të diversifikuar) të kompanisë kur përcaktojnë dhe komunikojnë madhësinë e 

rrezikut që dëshiron të marrë përsipër Banka në baza neto.  

 Manaxhimi i lartë. Zbatueshmëria, dobishmëria dhe përpunimi që Banka i bën vet 

proceseve të kapitalit ekonomik varen në mënyrë kritike nga ekzistenca e një angazhimi 

ose mbështetjeje të besueshme prej manaxhimit të lartë. Që të ndodhë kjo duhet që 

manaxhimi i lartë të njohë rëndësinë e përdorimit të matësve të kapitalit ekonomik gjatë 

zhvillimit të veprimtarisë bankare dhe planifikimit të kapitalit dhe duhet të ndërmarrë 

hapat e nevojshëm për të garantuar plotësinë dhe integritetin e këtyre matjeve. Në vijim, 
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burimet e përshtatshme duhet të angazhohen në ofrimin e një infrastrukture të fortë dhe 

të besueshme për të mbështetur proceset e kapitalit ekonomik.  

 Transparenca dhe integrimi në vendimmarrje. Një bankë duhet të dokumentojë dhe 

integrojë në mënyrë efektive dhe transparente modelet e kapitalit ekonomik në 

vendimmarrje. Rezultatet e modeleve të kapitalit ekonomik duhet të jenë transparente 

dhe të konsiderohen seriozisht me qëllim që të jenë të dobishme për vendimet e marra 

nga manaxhimi i lartë lidhur me biznesin dhe manaxhimin e rrezikut. Banka duhet të 

ketë një qasje të kujdesshme ndaj përdorimit të kapitalit ekonomik në vlerësimet e 

brendshme të mjaftueshmërisë së kapitalit. Për këtë qëllim, një rëndësi më e madhe i 

duhet kushtuar arritjes së vlerësimeve të qëndrueshme të rreziqeve të marra në tërësi si 

dhe zhvillimit të një kapaciteti fleksibël të stres testeve për të gjithë kompaninë.  

 Identifikimi i rrezikut. Matja e rrezikut fillon me një proces të fortë, rigoroz dhe 

gjithëpërfshirës të identifikimit të rrezikut. Nëse shkaktarët relevantë, pozicionet dhe 

ekspozimet e rrezikut nuk evidentohen nga mekanizmi sasior i kapitalit ekonomik, lihet 

një hapësirë e madhe për ngatërresë mes rrezikut të matur dhe atij të mbartur. Jo të 

gjithë rreziqet mund të përkthehen drejpërdrejt në terma sasiorë. Rreziqet materiale që 

janë të vështira të maten në vlerë në kontekstin e kapitalit ekonomik (p.sh. financimi i 

rrezikut të likuiditetit dhe atij operacional) duhet të evidentohen në formën e kontrollit 

kompensues (analizat e ndjeshmërisë, stresteste, analiza e skenarëve ose procese të 

ngjashme të kontrollit të rreziqeve).  

 Matjet e rrezikut. Të gjithë matjet e rrezikut në përdorim kanë avantazhet dhe 

disavantazhet e tyre të cilat duhet të kuptohen në kontekstin e fushës së zbatimit. Nuk 

ekziston ndonjë matje rreziku e preferuar në veçanti për qëllime të kapitalit ekonomik. 

Banka duhet të kuptojë kufizimet e matjeve të rrezikut që përdor dhe implikimet që sjell 

përzgjedhja e tyre.     

 Shpërndarja e rrezikut. Metodat e shpërndarjes së rrezikut të një banke duhet të 

adresojnë implikimet që rezultojnë nga përkufizimi dhe matja e elementëve individual 

të rrezikut të saj. Saktësia e procesit të shpërndarjes varet nga cilësia e matjes së 

komponentëve individualë të rrezikut dhe nga ndërveprimi mes rreziqeve të përfshira në 

vet procesin e matjes. Shpërndarja e komponentëve individualë të rrezikut shpesh 

kërkon harmonizimin e parametrave të matjes së rrezikut si shkallët e sigurisë apo 

horizonti i matjes. Kujdes duhet treguar per të garantuar që metodologjitë e përdorura 

për shpërndarjen (agregimin) e rrezikut (si p.sh matricat e variance-kovariancës, 

përdorimi i instrumentave të gjerë të tregut dhe korrelacioneve mesatare të industrisë) të 

përfaqësojnë përbërjen e biznesit dhe profilit të rrezikut të bankës.   

 Ratifikimi. Ratifikimi i modelit të kapitalit ekonomik duhet të jetë rigoroz dhe 

gjithëpërfshirës. Ai duhet të synojë përputhjen e modelit me qëllimin e përdorimit. 

Evidenca në këto raste gjenerohet nga një tërësi teknikash dhe testesh. Deri në masën që 

një bankë përdor modelet për të përcaktuar një nivel të caktuar të kapitalit ekonomik, 

mjetet e ratifikimit të këtij modeli duhet të provojnë me një shkallë të caktuar sigurie se 

niveli i kapitalit i gjeneruar nga modeli është i mjaftueshëm për të absorbuar të gjitha 

humbjet përgjatë një horizonti kohor të caktuar. Rezultatet e kësaj pune ratifikuese 

duhet t‟i komunikohen manaxhimit të lartë për të rritur përdorimin e modelit të kapitalit 

ekonomik.   

 Modelimi i varësisë në rrezikun e kredisë. Meqënëse strukturat e varësisë të përfshira 

në modelet e rrezikut të kredisë së portofolit luajnë një rol të rëndësishëm në 

përcaktimin e nevojës së këtij rreziku për kapital ekonomik, bankat duhet të vlerësojnë 

me kujdes se sa të përshtatshme janë strukturat e varësisë të përdorura për portofolin e 

kredisë. Bankat duhet të identifikojnë dhe të kuptojnë kufizimet e modeleve të 

portofolit të tyre të kredisë. Ato duhet të mundësojnë adresimin e këtyre kufizimeve 
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duke përdorur qasje suplementare të manaxhimit të rreziqeve (p.sh. analiza sensitiviteti, 

analiza skenaresh, rishikim kohor i parametrave)  

 Rreziku i kredisë së kundërpartisë. Një bankë duhet të kuptojë kosto-përfitimet e 

mbartura nga metodologjitë aktuale të matjes së rrezikut të kredisë. Proceset shtesë të 

matjes si p.sh strestestet duhet të përdoren gjithashtu, edhe pse duhet pranuar që qasje të 

tilla mund të mos mbulojnë plotësisht të gjitha ekspozimet e rrezikut të kundërpartisë së 

kredisë. Matja e këtij të fundit është komplekse dhe përfshin sfida të lidhura me 

rrezikun e tregut dhe atë të kredisë. Një rang sfidash të procesit të shpërndarjes duhet të 

tejkalohen përpara se një bankë të ketë një panoramë të gjerë të rrezikut të 

kundërpartisë së kredisë për qëllime të kapitalit të saj ekonomik.  

 Rreziku i normave të interesit në librat e bankës. Një vemendje e lartë i duhet 

kushtuar matjes dhe administrimit të instrumentave, të cilat nëse nuk monitorohen si 

duhet, mund të rezultojnë në rreziqe të cilat janë dukshëm më të mëdha se vlera që 

rezulton nga matësit e tyre. Në këtë rast duhen vlerësuar kosto-përfitimet nga përdorimi 

një qasjeje të mbështetur tek fitimi apo tek vlera ekonomike në vlerësimin e rrezikut të 

normës së interesit të paraqitur në librat e bankës. Përdorimi i një matësi të mbështetur 

tek fitimi krijon vështirësi në shpërndarjen e këtij rreziku. Ndërsa, përdorimi i një 

matjeje të bazuar tek vlera ekonomike mund të krijojë mospërputhje me praktikat e 

biznesit.  

 

 

2.3.3 Transparenca dhe kuptimi i matësve të kapitalit ekonomik 
 

Rezultatet e modeleve të kapitalit ekonomik duhet të jenë transparente dhe të merren seriozisht me 

qëllim që të jenë të dobishme për vendimmarrjen e manaxhimit të lartë si dhe për administrimin e 

rreziqeve. Shkalla e dokumentimit dhe integriteti i përllogaritjeve si dhe i versionit të modelit rritennë 

përputhje me qëllimin dhe rëndësinë e modeleve të kapitalit ekonomik në proceset vendimmarrëse të 

bankës. Transparenca e brendshme është një kusht i nevojshëm për pranueshmërinë dhe përdorimin e 

brendshëm.   

Ndërsarreziku ështënjë nocionme njëkuptimtë qartëintuitiv, është më pake qartëmënyra e përcaktimit 

sasior të tij. Praktika aktuale nëbankazakonishtpërfshinpërpjekjet për të identifikuar 

mënyratqëkarakterizojnëshpërndarjettërësore të humbjeve - dmthduke shkuar përtejvlerësimit 

tëmomentevetë zgjedhura tëshpërndarjes sëhumbjes, të tilla si mesataret e thjeshta dhedevijimet 

standard - duke rezultuar në njëgamë të gjerë matësashpotencialëtë rrezikut. Zgjedhja e matësit 

sërrezikutka implikime të rëndësishmepër vlerësimine rrezikut. Për shembull, zgjedhja emasës 

sërrezikutmund të ketënjë ndikim mbinivelet errezikutrelativ tëklasave të aktivevedhe rrjedhimishtnë 

strategjinëe bankës. KrahasimetmidismatësveICAAPtë kapitalittë përcaktuar ngaShtylla 2e kuadrit të 

Bazelit me kërkesat minimaletë kapitalitrregullatortëShtyllës1 duhet tëmarrin në konsideratëndikimine 

përdorimit tëmatësvetë ndryshëm tërrezikutnë të dyqasjet. 

 

Një matësideal irrezikut duhettë jetëintuitiv, i qëndrueshëm, i lehtë për t‟u llogaritur, i lehtë për t‟u 

kuptuar, koherent dhe i interpretueshëmnë terma ekonomikë. Përveç kësaj, shpërndarja errezikutbazuar 

nëmatjen e rrezikutduhettë jetë e thjeshtëdhe kuptimplotë. Më poshtë jepet dhe përkufizimi i plotë i 

termave: 

 Intuitiv: matësi i rrezikut duhet të jetë në linjë me nocionin intuitiv të rrezikut, si për 

shembull, humbjen e papritur.  

 I qëndrueshëm: ndryshimet e vogla në parametrat e modelit nuk duhet të prodhojnë 

ndryshime të mëdha në shpërndarjen e humbjes së parashikuar apo në matësin e 

rrezikut. Në mënyrë të ngjashme, një përdorim tjetër i modelit simulues me qëllim që të 

gjenerohet një shpërndarje humbjeje nuk duhet të sjellë një ndryshim dramatik në 
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matësit e rrezikut. Gjithashtu, është e dëshirueshme për matësin e rrezikut të mos jetë 

tepër i ndjeshëm ndaj ndryshimeve modeste në supozimet e modelit themelor.  

 I lehtë për t‟u llogaritur: llogaritja e matësit të rrezikut duhet të jetë sa më e lehtë e 

mundur. Veçanërisht, përzgjedhja e matësve më të ndërlikuar të rrezikut duhet të 

mbështetet me evidencën e duhur se fitimi shtesë në saktësinë e garantuar tejkalon 

koston shtesë të kompleksitetit. 

 I lehtë për t‟u kuptuar: matësi i rrezikut duhet të kuptohet lehtë nga drejtuesit e lartë të 

bankës. Nuk duhet të ekzistojë një lidhje me matës të tjerë të mirënjohur të rrezikut të 

cilët influencojnë në manaxhimin e rrezikut të një banke. Nëse nuk kuptohet nga 

manaxhimi i lartë, matësi i rrezikut me shumë gjasa nuk do të ketë ndikim në vendimet 

e përditshme të manaxhimit të rrezikut dhe të biznesit, e cila do të kufizonte 

përshtatshmërinë e saj. 

 Koherent: matësit e rrezikut duhet të jenë koherent dhe të plotësojnë kushtet e: (i) 

njëtrajtshmërisë (në qoftë se një portofol Y vlen gjithmonë të paktën aq sa X në të gjithë 

skenarët, atëherë Y nuk mund të jetë më riskoz se X); (ii) homogjenitetit pozitiv (nëse 

të gjitha ekspozimet në një portofol shumëzohen me të njëjtin faktor edhe matësi i 

rrezikut do të shumëzohet me të njëjtin faktor), (iii) qëndrueshmërisë në përkthim (në 

qoftë se një aset fiks, pa rrezik i shtohet portofolit, matja e rrezikut zvogëlohet për të 

reflektuar reduktimin e tij), dhe (iv) nënmbledhjes (matësi i rrezikut të dy portofoleve, i 

kombinuar për të dy, është gjithmonë më i vogël ose i barabartë me shumën e matësve 

të rrezikut të dy portofoleve individualë). Interes të veçantë paraqet tipari i fundit, i cili 

siguron se një matës rreziku është i vlefshëm për t‟u marrë në konsideratë gjatë 

diversifikimit.
6
 

 Shpërndarje e thjeshtë e rrezikut (kontributet e rrezikut apo shpërndarja e kapitalit): me 

qëllim që të përdoret gjatë manaxhimit të përditshëm të rrezikut, rreziku i matur për të 

gjithë portofolin duhet të jetë lehtësisht i ndashëm në njësi të vogla (për shembull, linja 

biznesi apo ekspozime individuale). Nëse shpërndarja e humbjeve përfshin efektet e 

diversifikimit, këto efekte duhet t‟i shpërndahen në mënyrë të arsyetuar linjave 

individuale të biznesit.  

 

Gjatë zbatimit në praktikë, përdoret një gamë e gjerë matësish të rreziqeve. Më poshtë trajtohen 

devijimi standart, vlera e peshuar me rrezikun (VaR), humbjet e pritshme si dhe matësit spektralë dhe 

të çrregullt të rrezikut
7
. Të gjithë matësit kanë avantazhet dhe dobësitë e tyre, pasi asnjë matës nuk 

mund të mbulojë të gjithë elementët e matjes së rreziqeve. Për rrjedhojë, nuk ekziston një matës ideal i 

rrezikut. Në tabelëparaqiten (me një shkallë të caktuar subjektiviteti), karakteristikat e llojeve kryesore 

të matësve të rrezikut. 

 

                                                           
6
 Shiko Artzner (1997) mbi matësit bashkëkohorë të rrezikut për një diskutim të plotë. 

7
 Shiko Hull (2007) për një diskutim më të detajuar të matësve të ndryshëm të rrezikut. 
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Tabelë 2.1: Përshkrim i matësve të rrezikut. 

 
Burimi: www.bis.org dhe përpunim i autores. 

 

 

Në praktikë, VaR dhe humbjet e parashikuara janë dy matësit më të përdorur të rrezikut. Ndërkohë që 

VaR kuptohet dhe shpjegohet më shpejt, ai jo gjithmonë përmbush kushtin e nënmbledhjes dhe kjo 

mungesë 41are4141ic41 mund të shkaktojë 41are4141i në shpërndarjen e kapitalit dhe vendosjen e 

limiteve për portofoletpërbërëse
8
. Matësi i humbjes së parashikuar, nga ana tjetër, është koherent, duke 

mundësuar që këto problematika të zgjidhen. Megjithatë, ky 41are41, nuk është i interpretueshëm 

lehtësisht dhe nuk reflekton një lidhje të qartë me klasifikimin e synuar të bankës. Një klasë e re 

matësish të rrezikut, e njohur si matësit e çrregullt, lejojnë ponderimet e ndryshme të kuantileve gjatë 

shpërndarjes së humbjeve, në raport me ponderimin e njëjtë që bën modeli i humbjeve të 

parashikuara
9
. 

 

Bankat zakonisht përdorin disa prej matësve të lartpërmendur të rrezikut dhe nganjëherë 41are41 të 

ndryshëm për qëllime të ndryshme. Megjithatë, VaR është matësi i rrezikut më i përdorur gjerësisht. 

Disa banka përdorin VaR për matjen e nivelit absolut të rrezikut, por gjithnjë e më shumë po përdoret 

modeli i humbjeve të parashikuara (me një nivel besueshmërie në përputhje me VAR të përgjithshëm) 

për alokimin e kapitalit brenda bankës. Argumenti i përdorur më shpesh është që VaR si një masë 

                                                           
8
 VaR është i nënmbledhshëm për shpërndarjet eliptike, si ai Gaussian (ose normal), ndërsa nuk është nënmbledhës për 

shpërndarjet jo-eliptike. Mosqënia i nënmbledhshëm për VaR mund të ndodhë në rastet kur asetet e portofolit kanë 

shpërndarje të çrregullta të humbjeve; kur shpërndarjet e humbjeve për asetet janë të buta dhe simetrike, por strukturat e 

tyre të varësisë janë asimetrike. Mungesa e vetisë së nënmbledhjes për modelin VaR është më tepër shqetësim për rrezikun 

e kredisë dhe atë operacional sesa për rrezikun e tregut, ku modeli eliptik mund të jetë më përshkrues. Për një diskutim më 

të detajuar, shiko McNeil (2005). Shumë praktikues vërejnë se rezervat teknike lidhur me VaR janë kryesisht akademike në 

natyrë dhe se problemet e përshkruara hasen pak në praktikë.   
9
 Këto lloj matësish rreziku nuk përdoren shpesh në praktikë dhe përbëjnë interes të gjerë akademik. 

Devijimi   Humbja

Standart   e pritshme

Intuitiv Mjaftueshëm intuitiv Po Mjaftueshëm intuitiv

Jo (përfshin 

çrregullime në  

model)

I qëndrueshëm

Jo, varet nga 

supozimet për 

shpërndarjen e 

humbjeve

Jo, varet nga 

supozimet për 

shpërndarjen e 

humbjeve

Varet nga 

shpërndarja e 

humbjeve

Varet nga 

shpërndarja e 

humbjeve

I thjeshtë për t’u 

llogaritur
Po

I thjeshtë  (kërkon 

një  vlerësim për 

shpërndarjen e 

humbjeve)

I thjeshtë  (kërkon 

një  vlerësim për 

shpërndarjen e 

humbjeve

I thjeshtë  (funksion i 

çrregullt i ponderimit 

të humbjeve)

I thjeshtë për t’u 

kuptuar
Po Po Mjaftueshëm

Jo i kuptueshëm 

menjëherë

Nuk merr parasysh 

nënmbledhjen

 (për shpërndarjet 

joeliptike të 

humbjeve)

Ndarje e thjeshtë e 

dhe e arsyetuar e 

rreziqeve

I thjeshtë por jo i 

arsyetuar

Jo i thjeshtë, mund të 

çrregullojë rezultatet

Relativisht i thjeshtë 

dhe i arsyetuar

Relativisht i thjeshtë 

dhe i arsyetuar

Tiparet VaR
Matësit e çrregullt 

të rrezikut

Koherent
Nuk merr parasysh 

njëtrajtshmërinë
Po Po

http://www.bis.org/
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absolute e rrezikut ose e kufizimit të humbjes është më i lehtë për t‟iu komunikuar manaxhimit të lartë 

për shkak të lidhjes së tij me vlerësimin e synuar të bankës. Nga ana tjetër, modeli i humbjeve të 

parashikuara, është një 42are42  më i qëndrueshëm se VaR në lidhje me alokimin e kapitalit të 

përgjithshëm të portofolit tek njësitë individuale. Ky model është një vlerësim i nivelit të humbjes në 

kushtet e të qënit në një 42are të caktuar të grafikut të shpërndarjes së humbjeve. Duhet të theksohet 

se, ndërkohë që një bankë mund të përdorë 42are42 të ndryshëm të rrezikut, këto matësa duhet të jenë 

të bazuar në të njëjtën shpërndarje humbjesh. 

 

Gjatëpërdorimit të brendshëm tëmatësvetë rrezikut, bankat duhet të përcaktojnënjë shkallë të 

caktuarsigurie përmodelet e tyre të kapitalitekonomik që mundtë variojë përmodele tëndryshme 

biznesi. Klasifikimi i synuar i bankës luan një rol të rëndësishëm në zgjedhjen e shkallës së sigurisë.  

 

Lidhja midis klasifikimit të synuar të bankësdhezgjedhjes së shkallëve të sigurisëmund të 

interpretohetsi shuma ekapitalit ekonomikqë duhet tëtejkalohet ngaburimet e disponueshme të 

kapitalitme qëllim që të parandalohetbanka nga pakësimi i mundshëm i kapitalit të saj, me supozimin e 

një shkalle të caktuar sigurie. Sipas kësaj pikëpamjeje, e cila mund të interpretohetsi një 

pikëpamjevijimësie, planifikimi i kapitalitështë parëmë shumësinjë ushtrimdinamikse sastatik, ku 

probabiliteti i zvogëlimit të tijlidhet me klasifikimin e synuar. Kjo do tëreflektontepritshmërinë(nga 

analistët, agjencitë vlerësuesedhe tregu), sipas të cilës bankaoperonme një nivel kapitaliqë 

tejkalonkërkesat minimalerregullatore. 

 

Vendosja e lidhjes mes klasifikimit të synuar të bankës dhezgjedhjes së shkallëve tësigurisë, 

megjithatë, është larg nga të qenitnjë ushtrim ilehtë.Ajo përfshinhartëzimin e klasifikimeve dhe 

probabiliteteve të mospagimit, e cila mund tëndryshojë në varësitë shkallës së përdorur ngaagjencia e 

klasifikimit, dhembart diskutime tëkonsiderueshmestatistikore, sidomos përklasat mevlerësim më të 

lartë, të cilatjanë në mënyrë tipike në shënjestërtëbankave.Bankatmund tëpërdorin një gamëtë gjerë 

shkallësh besimi përtë njëjtin klasifikim, membivendosjendërmjet klasifikimevetë ndryshme. Për 

shembull, studimi i Forumit tëIFRIdheCRO(2007) konkludoi se mundësitë e mospagimit që i 

atribuohen një klasifikimi të synuar AA, luhaten nga 2 deri në 7 pikë përqindjeje, ndërsa intervali për 

një klasifikim të synuar A është 4-10 pikë përqindjeje.  

 

Përveç konsiderataverrethlidhjes meklasifikimin e synuar,zgjedhja enjë shkalle sigurie të caktuar mund 

tëvariojë nisur nga pyetjet që do të adresohen. Nga njëra anë, shkallët e larta tësigurisë, 

reflektojnëangazhimin ekreditorëve, agjencive të klasifikimitdhe mbikëqyrësvepër tëpërcaktuar 

shumën ekapitalit të kërkuarpër të minimizuarrrezikun efalimentimit.Nga ana tjetër, bankat mund të 

përdorinshkallë të ulëta siguriepër qëllime të manaxhimitnë mënyrë që të shpërndajnë kapitalin 

teklinjat e biznesitdhe/oseekspozimetindividuale si dhepër të identifikuar atoekspozimeqë janë 

kritikepër përfitueshmërinë në kushtet e një mjedisi normal biznesi. Për rrjedhojë, bankat zakonisht 

përdorinshkallë të ndryshmesiguriepër qëllime të ndryshme. 

 

Një tjetër aspektinteresant ipërdorimit të brendshëmtë matësve të ndryshëm tërrezikutështë fakti që 

zgjedhja ematësittë rrezikut dhe e shkallës së sigurisëinfluenconalokimetrelative të kapitalit për 

ekspozimeapoportofole individuale. Me pak fjalë, sa më larg të ndodhet rreziku në hartën e 

shpërndarjes së humbjeve, aq më shumë kapital relativ i shpërndahet rreziqeve të përqendruara. Për 

rrjedhojë, zgjedhja ematësit tërrezikut, dhe e shkallës së sigurisë mund të kenë njëndikim strategjik 

duke qenë se disaportofolemund të dukenrelativisht më tëmirë ose më të këqinj nën veprimin e 

matësve të performancës të peshuar me rrezikun sesa do të dukeshin nëse do të bazoheshin në 

njëmatësalternativ të rrezikut. 

 

Të gjithë matësit e rrezikut varen nga horizonti kohor i përdorur për matjen e tyre. Përzgjedhja e 

horizontit të duhur kohor varet nga një mori faktorësh: likuiditeti i aseteve të bankës të marra në 
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konsideratë; nevojat e bankës për manaxhim të rrezikut; vlerësimi i bankës në tregje; lloji i rrezikut, 

etj. Rreziku i tregut zakonisht vlerësohet duke u bazuar në një horizont shumë të shkurtër kohor (ditë 

ose javë). Në kundërshtim me të, rreziku i kredisë matet zakonisht duke përdorur një horizont kohor 

njëvjeçar, ndërkohë që një kohë më e gjatë mund të jetë e nevojshme për portofolet e tjera (p.sh. 

financimi i projekteve). Zgjedhja e horizontit kohor ndikohet edhe nga kërkesat rregullatore. Për 

shembull, një horizont kohor njëvjeçar specifikohet për rrezikun operacional, ndërsa një horizont 

kohor prej 10 ditësh specifikohet për rrezikun e përgjithshëm dhe 43are4343ic të tregut.  

 

Heterogjeniteti i horizonteve kohore të përdorura në matjen e rrezikut përbën një sfidë të rëndësishme 

për bankat gjatë shpërndarjes së kapitalit të tyre ekonomik në përputhje me llojet e ndryshme të 

rreziqeve, ndonëse shumica e institucioneve përdorin një horizont kohor prej një viti për llogaritjet 

kapitalit të tyre ekonomik, duke përdorur horizonte të ndryshme kohore për pjesën e mbetur. 

 

Matja e rreziqeve kryhet zakonisht në nivel portofoli. Megjithatë, aftësia për të shpërndarë dhe 

zbërthyer me thjeshtësi rreziqet është një sfidë për çdo 43are43 rreziku. Me qëllim që të përdoret në 

mënyrë efektive, matësi duhet të jetë fleksibël dhe i thjeshtë për t‟u përllogaritur në nivele të 

ndryshme. Më konkretisht:  

 Zbërthimi: brenda një portofoli,rreziqetduhet tëzbërthehennë mënyrë që tëvendoset për 

secilinnëngrupkontributi i tijnë rrezik(duke marrë parasysh efektet ediversifikimit). Zbërthimi 

irrezikutështë thelbësor përalokimine kapitalit, caktimin e kufijve, vendosjen e çmimeve 

tëprodukteve,matjen e peshuar me rrezik të performancësdhemanaxhimin e bazuar në vlerë; 

 Grupimi: 43are nga një këndvështrim më i gjerë, rreziqet që rezultojnë nga disa portofole 

duhet të grupohen me qëllim që të ofrojnë një përfaqësim të rrezikut në nivel njësie apo 

biznesi. Grupimi gjithashtu merret me lloje të ndryshme rreziqesh (të kredisë, të tregut, 

operacional, likuiditeti, ligjor, etj.) Në mënyrë tipike, rezultati i agregimit të rrezikut është 

kapitali i përgjithshëm ekonomik të bankës. 

 

Në këndvështrimin mbikëqyrës,nuk ka asnjëpreferencëtë dukshmepër njëmatës të caktuar rreziku 

krahasuar me një tjetër, mesmatësve të përdorurmëgjerësishtpër llogaritjen ekapitalitekonomik. 

Përkundrazi, mbikëqyrësit duhet të marrin parasyshavantazhetdhe disavantazhet ematësit tërrezikuttë 

përdorurnga secila bankë.Stabiliteti nëllogaritjeështë një çështjee rëndësishme, pasillogaritja ematësve 

tërrezikutzakonishtpërfshin përdorimin eteknikavesimuluese. Aftësia për të grupuar dhe zbërthyer 

lehtësisht rreziqetpërcakton efektivitetin e matësve të rrezikutpër një bankë. 

 

Shkalla në të cilën kapitaliekonomikështëpërfshirënëprocesetvendimmarrëse ndikohet fuqimishtnga 

disponueshmëria enjë vlerësimitë gjerë tërreziqevenë nivelete larta të manaxhimit, ku vendimet 

strategjikejanë marrë të lidhura me ato përmanaxhimin e kapitalit. Në kontrast,matësit më tëgrimcuartë 

rrezikutjanë të nevojshëm për ato nivele vendimmarrje tek të cilat kapitaliekonomik ka gjasatë ndikojë 

në vendimetoperacionalenëpërmjet faktorëve të tillësialokimi i kapitalit, caktimi i kufijve,dhe matjae 

performancës. 

Ndërsa çdobankë përzgjedhmatësine rrezikut dhe shkallën e sigurisë që ajo konsideronmë të 

përshtatshmepër qëllimet e veta të kapitalit ekonomik, ajo duhet tëjetë në gjendje tësigurojënjë 

arsyetimbindësekonomik përzgjedhjen.Nëse përdoren matës tëndryshëm rreziku dhe/oseshkallë të 

ndryshme sigurie duhet të vendoset një lidhje e qartëdhebindësemidisdy matësvetë rrezikut. 

 

Mbikëqyrësitduhet tëjenë të vetëdijshëm përdallimet mes matësvetë brendshëmdhe atyre rregullativë 

tëkapitalitqë rrjedhinnga matësit endryshëm të rrezikutdhe/oseshkallët e ndryshme të sigurisëdhe t‟i 

marrinkëtoparasyshgjatë vlerësimit tëbrendshëm të kapitalit të bankës (ICAAP). Një krahasimi 

thjeshtë ivlerave të kapitalit të brendshëm dhe atij rregullator të bankës, nuk do t‟i tregojë shumë 

mbikëqyrësve lidhur me rreziqet e mbartura në portofolin e kësaj banke.   
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Kapitulli 3: Modeli, hipoteza dhe përdorimi i tij 
 

3.1 Kush do të jetë i interesuar për këto modele? 
 

Gjatëdekadës së funditbankat më të mëdhatë botëskanë zhvilluar sistemetë sofistikuarapër të 

përllogaritur dhe agreguar rrezikun e kredisësi përgjatë zonave gjeografike ku ushtrojnë veprimtarinë e 

tyre, ashtu edhe përgjatë linjave tëprodukteve. Interesimifillestarnë modelet errezikut të 

kredisëerdhinga dëshirapër të zhvilluarmë shumëvlerësimesasiore rigorozembi sasinë e kapitalitshtesë 

të nevojshëmpër të mbështeturnjë bankë në kuadër të rrezikut qëajo has në veprimtarinë e saj. 

Ndërkohë që,rezultatete modeleve tërrezikuttë kredisë kanë marrë përsipërnjë rolgjithnjë e mëtë 

madhnë procesete manaxhimittë rrezikut tëinstitucioneve bankare, kryesisht atyre të mëdha, çështja 

ezbatimittë tyre për qëllimembikëqyrësedhe rregullativeka fituargjithashtupo aq rëndësi. 

 

Rrjedhimisht, mund të konkludohet se jo vetëm institucionet finaciare, kryesisht ato bankare, por edhe 

vet institucionet qendrore, në rolin e autoritetit rregullator dhe mbikëqyrës të sistemit financiar, mund 

dhe duhet të jenë të interesuar përsa më lart. Këto të fundit, nga dy pikëpamje: nga një 

perspektivëmbikëqyrëse,zhvillimi imetodologjisë sëmodelimitdhe përmirësimetqë e shoqërojnë 

nëkuadër tëmatjes sërrezikuttë kredisëmbajnë një peshëtë rëndësishme.Këto përmirësimenë 

manaxhimin errezikutmund, sipas gjykimitindividual të vendeve të ndryshme, të konsiderohen nga 

embikëqyrësvenëvlerësimin e kontrollit të brendshëm tëbankës dhe praktikave tëmanaxhimittë rrezikut 

në tërësi; nga një perspektivë rregullatore, fleksibilitetii modeleve–në përgjigje tëndryshimeve në 

mjedisinekonomikdhe inovacionit në produktet financiare–mund tëreduktonte vullnetin e bankave për 

tu angazhuar nëarbitrazhpër kapitalin rregullator. 

 

Për më tepër,një qasje e bazuar nëmodelimmund tësjelli kërkesat për kapitalnëlinjë me 

rrezikshmërinëe perceptuar tëaktiveve që përdoren si referencëdhemund të prodhojnëvlerësime 

tërrezikut të kredisëqëreflektojnëmë mirëpërbërjen eportofolittë secilës bankë.Megjithatë, përparase 

njënjë qasje e bazuar në modelim të mundtë përdoretnë procesinformaltë përcaktimit 

tëkërkesaverregullatorepër kapital,mbikëqyrësitdo të duhet tëjenë të sigurtëse modeletnuk janëvetëmtë 

integruar mirëmemanaxhimin ditor të rrezikut të kredisë tëbankave, por duhet të jenë edhe 

konceptualishttë saktë, të vërtetuar empirikisht dhe të prodhojnë kërkesa për kapitalqë janë të 

krahasueshmenëinstitucionet e ndryshme.Aktualisht, pengesatë rëndësishme–që lidhen 

kryesishtmekufizimet nëtë dhënat dhe dobësitënëvlefshmërinë emodelit–endeduhet tëkapërcehen 

përpara se këtoobjektivatë mund tëpërmbushen.  

 

3.2 Cila është hipoteza apo problemi që has ky studim? 
 

Modeli i cili propozohet të aplikohet në këtë studim lidhet me matricën e migrimit të kredive. Hipoteza 

që shtrohet është nëse llogaritja e probabilitetit të humbjes nëpërmjet këtij modeli është ose jo në 

gjendje të parashikojë sasinë e kapitalit shtesë që një institucion bankar duhet të krijojë me qëllim 

eliminimin ose reduktimin e humbjeje në rast falimentimi të kundërpartisë. Specifikimi i procesit të 

“humbjes” dhe faktorëve të tjerë, kryesisht atyre ekonomikë, qëçojnënë ndryshime të cilësisë së 

portofolit tëkredisë është i kufizuar ndjeshëm nga një mungesë e të dhënave mbi ecurinë historike të 

kredive dhe tëvariablave të tjera të modeluar. Vështirësitë shtohen më tej nga horizonti kohor afatgjatë 

i nevojshëm në matjen e rrezikut të kredisë, duke sugjeruar se shumë vite të dhënash, që përfshijnë 

cikle të shumta të kredisë, duhet të disponohen për të vlerësuar saktësisht parametrat kryesorë. Prandaj, 

për shkak të kufizimeve aktuale, parametrat e modelit reflektojnë përdorimin e supozimeve 

tëthjeshtuara dhe grumbullimin e informacionit nga disa burime. Materialiteti i këtyre zgjedhjeve në 

modelin e vlerësimit të rrezikut është i paqartë pasi ende nuk është praktikë standarde, në rastin e 

Shqipërisë,qëtë kryejëtestimin e ndjeshmërisë së një modeli ndaj supozimeve të tilla.Nëse modeli do të 



Rreziku i kredisë, metodologjia e matjes, analizadhe monitorimi 

__________________________________________________________________________________ 

46 
 

përdoret për qëllime rregullative, mbikëqyrësit tanëduhet të mbështeten në procedurat e brendshme 

dhe të jashtme tëvlerësimit, dhe mund të jetë e nevojshme për të zhvilluar dy standarde, cilësore dhe 

sasiore, për të siguruar që procesi i modelimit është i arsyeshëm dhe se cilësia e produktit është e 

krahasueshme mes të gjithë institucioneve financiare bankare në kuadër të përcaktimit të kapitalit 

ekonomik. 

 

 

3.3 Avantazhet e pritshme të modelit 
 

Fusha e modelimit tërrezikut të kredisë ështëzhvilluar me shpejtësi gjatë viteve të fundit për t‟u bërë 

një element kyç në sistemet e manaxhimit të rrezikut në institucionet financiare. Këto modele lejojnë 

përdoruesit për të matur rrezikun e kredisë të pranishëm në portofolin e kredisë. Ky informacion mund 

të përfshihet direkt në shumë elementë të manaxhimit të portofolit të kredisë së bankave si në:çmimin 

e kredive; përcaktimin e kufijve të përqendrimit në sektorë apo produkte të caktuar; matjen e 

përfitueshmërisë tërregulluar me rrezikun; dhe në sistemet e manaxhimit, në baza individuale ose 

krahasimisht me performancën e institucioneve të ngjashme. 

 

Kjo e fundit është me rëndësi kritike jo vetëm për bankat dhe mbikëqyrësit e tyre, por edhe për bankat 

qendrore dhe politikëbërësit e tjerë në kuadër të stabilitetit makroekonomik dhe financiar. Nëse bankat 

masin rrezikun përgjatë rrjedhës së ciklit të biznesit –duke e nënvlerësuar atë gjatë bumit ekonomik 

dhe mbivlerësuar atë gjatë rënies ekonomike – potenciali për “fluska të kreditimit”, siç dhe është 

shprehur më lart,është tepër i lartë. Nga ana tjetër, kjo mund të çojë në një amplifikim financiar më të 

madh të ciklit të biznesit dhe nënjë rrezik tështuar të paqëndrueshmërisë financiare. 

 

Modeli i propozuar në këtë studim do të kontribuojë në matjen e duhur të rrezikut tëkredisë të 

pranishëm në sistemin bankar shqiptar, duke çuar në njëraportim më të mirë dhe, në njëmanaxhim dhe 

vendimmarrje më të strukturuar. Një avantazh tjetër i rëndësishëm është se problemet e cilësisë së 

kredisë do të njihen më herët në ciklin e biznesit, duke nënkuptuar kështu veprime korrigjuese në 

kohën e duhur nga manaxhimi dhe mbikëqyrësit. Nga ana tjetër, njëveprim më i hershëm korrigjues ka 

të ngjarë të rrisë mundësinë që vështirësitë të jenë të kufizuara përpara se të arrijnë pikën e moskthimit 

ku kërcënojnë shëndetin e bankës ose dhe tësistemit bankar e financiar në tërësi (Lowe, P., 2000:fq 

14). 

Metodologjia e modelimit të rrezikut të kredisë e përdorurnë këtë studim do të lejojënjë qasje 

profesionaledhe fleksibëlnëadministrimin e rrezikut tëkredisë.Modeli i implementuarimpaktohet dhe 

reagon ndaj ndryshimeve në linjat e biznesit, të cilësisë së kredisë, të variablavetë tregutdhe 

mjedisitekonomik. 

 

Për më tepër,kjodo të lejojë qëbanka qendroretë mund të analizojëkontributin margjinaldhe absolutndaj 

rrezikutdhetëpasqyrojërrezikun epërqendrimitbrenda në portofol.Këto veti të modelit do tëmund të 

kontribuojnë nënjë përmirësimnë kulturëne përgjithshmetë kreditimit të një banke.Për më 

tepër,modelimund të përdoretpër të krijuarkoeficentërrezikumë afër dhe në linjëmerrezikun aktual të 

kredisëdhepër të kapurefektet ediversifikimit të portofolit. Ky modelmundtë përdoretpër të 

përcaktuarkërkesat për kapitalekonomik në kuadër tërrezikuttë kredisënë të njëjtën mënyrësi 

modeletVAR (Value at Risk)janë përdorurpër të vendosurkërkesat për kapital në kuadër të rrezikuttë 

tregut. 

 

 

3.4 Modelet e rrezikut të kredisë 
 

Rreziku i kredisëështë përkufizuar sishkallaendryshimevenëvlerën einstrumenteve bazë për shkak të 

ndryshimevenë cilësinëe kredisësëhuamarrësvedhe palëve të treta (Lopez, J., 1998).Propozimete 
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institucioneve të ndryshme, si ato tëInternationalSwapDealers Association (ISDA, 1998) dhe 

tëInstitutitNdërkombëtartëFinance Working Group mbi mjaftueshmërinë e kapitalit(IIF, 

1998),argumentojnë semodelet errezikut tëkredisëduhettë përdoren gjithashtu përtë 

përcaktuarzyrtarishtkërkesat përkapital tërregulluar me rrezikun. Megjithatë,zhvillimi 

istandardevepërkatëserregullatore përmodelet errezikut të kredisëështë shumë mësfiduesse sa 

përmodelet e rrezikuttë tregut.Gjatë dekadës së kaluar, bankatkanë investuar shumë nëburime – 

financiare dhe njerëzore –përzhvillimin e modeleve tëbrendshmetë rrezikutpërqëllime tëmatjes më të 

mirë tërreziqeve financiareme të cilat ballafaqohendhepër rrjedhojë për përcaktimine kapitalit të 

nevojshëmekonomik.Këto përpjekjejanë njohurdhe inkurajuar ngaautoritetet rregullatore. Për 

shembull, rishikimi irrezikut të tregut i vitit 1997(Market risk amendment, MRA 1997) 

nëMarrëveshjen e KapitalittëBazelit,formalishtpërfshinmodelet ebrendshme të rrezikut të tregut 

tëbankavenëllogaritjene kapitalitrregullator. Kjo nënkupton se kërkesat rregullatorepër kapital të 

bankavelidhur me ekspozimet errezikuttë tregutjanënë mënyrë eksplicitenjë funksionivlerësimeve 

vetjake të vlerës me rrezik (value at risk, VAR) të bankave. Njëkomponentkyç nëzbatimin eMRA1997 

ishte zhvillimi istandardevetë tilla si përvlefshmërinëe modeleve,që duhettë plotësohen nëmënyrë 

qëmodelet ebankavetë mund tëpërdoren për qëllime tëpërllogaritjes sëkapitalit rregullator. 

 

Dekadat e fundit ka pasur një sërë zhvillimeshpozitive në fushën e modelimit të rrezikut të kredisë, siç 

dëshmohet nga publikimi i modeleve të tilla nga një numër institucionesh financiare (shiko JP Morgan, 

1998 dhe Credit Suisse Financial Products, 1997).Këtu përmendimmetodën Credit Metrics e cila 

bazohet në analizën e migrimit të kredisë, përkatësisht në probabilitetin e lëvizjes nga një klasë e 

portofolit të kredisë në një tjetër, përfshirë klasën “e humbur”, brenda një horizonti kohor të caktuar, e 

cila shpesh vendoset në mënyrë arbitrare si një vit. Kjo metodëmodelon shpërndarjen e plotë tëvlerave 

të çdo portofoli kredie, të themi sot pas një viti, ku ndryshimet në vlerat janë të lidhura vetëm me 

migrimin e kredive, ndërkohë që normat e interesit supozohet që evoluojnënë një mënyrë deterministe. 

Vlera-me-rrezik e kredisë(Value at Risk) së një portofoli, derivon më pas në një mënyrë të ngjashmesi 

nërastin e rrezikut të tregut. Kjo përbën thjesht shpërndarjen probabilitare qëkorrespondon me nivelin e 

dëshiruar të konfidencës. Korporata KMV, një firmë e specializuar në analizën e rrezikut të kredisë, ka 

zhvilluar gjatë viteve të fundit një metodologji të rrezikut të kredisë si edhe një databazë të gjerë 

tëdhënash për të vlerësuar probabilitetin e humbjes dhe funksionin e shpërndarjes së humbjesqë lidhet 

si me rrezikun e migrimit ashtu edhe tëvet humbjes.  

 

Metodologjia KMV ndryshon disi nga metodologjia e parë pasi mbështetet mbi “frekuencën e 

pritshme të humbjes” (Expected Default Frequency) tëçdo emetuesi, kundrejt vlerave mesatare 

historike të migrimit që publikohen nga kompanitë e vlerësimit (rating companies), për secilën klasë të 

kredisë.Të dy metodologjitëmbështeten në modelin e vlerës së aktiveve të propozuar fillimisht nga 

Merton (1974), por ato ndryshojnë ndjeshëm në supozimet thjeshtuese në mënyrë që të lehtësojnë 

zbatimin e tyre.  

 

Ndryshimet nëkushtet e tregutdhe ato ekonomike, që rrjedhin nga ndryshime në normat e interesit, 

tëindeksevetë treguttë aksioneve, të kurseve tëkëmbimit, tënormës sëpapunësisë, etj.Mund të ndikojnë 

nëfitimine përgjithshëm tëfirmave si dhe nëprobabilitetin e humbjes apo të migrimit nga njëklasë 

kredienë një tjetër.Në fakt,kuadrii funditrregullator i Komitetit të Bazelit për të analizuarrrezikun e 

kredisëbën thirrje përintegrimin e plotë tërrezikut të tregutdhe rrezikuttë kredisë.Deri taninuk kanjë 

metodologji ekzistueseqë të ketë arritur këtë fazë sofistikimi.  

 

Nëfund të vitit 1997, Credit SuisseFinancial Products (CSFP) publikoi një metodologji të retë rrezikut 

të kredisë,Credit Risk+, e cilapërqendrohet vetëm në“humbjet”nga kreditë. Credit Risk+, supozon 
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sehumbja për kreditë individuale ndjek njëprocesPoisson
10

. Rreziku i migrimit të kredisënuk është 

imodeluarnë mënyrë eksplicite nëkëtë analizë. Në vend të kësaj, metodologjia Credit Risk+ konsideron 

normat stokastike të humbjes të cilat pjesërisht, edhe pse jorigorozisht, ndikojnë nërrezikun emigrimit. 

Së fundi, McKinsey, një firmë këshilluese, ka propozuar një model të vetin, Credit Portfolio View, i 

cili si dhe Credit Risk+, mat vetëm rrezikun e humbjes. Ky është një model diskret multikohor, ku 

probabiliteti i humbjes ështënjë funksion i makrovariablave të tilla si: papunësia, niveli i normave të 

interesit, norma e rritjes në ekonomi, shpenzimet e qeverisë, normat e këmbimit valutor, të cilat nënjë 

masë të konsiderueshme nxisin ciklet e kredisë. Nga njëkrahasim i këtyre modeleve në portofole të 

ndryshme benchmark, duket se secili prej tyre mund të konsiderohet si një model i brendshëm i 

arsyeshëm për të vlerësuar kapitalin rregullator nga këndvështrimi i rrezikut të kredisë. Të gjitha këto 

modele kanë të përbashkët supozimin se normat e interesit dhe ekspozimet janëdeterministe.  

 

 

3.4.1 Modelet e rrezikut të kredisë për Shqipërinë 
 

Për sisteminbankar shqiptar huadhënia ështëburimi mëi dukshëm irrezikut të kredisë.Shumica e 

institucioneve financiarejanë përballur mevështirësi të ndryshmegjatë viteve dheshqetësimet e 

tyrekryesorelidhendirekt mestandarded jo të duhura të kredidhëniespër huamarrësitnë përgjithësi, me 

manaxhimin joadekuattë rrezikut tëportofolit të kredisë, me mungesën e vëmendjes së duhur ndaj 

ndryshimeve nëekonominë e një vendiapo zhvillimeve dhe situataveqë mund tëçojnë nëpërkeqësimine 

përgjithshëm tëcilësisë së kredisë. 

 

Në veprimtarinë etyre të përditshme,bankatpërballen me njënumër rreziqesh specifike, të cilat mund 

tërrjedhin ngafaktorë të ndryshëm. Më konkretisht, disa prej tyre janë:  

 

 Rreziku i tregut: paraqetrrezikun e humbjesnëgjendjen financiaretë bankës, si rezultat indikimit 

tëpaqëndrueshmërisësëçmimeve të tregutnë zërat brenda dhe jashtë bilancit. Rreziku i 

tregutmund të ndikohetnga ndryshimetnë normat e interesit, çmimet e aksioneve, kurset e 

këmbimit dhe çmimete mallrave; 

 Rreziku i likuiditetit: është aftësia e një banke për të përballuar nevojat për likuiditet, për 

shembull, për të paguar detyrimet në fund të afatit të tyre të maturimit. Bankat që operojnë në 

Shqipëri e konsiderojnë këtë lloj të rrezikut si tepër të rëndësishëm në veprimtarinë e tyre, 

paçka se luhatet në nivelet 0-10 për qind të rrezikut të përgjithshëm të bankës;  

 Rreziku i vendit: lidhet me rrezikun e mospagimit të detyrimit nga ana e huamarrësve të 

caktuar në ato që konsiderohen si vende me rrezik të lartë. Për shumicën e bankave, ky rrezik 

është shumë i rëndësishëm, madje për disa prej bankave ai përbën nga 10-30 për qind të 

rrezikut të përgjithshëm të veprimtarisë. Kjo situatë i dedikohet zhvillimeve ekonomike dhe 

financiare në botë; 

 Rreziku ligjor: është i pranishëm kur lloje të reja të transaksionesh hyjnë në treg, ose kur e 

drejta ligjore nuk është krijuar ende për palët e përfshira në transaksion; 

 Rreziku operacional: është i pranishëm kur sistemet e teknologjisë së informacionit mungojnë 

apo janë të pamjaftueshme, si dhe në rastet e fatkeqësive natyrore. Ky rrezik, që është i 

parëndësishëm për bankat që kanë kryer investime të mëdha në sistemet e teknologjisë së 

informacionit dhe trajnimin e stafit, përbën rreth 10-30 për qind të rrezikut të përgjithshëm për 

bankat e tjera të sistemit, pasi investimet e kryera nga këto të fundit nuk e kanë zbutur këtë 

rrezik. 

 

Megjithatë, rreziku që meriton vëmendje të lartë dhe analiza specifike është rreziku i kredisë. Rrezikui 

kredisë është humbja e mundshme që një kreditor mund të vuajnë nga dështimi i kundërpartisë për të 
                                                           
10

 Në teorinë e probabilitetit, procesi Poisson është një proces stokastik i cili numëron numrin e ngjarjeve në kohën kur këto 

ngjarje ndodhin në një interval të dhënë kohor. 



Juna BOZDO 
 

49 
 

përmbushur detyrimet kontraktuale. Ky rrezik ka peshën më të madhe në rrezikun e përgjithshëm të 

aktivitetit bankar dhe luhatet në intervalin 40-60 për qind, duke paraqitur kësisoj një kërcënim jo 

vetëm për qëndrueshmërinë e institucioneve financiare, por edhe për gjithësistemin financiar shqiptar.  

 

 
Figurë3.1: Pesha e secilit lloj rreziku në rrezikun e përgjithshëm të bankës

11
. 

 

Shijaku, H., dheCeca, K., (2010)kanë zhvilluarnjë makro strestestpërShqipërinë, për tëvlerësuar 

ndikimin e drejtpërdrejtë dhe të tërthortë tëkanaleve tërrezikut të kredisëduke përdorurtë 

dhënaagregate.  

 

Ky strestestmund të përdoret sinjë satelitpër modelinekzistuesmakroekonomik nëBankën e 

Shqipërisëpër të shqyrtuarpasojatmakroekonomiketëskenarëveqë rrjedhinnga ky i fundit. 

 

Stres testet janë një mjetshumë i rëndësishëm përvlerësimin e aftësisësë agjentëve ekonomikëpër 

tëkompensuarimpaktin egoditjevetë mëdhanësituatën e tyre financiare. Si pasojë ekrizës mëtëmadhe 

financiarenë botëqë ngakoha e Depresionit tëMadh,kanjë interesgjithnjë e në rritjenë stres testimin 

endërmjetësvefinanciarëpër të vlerësuarnevojat e tyrepër kapital rregullator në rast tëtronditjevetë 

mëdha,por të mundshme për tu verifikuar. Debati i gjerë në lidhje mestres testet ka mbuluarçështjet 

eagregimit/disagregimit të stres testeve dhe të modeleve nga lart–poshtë kundrejt atyre nga poshtë–lart 

(top-down vs. bottom-up).Qasjet endryshmekonsiderohensi plotësuesedhe josizëvendësuesetë njëra 

tjetrës, pasi ato iu shërbejnënevojave të ndryshme. Megjithatë, bankat qendrore kanë një roltë 

rëndësishëm nëtë gjitha rastet,qoftë duke vendosur standardethemeloredhe koordinuar stres testet në 

nivelmikro, qoftë duke i përshtatur ato për tëvlerësuarimplikimet e zhvillimevemakroekonomike dhetë 

rrezikutsistemik nëstabilitetin financiar.  

 

Ky modelështë ndërtuarmbi njëmetodologjiekzistuese tëqasjesnga lart–poshtënëBankën e Shqipërisë 

(Programi Vlerësimit të Sektorit Financiar, FSAP)dhepropozonnjë strategji të ndryshmemodelimipër të 

identifikuarkanalet e rrezikut. 

 

Modeli i rrezikut të kredisë i zhvilluar nga Shijaku, H., dhe Ceca, K., (2010) merr parasysh modelet 

ekzistuese të stres testit për rrezikun e kredisë për sistemin në tërësi, dhe i përshtat ato me tiparet dhe të 

dhënat e ndërmjetësve financiarë shqiptar. Modeli, fillimisht, teston praninë e një sistemi ekuacionesh 

(VAR stacionar) duke kapur sjelljen e përbashkët të variablave financiare dhe realë. Ekuacioni është i 

modeluar për të përmbajtur disa dinamika që lejojnëvazhdimësinë e goditjeve për më shumë se një 

periudhë kohore,bazuar në konsiderimin e vlerave të shkuara të përftuara nga proxy i zgjedhur për 

                                                           
11

 Pesha e secilit lloj rreziku në rrezikun e përgjithshëm të bankës bazohet në rezultatet e vrojtimit pranë bankave 

individuale, në kuadër të studimit “Rreziku i kredisë dhe sistemet e manaxhimit të tij”, Bozdo, Kalluci, 2006. 
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normën e humbjes. Në hapin e dytë, përdoret simulimi Monte Carlo për të gjeneruar shpërndarjen e 

normave humbjes. Në skenarin e stresuar prezantohet një goditje ndaj një variabli jofinanciar, si p.sh.: 

norma e rritjes ekonomike, normat e interesit, kurset e këmbimit, etj.Dhe në mënyrëtë ngjashme 

llogaritet një shkallëvlerash për normën e humbjes në skenarin e stresuar.  

Konkluzionet e nxjerra nga variablat makroekonomike që përcaktojnë probabilitetin e humbjes së një 

kredie për Shqipërinë tregojnë se treguesi i kredive me probleme, si proxy e normës së humbjes, 

përcaktohet nga norma reale e rritjes ekonomike, nga normat e huaja tëinteresit, si dhe nga kursi i 

këmbimit kundrejt euros ( Shijaku, H. Dhe Ceca, K., 2010).  

 

Arsyeja pse treguesi i kredive me probleme është ndikuar nga variablat e “huaj” është pesha e lartë e 

portofolit të kredive në valutënë sistemin bankar shqiptar. Ky model konsiderohet si i kënaqshëm për 

pikëpamja teorike, por mund të përmirësohet nga pikëpamja statistikore, duke marrë parasysh 

kufizimet e konsiderueshme të tëdhënave për vlerësimin e modeleve të rrezikut të kredisë në rastin e 

Shqipërisë. Duke pasur parasysh shtrirjen në kohë tëtë dhënave dhe karakteristikat asimptotike 

tëanalizës VAR, një rivlerësim i modelit është i nevojshëm pasi të disponohen të dhëna të reja ose të 

rishikuara. Siç u përmend edhe më lart, kufizimet e të dhënave për vlerësimin e modeleve të rrezikut të 

kredisë janë të konsiderueshme në rastin e Shqipërisë. Në kushtet e një paneli të dhënash, ato për 

rrezikun e kredisënë përgjithësi janëtë bollshme nga pikëpamja sasiore (dmth., N është zakonisht i 

madh pasi disponohet një numër i madh kredish për qëllime studimore), por të pakta nga pikëpamja 

kohore. Ky kufizim ka çuar përdoruesit e modeleve të rrezikut të kredisë për ndërtimin e metodave 

alternative për vërtetimin e këtyre modeleve. 

 

Njëmodel i më vonshëm i rrezikut të kredisëpërShqipërinëu ndërtua sërish ngaShijaku, H., 

dheCeca,K., (2011), duke përdorur një makrostres testpër të vlerësuarndikimin edrejtpërdrejtë dhe të 

tërthortë tëkanalevetërrezikut të kredisë,bazuar në të dhënat egrumbulluara nga bankat. Ajo çka 

modelohet është cilësia e portofolit tëkredisë sëbankave si një funksion i variablave makroekonomikë 

dhe financiarë për të identifikuarfaktorëtsistematikë tërrezikut të kredisëqëbanka qendroreduhet marrë 

parasyshnë funksiontë ruajtjes sëstabilitetit financiar. Gjetjete studimit tëmëparshëmu përfshinënë këtë 

fushënë dydrejtime kryesore. Së pari, u testuanësemarrëdhënia mescilësisë së kredisëdhe faktorëve 

përcaktues tësajka ndryshuargjatëviteve të fundittëtraziravefinanciare 2008-2009.Së dyti, duke pasur 

parasysh përqendrimin relativisht të lartënë sisteminbankar shqiptar, u testua nëse kadallime thelbësore 

nëcilësinë e kredisë nëpërgjigje ndajndryshimeve nëvariablatfinanciarëdhe 

makroekonomikësipaskarakteristikavebankaretë veçanta. 

 

Gjetjet kryesoreqë rrjedhinnga studimijanë: së pari, është evidentuarnjë reagimi fortëi cilësisë së 

kredisëndaj goditjeve nëPBB; së dyti, nuk ka provambi reagimin e portofolit të shprehur 

nëmonedhëvendase, duke sugjeruar se kanali ikredisëmund të jetë endei dobëtpër transmetimin 

epolitikës monetare, në qoftë se nuk supozohen efektenëkursin e këmbimit; së treti, normat e 

këmbimitdhe normatreferuesepërkreditiminnë valutë,u gjetën të jenëpërcaktuestë rëndësishëm 

tëcilësisë së kredisë; së katërti, nuk janë gjeturdallime të mëdhanë përgjigjet e bankave, 

prandaj,supozimiinjë përgjigjejetë ngjashmetë portofolit tëkredisëndajgoditjevemakroekonomiketë 

supozuara deri më sotnga praktikae stresstestimitmund të jetëe bazuar. 

 

Analiza e Shijaku, H., dhe Ceca, K., (2011) është përqendruar në zbulimin e një modeli reagues të 

cilësisë së portofolit tëkredisë ndaj goditjeve makroekonomike, duke përdorur të dhënat e agreguara të 

bankave. Edhe pse duke pranuar mangësitë që lidhen me mungesën e “fortësisë” sërezultateve, disa 

konstatime të rëndësishme ngrihen, të cilat mund të hetohen më tej duke përdorur teknika më të 

sofistikuara dhe seri të dhënash më të gjata në kohë.  

 

Studimi në vijim propozon një version të modelimit tërrezikut të kredisë që lidhet me matricën e 

migrimit të kredive dhe konsiston në vlerësimin e evolucionit dhe ndryshimeve në të kaluarën 
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tëcilësisë së një huamarrësi kredie ose të një grupi të huamarrësish me karakteristika homogjene, si një 

shprehje e kalimit nga një klasë e kredisënë një tjetër me fokus kryesor kategorinë“e humbur”. Pra 

ofron një model të matjes së rrezikut tëkredisë tëtipit mikroekonomik. 

 

 

Kapitulli 4: Sistemi bankar shqiptar 
 

4.1 Ecuria e sistemit financiar shqiptar ndër vite 
 

Deri në vitin 1990 sektori bankar ashtu si edhe vetë ekonomia shqiptare kanë patur si tipar dallues 

centralizimin tërësor të tyre. Sistemi bankar përbëhej nga Banka e Shtetit
12

, nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Arkave të Kursimit dhe të Sigurimit
13

 dhe nga Banka Bujqësore
14

. Ky sistem 

konsiderohej si njënivelor dhe evidentonte disa mangësi (Cani dhe Hadëri, 2002): i) ndërmjetësim i 

kufizuar financiar, kjo pasi gama e shërbimeve dhe produkteve që ofrohej qe tëpër e kufizuar dhe 

bankat luanin më tepër rolin e mbledhësit dhe përpunuesit të statistikave për transaksionet ndërmjet 

ndërmarrjeve; ii) mungesë vlerësimi dhe administrimi të rrezikut të kredisë; iii) një sistem kontabël 

bankar dhe i njësive ekonomike jo në harmoni me rregullat ndërkombëtare të kontabilitetit; iv) një 

mungesë e theksuar eksperience mbi praktikat ndërkombëtare dhe bashkëkohore të drejtimit dhe 

manaxhimit bankar. 

 

Pas rrëzimit të regjimit komunist, konkretisht viti 1992, u regjistruan ndryshime të rëndësishme në 

sistemin bankar, si miratimi i ligjit “Për Bankën e Shqipërisë” dhe ai “Për sistemin bankar në 

Republikën e Shqipërisë”. Këto ligje përbëjnë dhe bazën ligjore për rregullimin dhe mbikëqyrjen e 

sistemit bankar i cili për më shumë tashmë kalon në një stad të ri, atë dynivelor. Kjo strukturë 

nënkupton njehsimin e autoritetit monetar në nivelin e parë dhe konkretisht si autoritet përgjegjës u 

përcaktua Banka e Shqipërisë, dhe përqendrimin e funksioneve tregtare në nivelin e dytë, pranë 

bankave. Sistemi bankar në momentin e krijimit ishte i përbërë nga tre banka: Banka e Kursimeve, 

Banka Kombëtare Tregtare dhe Banka Tregtare Agrare. Deri në fund të vitit 1996 u licencuan edhe 

pesë banka të tjera, dy prej të cilave me kapital grek; njëtjetër në pronësi të qeverisë së Kosovës dhe dy 

të tjera joint ventures të Qeverisë Shqiptare me një bankë italiane dhe një bankë arabe (E. Dushku, 

Banka e Shqipërisë, 2009).  

 

Përveç numrit të rritur të bankave, sistemi bankar është shoqëruar me privatizimin e Bankës 

Kombëtare Tregtare, Bankës së Kursimeve, si dhe me ristrukturime të tjera. Zhvillimet pas kësaj 

periudhe u karakterizuan nga hapja e bankave të reja dhe thellimi gradual i ndërmjetësimit financiar, 

që u arrit nëpërmjet ofrimit të produkteve të reja dhe rritjes së bazës së kreditimit. Ky i fundit, është 

evidentuar si një nga aktivitetet më të vrullshme të viteve të fundit dhe ushtron ndikim të madh jo 

vetëm në aktivitetin bankar, por në të gjithë ekonominë e vendit. Një ndër tiparet dalluese të 

rëndësishme të kësaj periudhe ka qenë rritja e aktivitetit të kreditimit nga bankat, si në raport me PBB-

në ashtu edhe ndaj totalit të aktiveve. Aktualisht, sistemi ynë financiar, nën ombrellën e Bankës së 

Shqipërisë,përbëhet nga 16 banka dhe 23 institucione financiare jobanka.  

 

Roli i sistemit financiar në sektorin real të ekonomisë është një çështje e studiuar gjerësisht në 

literaturë. Përfundimet janë nga më tëndryshmet dhe shpesh të kundërta midis ekonomistëve. Njëra 

nga shkollat e mendimit ekonomik e konsideron rëndësinë që i është dhënë sistemit financiar si faktor 

që impakton rritjen ekonomike, tëmbivlerësuar, ndërkohë që ky sistem ka më tepër një funksion 

mbështetësnë ekonomi (Levine 2004). Ndërkohë, gjatë viteve të fundit, gjithmonë e më shumë 

ekonomistë po mbështesin idenë, bazuar dhe mbi evidencat empirike, tënjë lidhjeje të fortë dhe 

                                                           
12

 Kjo e fundit konsiderohej si autoriteti monetar dhe kreditues i ekonomisë.  
13

 Kjo drejtori shërbente si depozitues i kursimeve të publikut dhe sigurues i pasurisë. 
14

 Në rolin e ofruesit të fondeve të destinuara për sektorin agrar.  
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pozitive midis funksionimit të sistemit financiar dhe rritjes ekonomike. Për më tej, evidenca në nivel 

mikro qartëson se relaksimi i standardeve të kreditimit është një nga kanalet përmes të cilit sistemi 

financiar ndikon në rritjen e firmave dhe zhvillimin ekonomik. Për të kryer funksionet e tij një sistem 

financiar mund të mbështetet në institucionet bankare dhe në tregjet e kapitalit. Në përgjithësi, në 

vendet në zhvillim, si institucionet bankare e jobankare ashtu edhe tregjet e kapitalit janë më pak të 

zhvilluara dhe sistemi financiar ka tendencën të bazohet në sistemin bankar (Demirgüç – Kunt dhe 

Huizinga 2000). Në rastin e Shqipërisëfunksionet e sistemit financiar kryhen thuajse tërësisht nga 

bankat.   

 

Sektori bankar vijon të mbetet aktori kryesor i ndërmjetësimit financiar nëShqipëri, me një rol në rritje. 

Në fund të vitit 2012, aktivet e sistemit bankarpërfaqësojnë rreth 88% të PBB-së dhe kredia rreth 43% 

të tij, ndjeshëm më lart se një vit më parë. 

 

Tabelë 4.1: Ecuria e totalit të aktiveve të sistemit bankar dhe kredisë dhe raporti ndaj PBB-së. 

 
Burimi: Banka e Shqipërisë, INSTAT dhe përllogaritje të autores. 

 

Rëndësia që po i japin bankat aktivitetit të kredisë ka nxitur zhvillimin dhe ka bërë më dinamik si 

sistemin bankar ashtu edhe ekonominë. Procesi i kreditimit nuk realizon thjesht shpërndarjen e 

burimeve ekonomike në projektet më fitimprurëse duke ndikuar në rritjen ekonomike, por ky është një 

proces i cili në vetvete mbart edhe rreziqe, të cilat mund të transmetohen edhe në ekonomi. Në këto 

kushte, ka rëndësi evidentimi i mundësive dhe i rreziqeve që paraqiten me qëllim hartimin e politikave 

të duhura, për të përfituar sa më shumë prej mundësive dhe për të eliminuar apo kufizuar rreziqet.  

 

4.2 Faktorët e  rritjes së kredisë 

Literatura ekonomike evidenton dy forca të cilat ndikojnë në rritjen e aktivitetit të kredisë: rritja e 

ofertës dhe rritja e kërkesës (Keeton 1999). Ndërsa kërkesa ndikohet dukshëm nga rritja e 

produktivitetit dhe e konsumit në një shoqëri, burim i ofertës tipikisht është sistemi financiar. Rritja e 

kredisë nga ana e sistemit financiar dhe kryesisht atij bankar është rezultat i politikave nxitëse që mund 

të ndjekin institucionet financiare për aktivitetin kreditues, si: ulja e normave të interesit; relaksimi i 

standardeve të kredisë; kërkesat për kolateral apo praktikat e vlerësimit të situatës financiare të 

huamarrësve. Nga ana tjetër, rritja e kredisë mund të jetë rezultat i kërkesës së shtuar nga ana e 

huamarrësve, qofshin këta biznese apo individë. Kërkesa e shtuar e huamarrësve mund të bazohet në 

rritjen e produktivitetit, si pasojë e projekteve më të mira apo e përmirësimeve teknologjike.  

 

Në rastin e Shqipërisë, bankat kanë ndjekur një strategji më konservatore biznesi për një periudhë 

disavjeçare,rrjedhojë kjo edhe e mungesës së kulturës së “marrjes borxh” nga ana e individëve apo 

bizneseve. Për këtë arsye fondet e mbledhura nga publiku, në formën e depozitave, përgjithësisht janë 

investuar në instrumente me vlerë si bono thesari, të cilat garantojnë njësiguri të lartë por njënormë më 

të ulët kthimi. Kredia për ekonominë, si për bizneset ashtu edhe për individët ka qenë e kufizuar, 

normat e interesave kanë qenë të larta dhe procedurat të gjata e shumë bukratike. Të dhënat në tabelën 

e mëposhtme tregojnë se kredia për sektorin publik ka qenë e vogël, madje ka ardhur në rënie. 

Ndërkohë, kredia për sektorin privat, ndonëse paraqitet në nivel të lartë ndaj totalit të portofolit të 

kredisë, ka qenë e ulët për shkak të nivelit të ulët të investimit të aktiveve në kredi. 

Treguesit 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Totali i aktiveve (në miliardë lekë) 339,3 373,6 426,4 496,6 624,3 742,9 834,1 886,3 990,6 1120,2 1187,9

Totali i aktiveve/PBB  (në %) 54,5 53,8 56,8 60,9 70,3 76,8 76,7 77,5 81 86,1 87,9

Totali i kredive/PBB (në %) 6,3 7,3 9,3 15,7 22,4 30,2 36,5 39,3 40,1 40 42,7
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Tabelë 4.2:Struktura e kredisë sipas shpërndarjes (në % ndaj portofolit të kredisë). 

 
Burimi: Banka e Shqipërisë dhe përllogaritje të autores. 

 

Privatizimi i ish Bankës së Kursimeve në vitin 2004 shënon dhepikën e kthesës në historikun e 

bankingut shqiptar. Kjo jo vetëm në kuadër të hyrjes në treg të një investitori strategjik siç dhe qe 

Banka Raiffeisen por edhe sepse ndikoi nëvet kulturën e bankingut. Kjo e fundit, ndikoi si në kuadër 

tërishikimit tëstrategjive të biznesit ashtu edhe në kuadër tëndryshimit në politikat e ndjekura, 

kryesisht ato të lidhura me kreditimin. Kështu, pjesa më e madhe e bankave filloi që të zbatojë një 

politikë më aktive kreditimi të ekonomisë. Në këtë kuadër, strategjia që u ndoq prej bankave në 

përgjithësi, përfshinte lehtësimin e procedurave, uljen e normave të interesit dhe shtimin e gamës së 

shërbimeve të ofruara. Të gjitha këto kishin si synim rritjen e portofolit të kredisë dhe forcimin e 

pozitave në treg. 

 

Nga ana e huamarrësve, kërkesa ka qenë më e qëndrueshme, e lartë dhe me tendencë rritëse. 

Pavarësisht qëndrimit konservator të mbajtur nga sistemi bankar, kostove të larta dhe gamës së vogël 

të shërbimeve të ofruara, bizneset dhe individët i janë drejtuar sistemit bankar për të financuar 

konsumin, investimet apo edhe për të rregulluar nevojat për likuiditet në periudhën afatshkurtër.  

 

Duke u bazuar në dinamikën e ofertës dhe të kërkesës për kredi, mund të thuhet se rritja e shpejtë e 

kredisë gjatë viteve të fundit është një produkt i kombinimit të shtimit të ofertës në kushtet e një 

kërkese të lartë. Rritja e konkurrencës në një ambient të qëndrueshëm makroekonomik dhe me kërkesë 

të lartë për kredi, krijoi forcën e nevojshme shtytëse për sistemin bankar, që të bëhej aktiv në procesin 

e kreditimit të ekonomisë. Më konkretisht, disa nga faktorët kryesorë që kanë ndikuar në rritjen e 

nivelit të kreditimit në Shqipëri vlerësohet të jenë: 

 

 Një ndër arsyet e rritjes së kredisë me ritme tepër të larta është e lidhur me vetë bazën shumë të 

ulët të kredisë për ekonominë në vend, kryesisht pas periudhës postkomuniste. Zhvillimi 

ekonomik, lehtësimi i procedurave dhe politikave konservatore të ndjekura nga bankat gjatë 

dekadës së fundit, roli gjithnjë e më proaktiv i vet sistemit bankar si mbështetës i nismës 

ekonomike në vend, futja e kapitalit të huaj dhe për rrjedhojë e kulturës probiznes, ndikuan 

pozitivisht në zhvillimin e sistemit bankar në kuadër të aktivitetit kreditues (i ashtu quajturi 

catching up process).  

 Struktura e bilancit të bankave. Bilanci i bankave, më konkretisht, aktivi i tyre, kanë qenë të 

pashfrytëzuara për kreditim, ndaj rritja e kredisë ka qenë dhe mbetet aktiviteti drejt të cilit 

bankat janë fokusuar përgjatë këtyre viteve, si dhe më fitimprurësi. Gjithashtu, sistemi bankar 

përgjatë tërë periudhës 1990-2012 ka qenë i mirëkapitalizuar, duke dëshmuar sërish për 

hapësira të mëtejshme të sistemit bankar për të marrë përsipër aktivitete me rrezik, ku më 

kryesori mbetet ai i kredisë.  

 Ndryshimet në strukturën e pronësisë. Hyrja e bankave të reja në treg nxiti ndjeshëm 

konkurrencën. Bankat, me qëllim për të fituar sa më shumë treg dhe për të afruar sa më shumë 

klientë, janë përpjekur që t‟i ofrojnë publikut një gamë të gjerë shërbimesh. Por, ndikimin më 

të dukshëm në sistemin bankar e ka dhënë ndryshimi i pronësisë së bankës më të madhe në 

vend, e cila qe aspak ose fare pak e përfshirënë sistem për kredidhënie. Aktivizimi i fondeve të 

kësaj banke i dha një hov të rëndësishëm larmisë së produkteve të ofruara. Aksionerët e huaj, të 

cilët janë zotëruesit më të mëdhenj të aksioneve të sistemit bankar, sollën në tregun shqiptar 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sektori publik 1,98   1,95   0,10   0,30   0,17   0,05   0,09   1,34   2,93 4,41 2,64 3,57 4,39

Sektori privat 83,28 83,31 81,40 75,20 68,82 69,41 66,91 63,16 61,77 63,48 67,26 70,13 69,73

Individë 14,74 14,75 18,50 24,50 31,01 30,54 33,00 35,50 35,30 32,11 30,10 26,29 25,87

Kredi/Depozita 9,90   10,18 13,47 15,33 18,66 29,20 37,67 46,41 61,50 64,80 60,00 61,00 58,00 
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përvojën e tregjeve tëkonsoliduara evropiane dhe nxitën konkurrencën, duke “i zgjuar nga 

gjumi” bankat e fjetura (E. Bollano, G. Ziu, 2007).  

 Politikat e ndjekura nga bankat dhe Banka e Shqipërisë. Këto politika kanë sjellë rritje të 

vazhdueshme të sistemit bankar dhe qëndrueshmëri në veprimtarinë financiare. Zhvillimi i 

sistemit, rritja e konkurrencës dhe hyrja në treg e bankave me reputacion ndërkombëtar, kanë 

ndikuar në konsolidimin e besimit të publikut ndaj bankave, i shprehur në formën e rritjes së 

depozitave dhe të përdorimit të gjerë të produkteve të ofruara. Afrimi i publikut në sportelet e 

bankave, ka aktivizuar ndërveprimin e faktorëve të lidhur: besim – kulturë bankare.  

 Zhvillimi i tregut të pasurive të paluajtshme dhe rritja e çmimeve. Pasuria e paluajtshme është 

një nga mjetet kryesore të përdorura si kolateral, kështu që ecuria e çmimeve të këtyre aktiveve 

është një përcaktues i rëndësishëm i kapacitetit huamarrës Rritja e çmimeve ndikon në rritjen e 

kredisë nëpërmjet dy kanaleve: (i) rritjes së vlerës së kolateralit të ofruar për të siguruar 

kredinë. (ii) pritjeve pozitive për të ardhmen, pasi pasuria e paluajtshme është një pjesë e 

rëndësishme e pasurisë së individëve dhe firmave (J. Bozdo, 2006). 

 Stabiliteti makroekonomik. Gjatë 20 vjetëve tëfundit, Shqipëria ka arritur një situatë të 

stabilizuar makroekonomike; prodhimi i brendshëm bruto është rritur në mënyrë të 

qëndrueshme dhe inflacioni është mbajtur brenda zonës së synuar, duke u luhatur rreth nivelit 3 

për qind. Kjo rritje ekonomike është shoqëruar me ulje të nivelit tëpapunësisë dhe me rritjen e 

të ardhurave për frymë të popullsisë, duke bërë që Shqipëria të klasifikohet nga një vend me 

ekonomi në tranzicion në një vend me ekonomi në zhvillim. Sipas Gueorguiev and Schaechter 

(2005) një ambient i qëndrueshëm ekonomik me rritje të prodhimit të brendshëm bruto dhe me 

inflacion të ulët, krijon një mjedis të favorshëm për rritjen e kredisë; 

 Rivendosja e besimit të publikut ndaj sistemit bankar. Qendrueshmëria e marrëdhënieve midis 

sistemit bankar dhe publikut të gjerëështë rezultat i një sërë faktorësh dhe ngjarjesh, pozitive 

dhe negative, të ndodhura në këto dy dekada. Ndër elementet me kah negativ mund të 

përmendim disa, si: i) baza e ulët e kulturës bankare, e shprehur kjo në mosnjohjen e 

shërbimeve bankare si dhe në shmangien e shlyerjes së detyrimeve të kredive; ii) krizat e viteve 

1997 dhe 2002 me të cilat u përball sistemi bankar dhe qëlëkundën besimin e publikut ndaj tij; 

iii) kriza më e fundit ekonomike dhe financiare globale, e cila ndonëse e preku vendin tonë në 

mënyrë jo të drejtëpërdrejtë, sërish solli në vëmendjen e shqiptarëve momentin kritik tëvitit 

1997 dhe pasigurinë për kursimet e tyre. Kjo krizë e fundit e besimit e cila u materializua 

përgjatë periudhës Dhjetor 2008 – Gusht 2009, u shoqërua me një tërheqje domethënëse të 

depozitave në sistemin bankar. Megjithatë, tashmë në kushtet e një pjekurie si në kulturën 

bankare ashtu edhe në marrëdhëniet bankë – klient, shumë shpejt pasojat e saj u fashitën dhe 

për rrjedhojë niveli i depozitave jo vetëm u rikthye por edhe tejkaloi atë të parakrizës.   

 

4.3 Struktura e portofolit të kredisë 
 

Monedha.Në ekonominë shqiptare, përdorimi i monedhave të huaja, veçanërisht i euros dhe dollarit 

amerikan, është gjerësisht i përhapur. Deri në vitin 2001, dollari amerikan konsiderohej si monedha më 

e rëndësishme dhe është përdorur në pjesën më të madhe të aktiviteteve tregtare si mjet për mbrojtjen 

nga rreziku i zhvlerësimit të monedhës vendase dhe për lehtësimin e transaksioneve me shoqëritë e 

huaja (E. Bollano, G. Ziu, 2007).Dollari amerikan e humbi gradualisht terrenin me përcaktimin e euros 

si monedha e përbashkët evropiane në vitin 2001. Kjo tendencë ndryshimi është reflektuar edhe në 

përbërjen e strukturës së depozitave, pasi struktura e depozitave sipas maturitetit, ka ndikuar në 

strukturën e kredisë sipas maturitetit.  

 

Për këtë arsye, bankat e kanë parë më të arsyeshëm përdorimin e këtyre monedhave në aktivitetin 

kreditues për të shmangur rrezikun e kursit të këmbimit dhe të normës së interesit, ndaj dhe monedhat 

e huaja kanë qenë mbizotëruese në strukturën e stokut të kredisë dhe me kosto më të ulët krahasimisht 

me monedhën vendase. Megjithatë, në vijim të politikës monetare të ndjekur nga Banka e Shqipërisë 
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mund të thuhet se pavarësisht që në strukturën e aktivit dhe pasivit të bilancit të bankave mbizotëron 

ende valuta, kredia në lekë po fiton gjithnjë e më shumë terren. 

 

 

Tabelë 4.3:Struktura e kredisë sipas monedhës (në % ndaj portofolit të kredisë). 

 
Burimi: Banka e Shqipërisë dhe përllogaritje të autores. 

 

Afati i maturimit.Në fillimet e viteve ‟90, bazuar edhe në zhvillimin e ulët të ekonomisë dhe nejovat e 

saj, në strukturën e kredisë të sistemit bankar mbizotëronte kredia afatshkurtër, si një burim financimi 

kryesisht për bizneset dhe për kapital qarkullues. Zhvillimet e viteve të fundit kanë treguar se kjo prirje 

ka ndryshuar ndjeshëm, pasi tashmënë strukturën e tepricës së portofolit të kredisë vërehet se kreditimi 

afatgjatë ka fituar terren. Rritja e investimeve në ekonomi nga ana e bizneseve si dhe investimet e 

individëve në blerjen e pasurive të paluajtshme, kryesisht apartamente banimi, kanë nxitur këtë proces.  

 

Tabelë 4.4:Shpërndarja e kredive sipas afatit të maturimit. 

 
Burimi: Banka e Shqipërisë dhe përllogaritje të autores. 

 

Sektorët e ekonomisë. Sektori privat vazhdon të ketë peshën më të madhe në totalin e kredisë dhe zë 

rreth 70 për qind të portofolit të sistemit. Megjithatë, kreditë për sektorët e ekonomisë si industria dhe 

shërbimet kanë rënë, pavarësisht zhvillimeve të brendshme të tyre. Kredia për sektorin e bujqësisë, 

pavarësisht rritjes, vazhdon të mbetet e ulët. Kredia më e përshtatshme për këtë sektor mbetet ajo 

mikro, të cilën vetëm një numër i kufizuar bankash e kanë mbështetur pasi në përgjithësi nevoja për 

këtë lloj kredie mbulohet nga subjektet financiare jobanka. Ndërkohë që, të dhënat tregojnë se ndërtimi 

vazhdon të mbetet i rëndësishëm në ekonomi paçka se aktualishttregu njeh një stopim si nëkuadër të 

lejeve të ndërtimit ashtu edhe shitblerjes së pasurive të paluajtshme.  

 

Qëllimi i përdorimit të kredisë evidenton peshën më të madhe të kredisë “kapital qarkullues” për 

bizneset, pasuar nga kredia për “investime për pasuri të paluajtshme”, sërish dhënë biznesit, dhe nga 

kredia për “investime për pasuri të paluajtshme” për individë.  

 

4.4 Mundësitë dhe rreziqet potenciale me të cilat përballet sistemi bankar shqiptar 
 

Bankat konsiderohen si institucione të rëndësishme në vendet në zhvillim pasi këto institucione 

vazhdojnë që të konsiderohen parësore në procesin e ndërmjetësimit dhe të jenë faktor në rritjen 

ekonomike (Levine, 2004). Shqipëria ka një sistem financiar pothuaj tërësisht të bazuar në sitemin 

bankar ndaj zhvillimi i këtij të fundit është ngushtësisht i lidhur me zhvillimin ekonomik të vendit. 

Privatizimi i bankës më të madhe në vend në vitin 2004 rriti ndjeshëm konkurrencën e sistemit dhe 

nxiti një sërë reaksionesh zinxhir. Shtysa që i dha procesit të kanalizimit të fondeve të fjetura të 

Portofoli i kredisë sipas monedhës 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Portofoli i kredisë në valutë 81,70 79,00 82,10 80,50 75,60 71,90 72,53 72,6132 70,25 69,82 67,88 64,50 

Portofoli i kredisë në lekë 18,30 20,90 17,90 19,50 24,50 28,10 27,47 27,39 29,75 30,18 32,12 35,50 

Portofoli i kredisë sipas afatit të maturimit 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kredi afatshkurtër 55,11 47,72 40,3 26,74 26,16 25,57 25,37 26,04 25,37 26,33 27,81 28,20 

Kredi afatmesme 19,01 23,38 29,6 35,27 30,6 30,78 25,14 20,04 19,85 20,66 20,80 20,02 

Kredi afatgjatë 5,4 7,56 9,2 15,75 23,15 19,03 22,01 25,68 24,80 25,58 25,86 27,11 

Kredi pë prona të paluajtshme 14,9 17,09 15,6 15,14 13 19,39 21,60 20,88 21,95 21,28 19,77 19,68 

Kontrata qiraje 0 0 0 0 0,05 0,02 0,03   0,12   0,17   0,10   0,13   0,04   

Të tjera 5,57 4,24 5,3 7,1 7,04 5,21 5,85   7,24   7,87   6,05   5,64   4,95   
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bankave drejt ekonomisë është një pjesë shumë e rëndësishme e tërësisë së efekteve të gjeneruara. 

Kreditimi i ekonomisë gjeneron edhe një sërë efektesh pozitive.  

 

I +parë nga një këndvështrim i ngushtë, një sistem financiar ka për qëllim kryesor të lehtësojë 

shpërndarjen e burimeve ekonomike në kohë dhe në hapësirë, në një ambient të pasigurt ekonomik. Në 

fakt, identifikimi i sistemit financiar vetëm me procesin e shpërndarjes së kapitalit ekonomik nuk është 

plotësisht i saktë, pasi sistemi financiar: (i) siguron sistemin e pagesave për këmbimin e të mirave; (ii) 

krijon mekanizma për të grumbulluar fonde, dhe (iii) për të transferuar këto fonde në kohë, në rajone 

dhe industri të ndryshme; (iv) siguron administrimin e pasigurisë dhe kontrollin e rrezikut; (v) siguron 

informacion që ndihmon koordinimin e një vendimmarrjeje të decentralizuar në sektorë të ndryshëm; 

dhe (vi) siguron mundësinë për të zbutur asimetrinë e informacionit, kur palët e përfshira në një 

transaksion kanë informacione të ndryshme (Merton 1995). 

 

Një nga problemet kryesore me të cilat një bankë përballet gjatë procesit të kreditimit është i lidhur me 

asimetrinë e informacionit. Ky si problem, ka të bëjë me pamundësinë e bankës që të disponojë të 

njëjtin informacion që ka huakërkuesi mbi kthimin e mundshëm të kredisë. Kjo situatë krijon probleme 

në dy aspekte: fillimisht, përpara se të kryhet transaksioni, dhe quhet zgjedhja e pafavorshme (adverse 

selection) dhe pasi është kryer transaksioni, rreziku moral (moral hazard). 

 

Situata e zgjedhjes së pafavorshme (adverse selection) ndodh kur huamarrësit – të cilët kanë projekte 

jo të shëndosha ekonomike dhe/ose me rrezik të lartë – janë të prirur të pranojnë kushte jo të 

favorshme të kredisë. Këta kreditorë janë të gatshëm që të pranojnë norma të larta interesi sepse në rast 

se projekti finalizohet me sukses, ata do të jenë të vetmit përfitues. Situata e rrezikut moral mund të 

evidentohet pasi huamarrësi ta ketë marrë kredinë dhe lidhet me mundësinë e përfshirjes në aktivitete, 

që janë të papranueshme për huadhënësin, pasi rrisin rrezikun. Asimetria e informacionit midis 

huamarrësit dhe huadhënësit krijon kushtet për një situatë të tillë. Mungesa e njohurive nga ana e 

huadhënësit për të gjitha aktivitetet e huamarrësit i krijon mundësi këtij të fundit që të angazhohet në 

aktivitete që janë burim rreziku moral. Arsyet e rrezikut moral janë të lidhura me nxitjen që kanë 

huamarrësit që të investojnë në projekte me rrezik, të cilat, në rast se kanë sukses, i japin përfitimet 

vetëm për sipërmarrësin, por nëse dështojnë humbjet më të mëdha i kalojnë kreditorit. 

 

Për të shmangur konfliktin e interesave që rrjedh nga zgjedhja e pafavorshme dhe nga rreziku moral, 

bankat/huadhënësit mund të zgjedhin që të mos akordojnë hua, duke ndikuar në uljen e kredisë dhe të 

investimeve në ekonomi. Megjithatë, bankat përdorin mënyra të tjera për të zvogëluar efektin e 

asimetrisë së informacionit, si për shembull, kolateralet si mjet garantues për kreditë ose gjenerimin e 

informacionit mbi aktivitetin e individëve dhe të firmave. Kolaterali zvogëlon pasojat e zgjedhjes së 

pafavorshme dhe të rrezikut moral sepse zvogëlon humbjet e bankës në rast mospagimi të huasë. 

Rëndësia e problemit të asimetrisë së informacionit zvogëlohet pasi huadhënësi ka të drejtën që të 

shesë kolateralin dhe të kompensohet për humbjet e mundshme, në rast se huamarrësi nuk e paguan 

huanë. Gjenerimi dhe shitja e informacionit bëhet pasi huadhënësit kanë informacion të plotë mbi 

individët apo firmat që kanë nevojë për financim.  

 

Ekzistenca e këtyre investitorëve ul motivimin për blerjen einformacionit. Por, bankat mund të 

ndihmojnë në zvogëlimine problemit të zgjidhjes së pafavorshme, pasi këto institucionemund të bëhen 

eksperte në gjenerimin e informacionit. Bankatkanë avantazh në mbledhjen e informacionit, pasi janë 

tëpërfshira në marrëdhënie afatgjata me klientët e tyre. Bankatsi aktivitet kryesor kanë akordimin e 

huave dhe kanë të drejtënqë të ushtrojnë kontroll e të vendosin kufizime në marrëveshjetqë lidhin me 

kreditorët. Në këto kushte, bankat mund tëmonitorojnë ecurinë e projekteve dhe mënyrën e përdorimit 

tëfondeve, duke zvogëluar efektin e rrezikut të moralit. Informacioni i siguruar nga bankat nuk 

përdoret vetëm përtë eliminuar problemet e lidhura me asimetrinë e informacionit,por mund të 

përdoret gjatë procesit të vlerësimit të firmave, tëdrejtuesve dhe të situatës ekonomike. Bankat duke 
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grumbulluarinformacion, ndihmojnë investitorët që të ulin kostot e tyretë kërkimit dhe të vlerësimit të 

projekteve dhe mbi të gjitha,ndikojnë në përmirësimin e procesit të shpërndarjes së 

burimeveekonomike. 

 

Në kontekstin e faktorëve që nxisin aktivitetin ekonomiktë vendit, theksohet roli që kanë flukset e 

huaja në formën einvestimeve direkte. Investimet e huaja direkte (IHD) ndikojnënë modernizimin dhe 

rritjen e ekonomisë duke transferuarteknologjinë, aftësitë administrative, know-how–n, duke 

rriturproduktivitetin etj. Megjithatë, vlerësohet se kontributi i IHD-vevaret nga karakteristikat e vendit 

pritës dhe në mënyrë tëveçantë, nga niveli i zhvillimit të sistemit financiar. Sistemifinanciar rrit 

eficiencën e shpërndarjes së burimeve, dukepërmirësuar kapacitetin thithës të ekonomisë në lidhje 

meflukset e huaja dhe ndihmon në shpërndarjen e teknologjisë. Nëkontekstin e vendit tonë, zhvillimet 

në sistemin bankar mund tëndikojnë në përmirësimin e ambientit ku operojnë sipërmarrjete huaja. 

Praktika e veprimtarisë së bankave në vend tregon senë përgjithësi, bankat e huaja kanë prirjen të 

zhvillojnë biznesme klientët e vendit të tyre të origjinës. Gjithashtu, prezencae këtyre bankave të huaja 

në sistem pritet të nxisë ardhjen ebizneseve prodhuese apo të shërbimeve nga vendet e 

origjinës,biznese të cilat janë klientë të bankës në këtë vend. Kështu,njohja që krijojnë bankat me 

tregun vendas, u transmetohetbizneseve të huaja në formën e konsulencës, duke iu këshilluaratyre 

sektorët më të zhvilluar, ata që kanë më shumë potencialezhvillimi si dhe avantazhet konkurruese të 

ekonomisë vendase.Natyrshëm, kjo marrëdhënie do të shoqërohej me financimin ekëtyre bizneseve 

nga ana e bankës (E. Bollano, G. Ziu, 2007). 

 

Megjithatë, përtej sa më lart ka dhe një sërë rreziqesh më të cilat potencialisht mund tëpërballet sistemi 

bankar në cilësinë e huadhënësit.Eksperienca e shumë vendeve ka treguar se zhvillimet esistemit 

financiar janë prociklike dhe një nga arsyet kryesoretë kësaj sjelljeje të institucioneve financiare është 

e lidhur merritjen dhe rënien e ofertës për kredi gjatë cikleve të biznesit tëekonomisë. Gjatë fazës së 

rritjes ekonomike kreditimirritet me ritme shumë të larta, për t‟u ulur ndjeshëm në fazat nëvazhdim, 

kur ekonomia fillon të tkurret. Kreditimi mund të uletaq shumë sa të konsiderohet si “shtypja e 

kredisë”.  

Përveç uljes së kreditimit tëekonomisëgjatë fazëssë tkurrjes së ekonomisë, paralelisht regjistrohet edhe 

një përkeqësim itreguesve të performancës së kredive, pasi edhe kreditë meprobleme ndjekin ciklin e 

ekonomisë. Treguesit e kredive meprobleme janë shumë të ulët gjatë fazës sëekspansionit 

ekonomik,ndërsa fillojnë të shfaqen gjatë përfundimit tëfazës së ekspansionit dhe rriten në mënyrë të 

ndjeshme në fazënkur ekonomia nuk rritet me të njëjtat ritme rritjeje. Pra, rreziku i lartë që marrin 

përsipërbankat gjatë fazës së rritjes ekonomike, shfaqet më vonë pasipërllogaritet se duhen rreth 2-3 

vjet kohë që të evidentohen problemet me kreditë.  

 

Në literaturë paraqiten disa arsye që mund të shpjegojnënjë sjellje të tillë nga ana e bankave, por 

arsyeja kryesoreështë e lidhur me sjelljen njerëzore, ajo e drejtuesve të bankave. Kjo e fundit 

shpjegohet në kuadrin e katër teorive:miopisë shkatërruese (Guttentag and Herring, 1984,1986), 

sjelljes në grup (Rajan, 1994), problemit të agjenci – principal dhe hipotezës së memories 

institucionale (Berger and Udell,2003).Situata e miopisë shkatërruese shfaqet atëherë kur është 

epamundur që të vlerësohet mundësia e ndodhjes së një ngjarjejetë ardhshme. Një ngjarje e tillë mund 

të jetë rezultat i ndryshimeveekonomike, i ndryshimeve në kuadrin ligjor apo nënligjor etj. Për 

rrjedhojë, kurekonomia është në fazëekspansioni bankat rrisin kreditimin dhe anasjelltas nërastin e një 

tkurrjeje të ekonomisë. Teoria e sjelljes në grup mbështetet në idenë që drejtuesit e bankës shqetësohen 

vetëm për reputacionin dhe paraqitjen einstitucionit që drejtojnënë afatin e shkurtër kohor dhe jo për 

performancën afatgjatë të bankës. Kjo sjellje, tipikisht dallon tek ata drejtues që nuk janë aq të 

suksesshëm apo kanëhumbur pjesë tregu në mënyrë të vazhdueshme, ndajpërpiqen të “imitojnë” 

veprimet e ndërmarra nga homologët esuksesshëm. Kështu, për shembull, nëse një apo disa banka 

tësuksesshme kanë prirje të financojnë një sektor edhe bankat e tjera do të tentojnë drejt të 
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njëjtitgrupim. Kjo sjellje, çon në një vlerësim të ngjashëm të klientëve – në grup - pa marrë në 

konsideratë veçoritë e tyre si përsa i takon realizimit të projekteve ashtu dhe kthimit tëtyre.  

 

Teoria e principal - agjenci (principal-agency) ka dy këndvështrime (Holmstrom 1982, McLaughlin 

1994). Nga njëra anë, janë aksionerët ata qështyjnë drejtuesit e emëruar prej tyre në firmëdrejt 

maksimizimit të fitimit tëaktivitetit. Për të vlerësuar punën e tyre aksionerëtmund të zbatojnë skema të 

ndryshme shpërblimi si: treguesit e rritjes së bankës ose treguesit epërfitueshmërisë. Nëse matësit 

sasiorë të performancës mbizotërojnë ndaj atyre cilësorë, mund të pritet një sjellje joadekuate e 

drejtuesve të firmave, pasi ata kanë prirje që të ndërmarrinaktivitet me rrezik të lartë me qëllimin e 

vetëm të arritjes së treguesve sasiorë të vendosur (Paarsch and Shearer, 1996). Nga ana tjetër, problemi 

mund të lindëedhe ndërmjet vet drejtuesve të hierarkive të ndryshmebrenda firmës. Delegimi i 

detyrave dhe i përgjegjësive,pasohet nga përcaktimi i matësve të performancës përdrejtuesit e niveleve 

të ulta. Edhe në këtë rast, zgjedhjae kujdesshme e matësve të performancës bëhet e rëndësishmepër 

bankën në kuadër tëmarrjes sëvendimeve të duhura. Të gjithë këta faktorë ndikojnënë nivelin nxitës të 

këtyre administratorëve për realizimin einvestimeve cilësore (Kahn and Sherer, 1990). 

 

Berger dhe Udell (2003) kanë përpunuar një hipotezë, të cilëne quajnë “memoria institucionale”. Sipas 

saj, kredimarrësit apomarrëdhëniet e këqija harrohen për dy arsye. Së pari, krijohetnjë boshllëk 

profesional dhe mungesë përvoje ndërsa disa prejpunonjësve dalin në pension ose lëvizin në punë të 

tjera. Së dyti,oficerët e kredisë i harrojnë gabimet e kaluara, duke krijuarsiguri në vetvete dhe në 

marrëdhëniet me klientët, gjë që sjellmosmarrjen në konsideratë të faktorëve me rrezik.  

 

Ndonëse sistemi bankar shqiptar në aktivitetin e tij të përditshëm ndesh një gamë të gjerë rreziqesh, 

sërish ai më i rëndësishmi mbetet rreziku i kredisë. Ky i fundit konsiston nëmospërmbushjen e 

detyrimeve nga ana e huamarrësit kundrejt palëve të treta. Mosshlyerja e detyrimeve ndikon në ecurinë 

e portofolit të kredisë.Rrjedhimisht, bankat në kuadër të plotësimit të kuadrit rregullativ mbi krijimin e 

fondeve rezervë nga humbjet e mundshme nga kreditë, do tu duhej të vinin mënjanë më shumë 

rezerva. Këto të fundit rëndojnë mbi fitimet. Niveli i lartë i krediveme probleme sjell reduktimin e 

aktivitetit kreditues, si për shkaktë incentivave të brendshme për reduktimin e marrjes përsipër 

tërreziqeve të mëtejshme ashtu edhe për shkak të masave që do të ndërmerte autoriteti mbikëqyrës në 

kuadër të monitorimit të situatës. Ekzistenca e një portofoli me probleme ul ndjeshëm fitimin duke 

impaktuar në këtë mënyrëaftësinë e bankës për rritje të mëtejshme tëkapitalit. Ky nivel mëi ulët i 

kapitalit, nëpamundësi të rritjes së tij prej aksionerëve, do të tkurrte ndjeshëmaktivitetin financiar të 

bankës dhe aftësinë e saj konkurruese, duke e çuar atë potencialisht drejt falimentimit. Paaftësia 

paguese e huamarrësve ndikon në aftësinë ebankave në përmbushjen e angazhimeve financiare ndaj 

palëvetë treta. Ky efekt pasohet nga rreziku tjetër, ai i likuiditetit (E. Bollano, G. Ziu, 2007). 

 

Një fenomen i konstatuar sot në Shqipëri është se për shumëkredimarrës ka një mospërputhje midis 

monedhës së kredisëdhe monedhës së fluksit hyrës të parave. Për shkak të kushteve që ofrohen nga 

bankat për produkte të caktuara – kryesisht normat e interesit dhe kohëzgjatja e kredisë - le të themi 

tipikisht “kreditë për shtëpi”, kredimarrësit preferojnë të marrin kredi në njëmonedhë të ndryshme nga 

ajo që përftojnë të ardhurat. Për rrjedhojë, një vlerësim i monedhës në të cilën ata paguajnë kredinëdo 

të ulte aftësinë paguese të këtyre të fundit duke sjellë pagimin me vonesë, pagimin e pjesshëm ose 

mospagimine detyrimeve ndaj bankës. Për këtë arsye, autoriteti mbikëqyrës, detyron bankat e nivelit të 

dytëqë të vënë në dijeni klientët mbi rrezikun që kjo lloj kredidhënieje mbart dhe mbi të gjitha ka 

hartuar një rregullore e cila përcakton qartë çfarë ndodh në të tilla raste. Më konkretisht, në rregulloren 

e saj nr. 62, datë 14.09.2011 “Për administrimin e rrezikut të kredisë”, neni 4 përcakton, cit: 

“kredimarrës i ekspozuar ndaj rrezikut të kursit të këmbimit” – është kredimarrësi që përfiton kredi në 

valutë (monedhë të huaj) dhe/ose të indeksuar në valutë (monedhë të huaj) nga banka, dhe plotëson 

kriteret e mëposhtme:  
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 të ardhurat e tij në origjinë gjenerohen në monedhë vendase ose në një monedhë të ndryshme 

nga monedha e përfitimit të kredisë, 

 të ardhurat e tij në valutë (monedhë të huaj) mbulojnë më pak se 80% (tetëdhjetë për qind) të 

këstit të kredisë ose të kredisë në total (kryegjë dhe interes, në varësi të periudhës së llogaritjes) 

dhe detyrimeve të tjera në monedhë të huaj ose të indeksuara në valutë; 

 nuk është i mbrojtur ndaj rrezikut të kursit të këmbimit nëpërmjet një produkti derivativ 

(instrumente derivative), që përdoret për këtë qëllim dhe që ofron kushte të përshtatshme 

mbrojtjeje. 

 

Për më tej në rregulloren nr. 58, datë 05.05.1999 “Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit”, në 

nenin 8 të saj përcakton një tjetër masë kufizuese për bankat në rastet e kredidhënies në valutë, cit: 

“Ponderohet me koeficient 150 për qind: a) vlera e kredisë në valutë dhe/ose të indeksuar në valutë për 

kredimarrësin që plotëson njëkohësisht kushtet e përcaktuara në nenin 4, pika 2, shkronja “c” të 

rregullores “Për administrimin e rrezikut të kredisë”; b) vlera e kredisë së akorduar jashtë territorit ku 

banka ushtron veprimtarinë  nëpërmjet filialeve, degëve ose agjencive të saj”. 

Sa më lart u identifikuan si çështje thelbësore që kërkonin trajtim nga ana e rregullatorit pasi u vërejt 

se të pakta qenërastet kur bankat ndërgjegjësonin klientët apo klienti vet qe i ndërgjegjshëm për këtë 

lloj rreziku. Në këto kushte, Bankës së Shqipërisë i lindte një përgjegjësi më e madhe për evidentimin 

e rreziqeve të tillaqë në burim dhe marrjen e masave për shmangien e tyre, në kushtet kur struktura e 

portofolit të kredisë sipas monedhaveështë e tillë që i ekspozon bankat ndaj rrezikut të normës së 

interesit.Të gjitha këto rreziqe, çojnë në një mungesë të fondeve tëbankave dhe mungesa e aftësisë 

paguese mund të ketë pasoja seriozendaj institucionit. Nga njëra anë bankat apo institucionet etjera 

financiare do të jenë më pak të prirura të bashkëpunojnëdhe nga ana tjetër, mund të krijohet një 

mosbesim i madh tekpubliku duke çuar në fenomenin e quajtur “rrjedhjee depozitave”. Kjo situatë nuk 

është e dëmshme vetëm për njëapo për disa institucione por do të prekte të gjithë sektorët e 

ekonomisëmepasoja serioze në stabilitetin e vendit.  

 

Zhvillimet në ecurinë e sektorit bankar dhe zhvillimet ekonomike janë tëndërlidhura me njëra-tjetrën. 

Paçka se nuk është e provuar ende cili është shkaku dhe cila pasoja, është pranuar gjerësishtse janë 

forca ndërvepruese me njëra-tjetrën.  

 

Kaminsky, Lizondo, dhe Reinhart (1998), në një shqyrtim tëliteraturës mbi krizat bankare, nxjerrin se 

pesë nga shtatë studime,evidentojnë rritjen e kredisë si njëpërcaktues të rëndësishëm të krizavebankare 

dhe të monedhës. Në të njëjtin studim atagjejnë se tre nga katër boom-e kredituese janë të lidhura me 

krizatbankare. Kaminsky dhe Reinhart (1999) e quajnë këtë ndërlidhje si krizabinjake. Në fakt, një 

monedhë do të përkeqësojë gjendjenfinanciare të bankës për shkak të pozicioneve të hapura që 

krijohen. Për më tepër, gjendja financiare e huamarrësitdo të përkeqësohet me krizën e monedhës në të 

cilën ai gjeneron tëardhurat. Është një fakt që shumë huamarrës në Shqipëri kanëtë ardhurat në një 

monedhë të ndryshme nga ajo epagesës sëkredisë. Kështu, njëzhvlerësim i monedhës me të cilën ata 

gjenerojnëtë ardhurat do t‟i vërë në vështirësi, që do të reflektohet në rritjen e kredive me probleme. 

Në rastet e një rritjeje tëshpejtë tëkredidhënies ky efekt pritet të jetë edhe më i madh.Rritja e kredisë 

shoqërohet me rritjen e konsumitdhe të investimeve, e rrjedhimisht edhe me rritjen e kërkesës e cila 

shoqërohet me rritjen e çmimeve, pra sjellin rritjen e inflacionit.Inflacioni, nga ana tjetër, dobëson 

qëndrueshmërinë financiaretë ekonomisë dhe tek bizneset, kjo do të shfaqet në formën euljes së të 

ardhurave dhe të fitimeve. Këto të fundit ndikojnë nëpagimin me vonesë ose mospagimin e kredive, 

rrjedhimisht nëkrijimin e kredive me probleme.Rritja e kredisë shoqërohet edhe me rritjen e vlerës së 

pronëssë paluajtshme. Ndërsa treguesi i kredive për shtëpi rritet, njëkërkesë më e lartë për apartamente 

do ta shoqërojë atë. Nëshumicën e rasteve, këto shtëpi bllokohen në formën e garancivenë emër të 

bankave. Zakonisht, bankat bëjnë vlerësimin e këtyregarancive dhe gjithnjë kërkojnë që vlera e tyre të 

jetë më e lartëse vlera e kredisë. Megjithatë duhet përmendur rreziku potencial i mundësisë së rënies së 
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vlerës së garancive nëfjalë, e cila do ta linte të pambuluar një pjesë të kredisë si dhedo të shoqërohej 

me pasoja të tjera si vështirësi në ekzekutimine tyre apo shitje me një vlerë shumë më të ulët se kredia.  
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Kapitulli 5: Sistemet e klasifikimit 
 

5.1 Pse ka sisteme të ndryshme të klasifikimit? 
 

Bankat implementojnë sisteme klasifikimi për të përmbushur nevojat e tyre të veçanta. Për këtë arsye, 

sistemet e ndryshme të klasifikimit midis bankave mund të lidhen me një sërë arsyesh. Për shembull, 

një sistem i brendshëm vlerësimi mund të pasqyrojë modelin e biznesit të bankës ose përbërjen e 

aktiveve, si dhe qasjen e saj ndaj rrezikut, të cilat zakonisht ndryshojnë nga banka në bankë.Gjithashtu, 

ndryshimet mund të shkaktohen nga vendimet e marra gjatë fazës së përpilimit të një sistemi të 

brendshëm të klasifikimit. Për shembull, bankat duhet të marrin vendime në fushat që përfshijnë: 

 

 nivelet e klasifikimit; 

 shkallën e rrezikut që lidhet me secilin klasifikim; 

 personin që përcakton klasifikimin; 

 mënyrën se si shqyrtohen detyrat e klasifikimit. 

 

Një bankë mund të ketë gjithashtu disa sisteme klasifikimi të brendshëm për shkak të portofoleve të 

ndryshëm të aktiveve në bilancin e saj. Këto sisteme vlerësimi të brendshëm mund të ndryshojnë në 

varësi të: 

 llojit të huamarrësit; 

 madhësisë së ekspozimeve individuale; 

 disponueshmërisë së të dhënave të mospagimit. 

 

Të dy llojet e klasifikimeve, ai i brendshëm dhe ai i jashtëm,kanë për qëllim të sigurojnënjë tregues 

tëaftësisë paguesetë njëhuamarrësitë veçantë oseekspozimit të tij. Megjithatë, ekzistojnë disa dallime 

midis klasifikimeve të brendshme dhe klasifikimeve  të jashtme që përdoren nga institucionet 

financiare bankare. 

 

Klasifikimet e jashtme janë të disponueshme në fushën publike. Duke pasur parasysh rolinqë është 

luajturngainstitucionet e vlerësimit të jashtëm të kredisë në tregjet financiare (External Credit 

Assessment Institutions, në vijim IVJK), ka gjithashtu dhe një pritshmëri nga këto institucione përsa i 

përket transparencës mbi metodologjinë e përdorur për të përftuar një klasifikim të jashtëm. Nga ana 

tjetër, klasifikimet e brendshme të bankave zakonisht nuk bëhen publike dukeqënëse dhe 

metodologjitë e përdorura janë pronë e institucionit. Megjithatë, publikime mbi klasifikimet e 

brendshme të përdorura nga bankat që kanë adoptuar qasjen e vlerësimit të brendshëm kërkohen 

tashmë të bëhen publike nën komponentin e Shtyllës 3 të Komitetit të Bazelit. Klasifikimet e 

brendshme gjithashtu janë të bazuara në mënyrë tipike në të dhënat e mbledhura nga vet institucioni. 

Për klasifikimet e jashtme, kur këto kërkohet nga institucioni vet, vlerësuesi i jashtëm gjithashtu do të 

ketë akses në informacionet e palës tjetër, pra bankës që e kërkon. Ndërsa, në rastin e klasifikimeve të 

jashtme kur këto nuk janë të kërkuara nga vet subjekti i interesuar, këto vlerësime zakonisht derivojnë 

nga IVJK bazuar vetëm në informacione të disponueshme publikisht. 

 

Paçka sa më lart, natyrshëm lind pyetja: si mundet që përdorime të ndryshme të ndikojnë në hartimin e 

një sistemi të brendshëm klasifikimi?Kompozimi (dizajni) i sistemit të klasifikimit të brendshëm mund 

të ndryshojë edhe për shkak të qëllimeve për tëcilin do përdoret. Për shembull, një bankë që përdor 

klasifikimin për të identifikuar kreditë e përkeqësuara apo me probleme (në mënyrë që të veprojë) 

mund të gjejë se një klasifikim me pak nivele/shkallë vlerësimi është adekuat.Nga ana tjetër, një bankë 

që përdor klasifikimet për të llogaritur rentabilitetin relativ të kredive të ndryshme dhe konsumatorëve, 

mund të kenë nevojë për më tepër shkallë vlerësimi në mënyrë që të arrihet një dallim më i saktë  i 

rrezikut të kredisë. 
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Objektivi kryesor i një sistemi klasifikimi është vlerësimi i aftësisë dhe besueshmërisë kreditore të 

palëve. Thënë kjo, ekzistojnë dy lloj ekspozimesh në një portofol kredie, ai i individëve dhe ai i 

bizneseve. 

 

Për ekspozimet e individëve, të cilat janë homogjene dhe kryesisht të vogla në vlerë, pra që 

manaxhohen në baza grupi, karta e pikëzimit (scorecards), si një nga mënyrat e klasifikimit që 

përdoren rëndom, luan një rol kyç në procesin e vlerësimit të rrezikut të kredisë. Aplikimi i kartës së 

pikëzimit përdoret për të nxjerrë një pikëzim të kredisë që ndihmon për të përcaktuar se nëse duhet 

miratuar apo jo një kredi e caktuar në favor të një kredimarrësi. Aplikimi i kësaj karte bazohet në 

mënyrë tipike në faktorët nxitës të rrezikut të kredisë si: informacioni demografik i kredimarrësit, duke 

përfshirë moshën, gjininë, statusin civil dhe statusin e punësimit. Një numër i madhi 

bankavekanëkrijuar edhekartën e pikëzimit tësjelljespër të përllogaritur nivelin errezikut të kredisëtë 

bazuarnë mënyrën se si një klient sillet kundrejt obligimeve të tij me bankën ose me institucionet e 

tjera me të cilat ka patur ose ka një marrëdhënie juridike. Informacioni i përdorur për të përftuar 

pikëzimin e faktorit të sjelljes përfshin të dhënat e bilancit, shkallën e përdorimit të kredisë dhe 

informacion mbi kufizimet e ndryshme kontraktore.  

 

Për ekspozimet e bizneseve, caktohennjë ose më shumëekspertë për të vlerësuar rrezikune kredisë të 

njëekspozimitë veçantëdheklasifikimidotë përcaktohetbazuar në këtë vlerësimtë kredisë. Opinioni i 

ekspertëve të kredisë është i bazuar nëinformacionin financiar(duke përfshirëbilancin, pasqyrën e të 

ardhuravedheinformacionin nga pasqyra e fluksit të të ardhurave), mbi analizën e treguesve financiarë 

dhe diskutimet me manaxhimin e kompanisë. Theksi shumë shpesh vendoset në vlerësimin e aftësive 

manaxhuese si dhe në integritetin e kompanisë gjithashtu. Cilësia e vlerësimeve tëprodhuaranë këtë 

mënyrëdo tëvaret në njëmasë të madhe ngapërvoja eekspertëvetë kredisë.  

 

Bankatpërdorin modeletstatistikorepër ato pjesë të portofoleve të tyre ku sasiae të dhënave të 

falimentimit të një huamarrësi lejon një vlerësim të shëndoshë. Ndërsa, modelet e bazuar mbi 

vlerësimin e ekspertëve janëmë të përdorshme për atoportofole ku të dhënat lidhur me falimentimin 

janë të pakta.Modeletstatistikorejanë më tëpërhapuranë tregjet e kapitalit, ndërsa modelet e bazuara 

mbi vlerësimet e ekspertëve mbeten njëteknikë e rëndësishme e modelimitnë sferën e korporatave të 

mëdha. 

ModeletVendorjanë përdorurnga disa bankapërportofole ekspozimi të përzgjedhura. Aplikimi i 

modeleve të tillamundtë jetë avantazhues nga pikëpamja e kostos për këto institucione pasi ato vet 

mund të mos disponojnë mjetet oseburimet për tëzhvilluar modelet e tyre. Modelet Vendor, të 

mirënjohura për rrezikun e kredisë, përfshijnë:  

 CreditEdge;  

 CreditMetrics ; 

 CreditRisk+ ; 

 

Edhe pse ka disa dallime të rëndësishme në mënyrën se si këto modele qasin vlerësimin e rrezikut të 

kredisë, ata të gjithë bëjnë të pamundurën për të vlerësuar humbjet potenciale në një portofol të 

ekspozimit të kredisë për një periudhë kohore të caktuar me një nivel të caktuar të besueshmërisë. 

 

Për të përcaktuar metodologjinë që duhet aplikuar duhet patur tepër e qartë dhe duhet përcaktuar cili do 

të jetë klasifikimi i kredisë. Meqënëse një klasifikim kredie është një simbol alfabetik, numerik ose 

alfanumerik, që tregon rrezikun në një marrëdhënie kreditimi sipas perceptimit të një banke, banka e 

bazonklasifikimin e kredisëmbi disa karakteristika të caktuara që lidhen mehuamarrësit dhe kredinë 

vet. Tabela tregon një shembulltë konceptit të humbjes/rrezikut që lidhetme klasifikimin e kredisë. 

 

Tabelë 5.1: Koncepti i humbjes/rrezikut që lidhetme klasifikimin e kredisë. 
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Burimi: www.bis.org.  

Klasat e kredisë dhekuptimi i tyre, në aspektin ekonceptit tëhumbjes ose të rrezikut, ndryshojnë ngabanka në 

bankë. Koncepti humbje/rrezik përshkruan perceptimin e bankës për humbjen që mund të pësojë ose shkallën e 

rrezikut të humbjes. Sa më i lartë rrezikui perceptuar, më e lartë dhe humbja, i cili do të shfaqet mecaktimin 

enjë klasifikimitë dobëttëkredisë. Pra meqënëse klasifikimi i kredisë ështëtreguesikryesor icilësisë së kredisë, ai 

përmbledhperceptimine bankëspërsa i përket rrezikut të lidhurme kredinë. Klasa ekredisëcaktohet që në fazën 

fillestare të aprovimit. Megjithatë, ky klasifikim mund të ndryshojë, p.sh., në rastet kur kredia rishqyrtohet apo 

rinovohet ose në të kundërtën, kur është vendosur si e tillë për shkak tënjë ndryshimi nëcilësinë e kredisë.Gjatë 

kohës, përvoja e bankësme huamarrësitofron një informacion të gjerë të dhënash historike si dhe njohuri të 

thellë sipër biznesine huamarrësit ashtu edhenivelin e rrezikut. Ky informacionndihmonbankënnëvlerësimin e 

saktë të rrezikutdhe klasifikimin e kredisë në klasate duhura. Klasa e një kredieduhet të 

reflektojëgjithmonëinformacionin aktual në lidhje mecilësinë e saj. Si e tillë, ajo mund të ndryshojëpërgjatë 

jetëgjatësisë sëkredisë.  

 

Shumica e bankavepërcaktojnë metodat e vlerësimit tëcilësisësë kredisëduke ubazuar nëmadhësinë e saj:  

 Kreditë me vlerë të madhejanë subjekt i njëvlerësimitë hollësishëmindividual në kuadër tëklasifikimit. Ky 

proces është quajtur “vlerësimi i kredisë”;  

Kreditë me vlerë të vogëlnuk janëdomosdoshmërisht tëvlerësuaraindividualisht, pasi ato nukmund të jenë 

kosto efektive në terma të kohësdhe parave. Në vend të kësaj, bankat mund të përdorinmetodën evlerësimit të 

pikëzimit përnjë portofolkredish me karakteristika të ngjashme, në të cilin një vlerësim pikësor jepet përnjë 

huamarrës bazuar në krahasimin e karakteristikave relativetëgrupkredimarrësve ku bën pjesë.  
 

Një bankë epërdorklasifikimin ekredisë në mbështetje të funksionit të manaxhimit tërrezikuttë kredisë. Si 

i tillë, sistemi duhettë shihetsi pjesë eprocesit tëvendimmarrjes përgjatë gjithë jetës së kredisë. Fushat 

kryesorekuzbatimi injë sistemi tëklasifikimittë shëndoshëtë kredisëështë i rëndësishëm, janë: 

 Aprovimi i kredisë - kur  bëhet aplikimi për kredinë përcaktohet si fillim një klasë për kredinë e 

cila përdoret për të vendosur:  

 nëse mundet ose jotë krijohetapozgjerohetmarrëdhënia ekreditimitme një klient; 

 kush, brenda kuadrit tëhierarkisë organizative,është i autorizuartë aprovojëkredinë; 

 sa shumë kredia mund të shtyhet; 

 struktura e kredisë  (kolaterali, kushtet e ripagimit, garantuesi, etj.);  

 Njëklasifikim icaktuarkredie kanjë ndikim nëfaktorët e tjerëqë lidhenme kredinë,të tillasi: 

çmimi, provigjonimi nga humbjae kredisëdhe shpeshtësia e rishikimit. 

 Çmimi i kredisë: çmimi që banka vendos për të marrë përsipër rrezikun e kredisë duhet të jetë në 

proporcion me rrezikun ndaj fitimeve dhe kapitalit. Një çmim i përcaktuar jo saktë mund të çojë 

në një rrezik të shtuar pra në një kthim më të ulët të investimeve, në një biznes të falimentuar apo 

dhe në zgjedhje jo të duhura.  

Klasifikimi i kredisë Koncepti i humbjes/rrezikut

1 Rrezik i ulët

2 Rrezik potencial 

3
Rrezik i moderuar – kredimarrësi 

ka shfaqur disa probleme

4

Rrezik i pranueshëm  - qarkullimi i 

fluksit të parasë ka shfaqur 

përkeqësime

5
Vonesat në pagesa më pak se 30 

ditë

6 Vonesa në pagesa 30-90 ditë

7 Vonesa në pagesa 90-180 ditë

8
Procedurat ligjore mund të 

iniciohen

9 Nuk ka shanse për rimëkëmbje

http://www.bis.org/
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 Klasifikimi fillestar i kredisë përcakton dhe çmimin e mëtejshëm të kredisë që është norma e 

interesit që banka do ti mbajë huamarresit. Jo çuditërisht, në rast të mosndryshimit të kushteve të 

tjera, sa më i ulët rreziku, aq më e mirë klasa dhe, sa më e mirë klasa, aq më e ulët norma e 

interesit. 

 Provigjonimi për humbjet nga kreditë: provigjionimet e bëra nga bankat kundrejt ekspozimeve 

të tyre janë bazuar në përgjithësi në direktivat ekzistuese rregullatore dhe ato të kontabilitetit. 

Megjithatë, manaxhimi i bankave ndonjëherë do të akordojë provigjone shtesë bazuar në 

vlerësimet e tyre të brendshme. Klasifikimet e brendshme të kredisë mund të përdoren nga bankat 

për të përcaktuar më mirë provigjonet e përgjithshme dhe provigjonet e veçanta, të lidhura me 

kredi të caktuara ose lloje kredish. Për shembull, në vendet ku mbikëqyrësit ofrojnë udhëzime apo 

rregulla për provigjonimin e humbjes së kredisë, ky provigjonim për huatë standarde (të cilat janë 

kreditë që performojnë në përputhje me kushtet e kontratës) mund të caktohet nga mbikëqyrësi në 

masën prej 0.25 për qind të shumës së papaguar të kredisë. Banka mund të vendosë të shtojë një 

shtesë prej 0.25 për qind të vlerës së përgjithshme si një masë më e kujdesshme. Ndryshe, kërkesat 

specifike për provigjone për një kredi të dyshimtë mund të caktohen nga mbikëqyrësi në 50 për 

qind të shumës së papaguar. Banka mundet, bazuar në klasifikimin e saj të brendshëm dhe të 

vlerësimit të kredisë të caktuar, të zgjedhë për të mbajtur një provigjion në masën 60 për qind të 

shumës së papaguar. Sisteme të klasifikimit të kredisë më të detajuara dhe sofistikuara, të 

përdorura kryesisht nga bankat më të mëdha, mund të përdoren gjithashtu për të caktuar 

shpërndarjen e brendshme të kapitalit.  

 Monitorimi i kredive dhe portofolit të kredisë: monitorimi është një proces kritik për 

manaxhimin e rrezikut të kredisë në bankë dhe mund të ndikojë në mënyrë strategjike në 

vendimmarrje. Të gjitha kreditë duhet të monitorohen rregullisht, dhe një nga mënyrat e 

implementuara është rishikimi periodik i tyre, si më poshtë vijon:  

 Kreditë e mëdha rishikohen në përgjithësi individualisht; 

 Kreditë e vogla janë të grupuarasë bashku dhe shqyrtohennë përgjithësisinjë portofol i 

vetëm. 

 Për shembull, një bankë ka të ngjarë tëcaktojë një skedulëpër një rishikimtë të gjithakartave 

të kredisë sinjëportofol i vetëm, ose, në mënyrë të ngjashme, për të rishikuar të gjitha 

kreditë e makinavesi një portofoltë vetëm. Klasifikimi i dhënë kredisë përdoret edhe si një 

treguesi shpeshtësisë sërishikimit të kredisë.Kreditëapoportofolet e krediveqë kanë një 

klasifikim në kategori të ulëtadotë rishikohenmë shpeshse sa krediteqë janë të klasifikuara 

në kategori/klasa më të mira. 

 Manaxhimi i informacionit: njësistemefektiv iklasifikimit të kredisëmund të përdoretpër të 

gjeneruarraporte dhebaza të dhënash që përdoren përidentifikimin e impaktit tëdhënies së një 

kredieshtesë përcilësinë e përgjithshmetë portoflit të kredisë; për orientimin e bankës përmes 

ciklevetë ndryshme të kredisë
15

dhe të rrezikut
16

.Banka duhet të përdorëklasifikimin e 

kredisëpër të gjeneruarraportetë cilatndjekinkarakteristikataktuale tëportofolittë kredisënë 

bankëdhe shkallës sërrezikutbrendaportofolit.Raportetqë dalin ngamonitorimi i 

vazhdueshëmpërdorenpër të informuarmanaxhimin e bankës në lidhje measpekte të 

ndryshmetëportofolit të kredisë, duke përfshirë: 

 shpërndarjenaktuale të kredivesipasshkallëve të klasifikimit;  

 klasifikimin e kredive në të kaluarën dhe mundësia, në të ardhmen, përtë lëvizur në klasa të 

tjera;  

 rrezikun e  përgjithshëmdhetendencat e rrezikut në portofol; 

                                                           
15

Një cikël i kredisë është njëmodel ialternuar i periudhës sërritjes së kredisëdhe rënies së kredisë, të cilat janë ndikuarnga 

ciklete natyrshmenë ekonomi. 
16

Ciklet e rrezikut: shumica e bankave, ndërsa zgjerohen në aktivitet, kalojnë nëpër fazatë ndryshme tëcikleve tërrezikut. 

Fillimisht, kur ngrihet aktiviteti, mund të jetëshumë e kujdesshme dhe mund të ndërmarrë ekspozime me rrezik të ulët dhe 

kthim të ulët. Pasi fitoneksperiencë, banka mund të zhvendosen në njëfazëtë konsolidimit “rrezik i mesëm - kthim i 

mesëm” dhepastaj në njëfazë më të lartëtë rrezikut dhe tëkthimit,pasi pozgjeron më tej biznesin.  
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 ndryshimet e nevojshmetë kërkuarapër strategjinëe kredisë. 

 

 

5.2 Sistemi i klasifikimit të kredisë 
 

Në rolin e autoritetit mbikëqyrës duhet të përcaktohet nëse sistemi i klasifikimit të një kredie të një 

banke është efektiv.Ithjeshtë osei sofistikuar, sistemi i klasifikimit të një kredie duhettë jetë në 

përputhjemenatyrën, madhësinëdhe kompleksitetin eveprimtarivetë bankës. 

 

Tabelë5.2: Sistemi i klasifikimit të kredisë. 

I thjeshtë I sofistikuar 

Përdoret nga banka të vogla të cilat kanë 

një biznes me natyrë tradicionale. 

Përdoret nga banka të cilat janë të përfshira në 

linja të diversifikuara dhe të sofostikuara biznesi. 

Bazohet në pak kategori të cilat variojnë 

nga “Kënaqshëm” (kalueshëm) në “Jo 

kënaqshëm” (problematik), ose kategori 

të cilat korrespondojnë vetëm në 

përputhje me kërkesat mbikëqyrëse të 

klasifikimit. 

Kredi “Të kënaqshme” (kalueshëm) dhe kredi “Jo 

të kënaqshme” (problematike), janë të shpërndara 

në një numër të gjerë klasifikimi/gradimi. 
Burimi: përpunime të autores. 

 

Sa më i madhgrimcimi
17

isistemit të klasifikimit të kredisë të një banke, më i imëtdallimimes një 

klasetë kredisëdhe një tjetre, duke rezultuar në diferenciminmë të madh tërrezikutrelativnë kreditë 

ndryshme. 

 

Sistemi i klasifikimit të kredisë së një bankëduhet të përcaktojëmetodologjinë përcaktimin eklasavedhe 

faktorët qëduhet të përdorenpër të vlerësuar cilësinëe kredisë. Sistemi duhet të jetë i 

pajtueshëmmekuadrin rregullator dhe mbikëqyrësnë mënyrë që,minimalisht,klasate caktuarapërkreditë 

problematike tëkorrespondojnë meato të përcaktuaranga mbikëqyrësi.Ndërkohë që, 

karakteristikatspecifike tësistemeve të brendshme të klasifikimit të kredisënë bankandryshojnë, një 

sistem klasifikimi kredie i shëndoshëka njënumër elementeshthelbësore si:  

 

 Struktura organizative: është e domosdoshme që një sistem formal klasifikimi për kredinë të 

jetë aprovuar nga administratorët e lartë ose bordi i drejtorëve. Për më tepër, i gjithë personeli 

duhet të kuptojë dhe mbështesë sistemin e klasifikimit të kredisë. Struktura organizative për 

klasifikimin e kredisë duhet të specifikoj kush: 

 përcakton klasifikimin fillestar të kredisë; 

 rishikon klasifikimin e caktuar; 

 jep miratimin përfundimtar. 

 

Në përgjithësi, klasifikimi fillestar i kredisë përcaktohet nga stafi i vijës së parë, si manaxherët e 

marrëdhënies me publikun apo oficerë e kredisë. Rishikimi dhe miratimi mund të bëhet nga stafi 

drejtues ose një komitet kredie, në varësi të madhësisë dhe natyrës së kredisë. Gjithashtu, struktura 

organizative duhet të përcaktojë mekanizmin për raportimin mbi cilësinë e kredisë të administratorëve 

të lartë dhe bordit drejtues. Në veçanti, ajo duhet të përcaktojë frekuencën dhe natyrën e raportimit të 

kredive me klasifikim të dobët dhe ato që janë identifikuar si potencialisht problematike dhe që kanë 

nevojë për vëmendje të veçantë. Raportimi duhet të përfshijë një përshkrim të veprimeve të kërkuara 

nga ana e bankës për kredi të tilla. Kërkimi i masave mbikëqyrëse mund të përfshijë, për shembull, 

                                                           
17

Grimcimi i referohetnumrit tëklasavenë një sistem tëklasifikimit të kredisëdhe rrezikut lidhurmesecilën klasë. 
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rritjen e shpeshtësisë së monitorimit të kredisë; kërkesën për informacion financiar shtesë për 

huamarrësin; ose vizitë në vend biznesit për të kontrolluar përparimin e kredimarrësit. 

Metodologjitë e klasifikimit: Një bankë do të përdorë një nga 2 metodat e klasifikimit të kredisë, në 

varësi të madhësisë së huamarrësit. 

 

 Klasifikimi i kredisë: i referohet metodës së përcaktimit të klasifikimit individual duke u 

bazuar në faktorë të rrezikut specifik të identifikuar. Këta faktorë vlerësohen mbi bazën e 

udhëzimeve si standarde ose pika referimi për kategori të ndryshme huamarrësish. Faktorët 

cilësorë dhe vlerësimet subjektive luajnë një rol të rëndësishëm në klasifikimin e kredive, pasi 

karakteristikat e huamarrësit mund të mos jenë të krahasueshme edhe brenda një kategorie të 

caktuar. 

 Vlerësimi me pikë i kredisë: është një metodë statistikore që përdoret në përllogaritjen e 

probabilitetit që një huamarrësi të dështojë në shlyerjen e kredisë. Duke përdorur të dhënave 

historike dhe teknikat statistikore për të identifikuar efektet e karakteristikave të si: të 

ardhurave mujore të huamarrësit; borxhi i papaguar; historiku i aktiveve dhe punësimit; 

historiku në mosshlyerje, kjo metodë prodhon një rezultat me pikë që mund të përdoret për të 

renditur huamarrësit në bazë të rrezikut. Kjo metodë përdoret gjerësisht në dhënien e kredive 

konsumatore, si kartat e kreditit dhe kredi për automjet, duke ofruar një proces objektiv në 

miratimin e kredisë. Kjo mundëson zbatimin e standardeve të ngjashme në nënshkrimin e 

kredisë për të gjithë huamarrësit e një klase të caktuar me karakteristika të ngjashme. 

 

Për të bërë një vlerësim të saktësisë dhe mjaftueshmërisë së klasifikimit të kredisë nga një bankë, 

duhet të konsiderohet se si: 

 një bankë përdor kriteret mbikëqyrëse në klasifikimin e kredive të veta?; 

 një bankë lidh vlerësimet e brendshme të kredisë me kategoritë e klasifikimit të kredisë nga 

mbikëqyrësi?; 

 të ardhurat nga kreditë e klasifikuara negativisht trajtohen në bilancet e një banke?. 

Këto pyetje ndihmojnë në përcaktimin e karakteristikave thelbësore të sistemit të klasifikimit të 

kredisë së një banke. Sipas Bazel II, statusi “i vonuar” për kredinë është një nga ngjarjet që çon në 

mosshlyerje. Një mosshlyerje konsiderohet të ketë ndodhur në rast se ekziston një ose të dyja rrethanat 

e mëposhtme: 

 banka konsideron se huamarrësi nuk ka gjasa të pagojë detyrimet e tij/saj të kredisë në mënyrë 

të plotë, pa rekurs nga banka ndaj veprimeve si ekzekutimin e garancive të mbajtura; 

 huamarrësi ka më shumë se 90 ditë pa paguar ndonjë detyrim kredie në bankë. Në rastin e 

detyrimeve të caktuara (si individë, sipërmarrje publike, kredi ndaj korporatave), mbikëqyrësi 

ka liri veprimi për ta zëvendësuar si shifër deri në 180 ditë për produkte të ndryshme në rast se 

e konsideron të përshtatshme për kushtet lokale. 

 

Koncepte të ndryshme që lidhen me statusin “i vonuar” janë përdorur për lloje të ndryshme kredie në 

përcaktimin e një klasifikimi negativ. Për shembull, në një juridiksion, klasifikimi i këtyre llojeve të 

kredisë në kategorinë nënstandard dhe të dyshimta bazohet në konceptin e mëposhtëm të vonesave: 

 Kredi me afat – interesi dhe/ose kësti i principalit mbetet i vonuar për më shumë se 90 ditë 

(nënstandard) dhe 180 ditë (të dyshimta); 

 Overdraft - llogaria mbetet „jashtë rregullit', që do të thotë, vazhdimisht tejkalon afatet e 

vendosura apo shumën e aprovuar, për më shumë se 90 ditë (nënstandard) dhe 180 ditë (të 

dyshimta); 

 Fatura të blera/skontuara - faturat mbeten të vonuara për më shumë se 90 ditë (nënstandard) 

dhe 180 ditë (të dyshimta); 

 Llogari të tjera - çdo sasi materiale për t'u marrë që është e vonuar për një periudhë më shumë 

se 90 ditë (nënstandard) dhe 180 ditë (të dyshimta); 
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Termat “kredi të rregullta” dhe “kreditë me probleme” përdoren në shumë regjistra të klasifikimi të 

kredisë me referencë kategorizimin e kredisë. 

 Kreditë në kategorinë standarde dhe në ndjekje trajtohen si kredi të rregullta; 

 Kreditë në kategorinë nënstandard, të dyshimta dhe të humbura trajtohen si kredi me probleme. 

Shembuj të sistemit të klasifikimit renditen në vijim
18

: 

 

Tabelë5.3: Shembull 1 mbi klasifikimin e kredisë. 

Klasifikimi i kredisë Përshkrimi 

AAA Shkëlqyeshëm 

AA+ Shumë Mirë 

AA Mirë 

A Kënaqshëm 

BBB Mjaftueshëm 

BB+ Margjinal 

B Dobët 

CC Nënstandard 

C Të dyshimta 

 

Tabelë 5.4: Shembull 2 mbi klasifikimin e kredisë. 

Klasifikimi i kredisë
19

 Pikët (%)* Profili i rrezikut 

1 > 85 Rrezik minimal 

2 71-85 Rrezik margjinal 

3 61-70 Rrezik modest 

4 51-60 Rrezik mesatar 

5 41-50 Mjaftueshëm rrezik 

6 31-40 Rrezik i lartë 

7 < 31 Rrezik shumë i lartë 

 

Bankat ndonjëherë planimetrojnë klasifikimet e brendshme të kredisë në bazë të klasifikimeve të 

agjencive të jashtme. Tabela në vijim ofron një shembull se si mund të behet një gjë e tillë.  

 

Tabelë5.5: Shembull 3 mbi klasifikimin e kredisë. 

Vlerësimi i Moody’s dhe Standard & Poor’s Klasifikimi korrespondues i kredisë 

Klasa e Investimit 1, 2, 3, 4, 5 

Klasa e Nën Investimeve 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Klasa Dëmtuar ose Humbur 13, 14 

 

Klasifikimi i kredisë është treguesi kryesor i cilësisë së kredisë si dhe përmbledh perceptimin e bankës 

për rrezikun e lidhur me kredinë.Klasifikimi i kredisë përcaktohet në fazën fillestare të aprovimit. 

                                                           
18

Shembujt e ndryshëm të paraqitura në tabelat 5.3-5.5, janë përmbledhje e kërkimeve në faqet e web të institucioneve të 

ndryshme, përfshi BQE-në dhe BIS. 
19

Pikët bazohen në raportet financiare, performancën e biznesit, cilësia e menaxhimit dhe mirëmbajtja e llogarisë. 
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Megjithatë, klasa mund të ndryshojë kur kredia kalon për rishikim dhe rinovim
20

 ose në rastet kur 

sinjalizohet nga ndryshimet në cilësinë e kredisë. Me kalimin e kohës, përvoja e bankës me 

huamarrësit ofron një sasi të konsiderueshme të dhënash historike rreth biznesit të huamarrësve dhe 

nivelin e rrezikut. Ky informacion ndihmon bankën që të vlerësoj saktë rrezikut dhe të përcaktoj 

klasifikimin e duhur të kredisë: 

 Rishikimi: Një kredi rishikohen periodikisht, si pjesë e procesit të monitorimit të 

besueshmërisë. Kjo mundëson që klasifikimi të bazohet në informacionet koherente që janë në 

dispozicion dhe vazhdon të pasqyrojë rrezikun aktual të kredisë. 

 

Klasifikimi i një kredie duhet reflektoj gjithmonë informacionet aktual në lidhje me cilësinë e tij. Si e 

tillë, klasifikimi mund të ndryshojë gjatë jetës së kredisë. Një bankë përdor klasifikimin e kredisë për 

të mbështetur veprimtarinë e saj të përgjithshme në manaxhimin e rrezikut të kredisë. Si i tillë, sistemi 

duhet të shihet si pjesë e procesit të vendimmarrjes përgjatë gjithë jetës së kredisë. Le të shikojmë 

fushat kryesore ku zbatimi i një sistemi të shëndoshë të klasifikimit të kredisë është kyç: 

1. Miratimi i kredisë; 

2. Përcaktimi i çmimit të kredisë; 

3. Provigjionimi për humbjet e kredisë; 

4. Monitorimi i kredive dhe portofoleve të kredisë; 

5. Administrimi i informacionit. 

 

5.3 Kriteret për të vlerësuar klasifikimin e kredisë 
 

Mbikëqyrësit ofrojnë kriteret që bankat duhet të përdorin për të vendosur një kredi në kategorinë e 

duhur të klasifikimit të mbikëqyrjes. Këto mund të jenë kritere objektive ose subjektive. Kur 

mbikëqyrësi vendos aplikimin e kritereve objektive, një bankë duhet të bazojë klasifikimin e kredisë 

në periudhën kohore që kredia është e papaguar. Afatet kohore ndryshojnë, por zakonisht 90 dhe 180 

ditë janë intervale që shënojnë nivelin e përkeqësimit. Kur mbikëqyrësi vendos aplikimin e kritereve 

subjektive, banka mund të mbështetet në gjykimin e saj të rikuperimit të kredisë bazuar në një 

vlerësim të një sërë faktorësh si qëndrueshmëria financiare e huamarrësit dhe kapaciteti i shlyerjes, 

vonesat në statusin e kredisë, natyrën e kolateralit dhe garancitë në dispozicion. 

 

Vlerat e kolateralit ndikon në rikuperimin e kredisë. Trajtimi i kolateralit në klasifikimin e kredisë 

varet nga udhëzimet ekzistuese mbikëqyrëse. Disa mbikëqyrës nuk kërkojnë që kolaterali të merren 

parasysh ndërsa bëhet klasifikimi i kredisë. Në juridiksione të tilla, klasifikimi pasqyron cilësinë e 

kredisë bazuar vetëm në statusin e ditëvonesave dhe gjendjes financiare të kredimarrësit, pavarësisht 

nga perspektivat e rikuperimit të kolateralit. Ky është tipikisht rasti i Shqipërisë. Shumë mbikëqyrës të 

tjerë kërkojnë që bankat në mënyrë eksplicite të faktorizojnë brenda vlerën e kolateralit në klasifikimin 

e kredive duke qenë se ai ka një ndikim në procesin e rikuperimit dhe, për këtë arsye, në cilësinë e 

kredisë. Në shqyrtimin e ndikimit të kolateralit në klasifikim, në përgjithësi faktorët e mëposhtëm 

marren parasysh: 

 është likuid dhe i tregtueshëm? 

 nëse po, sa mund të rekuperohet nga vlera e tij? 

 është sasi e mjaftueshme për të mbuluar pagesat e prapambetura? 

 

Nëse vlera e tregut e kolateralit është e mjaftueshme për të mbuluar të gjitha pagesat për principalin 

dhe interesat, mund të mos jetë e nevojshme që një kredi të klasifikohet negativisht. Nga ana tjetër, në 

qoftë se ka erozion të konsiderueshëm në vlerën e tregut të kolateralit që është në dispozicion, një 

                                                           
20

Rinovim: një kredi e cila është subjekt rinegocimi si pjesë e kontratës së kredisë duhet të rinovohet në intervale të 

rregullta, për shembull, shtyrja e vazhdueshme e afateve të linjave të kredisë. 
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kredi mund të duhet të klasifikohet negativisht edhe pse statusi i saj për pagimin në kohë mund të mos 

e justifikojnë një vendim të tillë. 

 

Një faktor tjetër i rëndësishëm që merret parasysh për klasifikimin e kredisë është edhe fakti se nësenjë 

huamarrës ka probleme për të paguar një kredi, ka gjasa që edhe kreditë e saj/tij të tjera të preken nga 

vështirësitë financiare. Me këtë këndvështrim, rishikimi i kredive të mbetura të huamarrësit është një 

masë paraprake e rëndësishme. Një rishikim i tillë i mundëson bankës që të: 

 kufizojë aftësinë e huamarrësit për të rritur ekspozimin e saj/tij; 

 mbrojtur bankën nga humbje të mëtejshme. 

Metoda e klasifikimit të shumë kredive ndaj të njëjtit huamarrës ndryshon nga një juridiksion në 

tjetrin. Mbikëqyrësit përgjithësisht përcaktojnë njërën prej këtyre tre qasjeve të klasifikimit. Më 

konkretisht: 

 Klasifikim të huamarrësit;  

 Klasifikim të kredisë;  

 Klasifikim i limituara sipas klasifikimit të huamarrësit. 

 

 

5.3.1 Klasifikim i huamarrësit 
 

Kjo qasje supozon se në qoftë se një huamarrës ka vështirësi me një prej kredive të tij, gjendja e 

përkeqësuar financiare eventualisht do të ndikojë edhe në kreditë e tjera të tij. Pra, në qoftë se një 

bankë ka dhënë kredi të shumta për një huamarrës, dhe njëra prej tyre shkon keq, kreditë e tjera 

riklasifikohen për t‟u përshtatur me kredinë e mosshlyer. Riklasifikime të tilla mund të aplikohet për: 

 të gjitha kreditë e huamarrësit; 

 të gjitha kreditë e ndër-kolateralizuara
21

 të huamarrësit. 

 

5.3.2 Klasifikim i kredisë 
 

Kjo qasje përcakton klasifikimin e të gjitha kredive individualisht. Nëse njëra prej kredive të 

huamarrësit është problematike, kreditë e tjera nuk riklasifikohen negativisht në mënyrë automatike. 

Kreditë, megjithatë, vlerësohen individualisht për të evidentuar dobësi dhe riklasifikohen në bazë të 

kushteve e tyre. Një vlerësim i tillë bazohet në një vlerësim të: 

 performancës së kaluar të kredisë; 

 aftësia shlyerëse e huamarrësit në lidhje me kredinë; 

 garancitë dhe kolateralet në dispozicion; 

 disponueshmëria e garancive të tjera brenda grupit të kredive të huamarrësit për të siguruar që 

principali dhe interesi është i rikuperueshëm. 

 

 

5.3.3 Klasifikim i limituar sipas klasifikimit të huamarrësit 
 

Sipas kësaj qasjeje, megjithëse agjencia mbikëqyrëse mund të mos kërkojë në mënyrë specifike që të 

gjitha kreditë e një huamarrësi të riklasifikohen për t‟u përshtatur me klasifikimin e kredisë me 

probleme, limite të caktuara mund të vendosen në klasifikimin e kredive të tjera. Për shembull, nëse 

një kredi është klasifikuar negativisht, mbikëqyrësi mund të kërkojnë që kreditë e tjera të huamarrësit 

të rishikohen për riklasifikim dhe mundet që: 

                                                           
21

 Ndërkolateralizuara: kur i njëjti kolateral shërben si garanci për më shumë se një kredi, kreditë janë të 

ndërkolateralizuara. Në qoftë se huamarrësi nuk shlyen njërën prej kredive, shumica e marrëveshjeve të kredisë presupozon 

se edhe kreditë e tjera nuk do të shlyen. 
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 të kufizojnë klasifikimin e kredive të tjera të huamarrësit në një nivel që nuk mund të tejkalojnë 

një kategori më të mirë se sa kredia e klasifikuar negativisht; 

 të rekomandojë që kreditë e tjera të huamarrësit të reduktohen në një nivel më të ulët se sa 

klasifikimet e tyre ekzistuese. 

  

Shkalla e diskrecionit dhënë bankave për riklasifikimin e disa kredive për një huamarrës ndryshon. Në 

disa juridiksione, bankat janë të lira të vendosin nëse duhet të riklasifikojnë ose jo kreditë e tjera të një 

huamarrësi, ndërsa në juridiksione të tjera mbikëqyrësi mund të japin udhëzime të përgjithshme apo të 

përcaktojnë rregulla të specifike për riklasifikimin. 

 

Tabelë5.6: Riklasifikimi i disa kredive të një huamarrësi. 

Në diskrecionin e 

bankës 

Rekomandimet e 

mbikëqyrësit 

Rregullat e 

mbikëqyrësit 

Gjermani Hong Kong Itali 

Japoni Meksik Francë 

Sh.B.A. Spanjë Argjentinë 
Burimi: përmbledhje e autores. 

 

Bankat shpesh japin kredi për huamarrësit e mëdhenj në një mënyrë sindikale, që do të thotë, një grup 

apo konsorcium huadhënësish. Në një marrëveshje të tillë kredie, dosja kredisë dhënë për një 

huamarrës ndahet midis bankave në bazë të shumës ose në bazë të llojit të kredisë: kredi me afat, 

overdraft, garanci, letër kredi dhe kështu me radhë. Çdo bankë është përgjegjëse për rrezikun që lidhet 

me pjesën e vet të kredisë së sindikuar. Mbikëqyrësit në përgjithësi përshkruajnë që çdo bankë e 

përfshirë në një kredi sindikale të klasifikojë pjesën e saj të kredisë bazuar në të dhënat e saj të 

rikuperimit ose vlerësimin e cilësisë së kredisë. Huamarrësi mund të klasifikohen ndryshe në çdo 

bankë, bazuar në vlerësimet e karakteristikave të veçanta të kredisë që kanë një influencë në 

rikuperimin e saj. 

 

Një bankë mund ti përgjigjet vështirësive financiare të huamarrësit edhe me një opsion tjetër, atë të 

ristrukturimit të kredisë. Për shembull, kur një kompani kalon në vështirësi, banka mund të bjerë 

dakord për të zgjatur maturitetin e kredisë dhe të ulë normën e interesit. Kur bëhen këto koncesione, 

kredia e ristrukturuar merr karakteristikat e një kredie të rregullt. Kjo ndodh vetëm për shkak se termat 

e kontratës origjinale janë rinegociuar dhe rinënshkruhet njuë kontratë e re. Mbikëqyrësit në përgjithësi 

kërkojnë që kreditë e ristrukturuara të klasifikohen si nënstandarde (ose një klasifikim më të ulët) për 

një periudhë të caktuar. Udhëzime eksplicite për klasifikimin e kredive të ristrukturuara është dhënë 

për të siguruar që bankat: 

 të trajtojnë kredi të tilla të ristrukturuara në mënyrë të përshtatshme; 

 të mos ristrukturojnë kredi për të përmirësuar nivelin e tyre të kredive të rregullta. 

 

Një bankë mund të rivendos klasifikimin origjinal të kredisë së ristrukturuar kur: 

 të gjitha pagesat e vonuara janë shlyer;  

 banka është siguruar që pagesat e ardhshme të principalit dhe interesit do të përmbushen; dhe  

 kushtet e reja të kredisë janë të ngjashme me kushtet që banka do të ofronte sot për një rrezik të 

ngjashëm. 

 

Gjithashtu shumë mbikëqyrës sigurojnë udhëzime për bankat për ndryshimin e trajtimit të një kredie të 

klasifikuara negativisht nga akrual
22

 në jo-akrual
23

. Kur një kredi është vënë në statusin jo-akrual, 

                                                           
22

 Akrual: në kontabilitet, parimi akrual thotë se të ardhurat njihen gjatë periudhës kur ato janë përftuar dhe shpenzimet 

njihen kur ato ndodhin, ka pasur apo jo para të pranuar ose të shpenzuar. Bankat ndjekin metodën “akrual” të kontabilitetit 
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interesi në kredi reflektohet në pasqyrën e të ardhurave të bankës vetëm kur ai është pranuar në fakt 

dhe jo kur është për t‟u pranuar. Mbikëqyrësit që kërkojnë kritere objektive për klasifikim në 

përgjithësi, kërkojnë që kreditë e klasifikuara në kategorinë nënstandard ose më keq të vendosen në 

statusin jo-akrual. Mbikëqyrësit që ofrojnë udhëzime për kriteret subjektive në përgjithësi kërkojnë që 

kreditë të vendosen në statusin jo-akrual nëse: 

 principali dhe/ose interesi është papaguar përtej një periudhe të caktuar, dhe shlyerja e plotë 

nuk pritet; 

 gjendja financiare e kredimarrësit është përkeqësuar deri në atë masë sa që kredia është mbajtur 

me bazë cash të kontabilitetit. 

 

Përjashtimet për trajtimin e një kredi të klasifikuar negativisht si kredi jo-akrual janë lejuar nga disa 

mbikëqyrës nëse kredia është e mirë siguruar
24

 dhe në proces grumbullimi
25

. Në disa juridiksione, këto 

përjashtime mund të lejohet vetëm për një periudhë të caktuar kohore, për shembull 90 ose 180 ditë, 

përtej të cilit kredia duhet të trajtohen si jo-akrual.Një kredi jo-akrual mund të rivendoset në statusin 

akrual kur principali dhe/ose pagesat e interesit nuk janë më të vonuara dhe banka pret që të gjitha 

pagesat e ardhshme të principalit dhe të interesit të kryhen.Klasifikimi i kredisë është një mjet i 

dobishëm për sistemin bankar. Fushat kryesore ku duhet fokusuar mëtepër janë:  

 Monitorimi i përgjithshëm i shëndetit të një banke; 

 Udhëzimet e provigjoneve për klasa të kredive të klasifikuara; 

 Vlerësimi shëndetit relativ për sistemin bankar; 

 Ofrimi i transparencës. 

 

 

5.3.4 Monitorimi i përgjithshëm i shëndetit të një banke 
 

Cilësia e portofolit të kredive të bankës mund të matet duke llogaritur kreditë problematike si një 

përqindje e totalit të kredive të saj. Sa më i lartë raporti, aq më e ulët është cilësia e portofolit të 

kredisë. Mbikëqyrësit mund të përdorin pika referimi/standarde për të identifikuar nivelin përtej të cilit 

përqindja e kredive të klasifikuara negativisht ndaj kredive totale nuk duhet të tejkalohet. Këto pika 

referimi janë zakonisht standarde, të pranuara ndërkombëtarisht, ose limite të pranuara në shkallë 

kombëtare duke u bazuar në përvojën e sektorit bankar. Për shembull, një pikë referimi e pranuar 

ndërkombëtarisht për kreditë me probleme mund të jetë se përqindja e kredive me probleme bruto ndaj 

totalit të kredive nuk duhet të tejkalojë 7 për qind; dhe kreditë me probleme neto nuk duhet të kalojë 3 

për qind ndaj totalit të kredive. Megjithatë, brenda një juridiksioni të caktuar, duke pasur parasysh 

gjendjen e përgjithshme të sektorit bankar, këto raporte mund të caktohen nga mbikëqyrësit në nivele 

më të larta, për shembull në 15 për qind dhe 7 për qind, respektivisht. 

 

 

5.3.5 Udhëzimet e Provigjoneve 
 

                                                                                                                                                                                                      
kur njohin të ardhurat. Kjo do të thotë që interesi i fituar mbi një kredi njihet në pasqyrën e të ardhurave të bankës kur është 

data e marrjes, pavarësisht nëse pagesa është kryer ose jo. 
23

 Jo-akrual: parimi jo-akrual thekson se të ardhurat njihen kur paraja është pranuar dhe shpenzimet njihen kur ajo është 

shpenzuar. Një kredi është në statusin jo-akrual nëse interesi i fituar mbi të njihet në pasqyrën e të ardhurave të bankës kur 

ajo është në fakt marrë, sesa kur është data për t‟u marrë. 
24

 Të mirë siguruara: nënkupton se kredia është mbështetur plotësisht nga kolateral financiar ose fizik apo ka një garanci 

nga një palë financiarisht përgjegjëse dhe vlera e njohur e kolateraleve ose garancive është e mjaftueshme që të shlyejë të 

gjitha shumat e papaguara. 
25

 Në proces grumbullimi: do të thotë se janë ndërmarrë përpjekje për grumbullimin e kredisë dhe po ecin në mënyrën e 

duhur, qoftë përmes veprimit juridik qoftë mes përpjekjeve të tjera të mbledhjes, dhe pritet të rezultojnë në shlyerjen e të 

gjitha shumave për t‟u paguar. 
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Mbikëqyrësit duhet të sigurohen që një bankë krijon disa dispozita minimale për humbjet që janë të 

identifikuara dhe të njohura në portofolin e saj të kredisë. Shumë mbikëqyrës përcaktojnë një nivel 

minimal të provigjoneve që lidhen me klasa të ndryshme të klasifikimit të kredisë. Mbi këto nivele 

minimale, bankat mund të krijojnë provigjone të tjera në bazë të sistemeve të tyre të klasifikimit të 

brendshëm të kredisë. Mbikëqyrës të tjerë mund të përcaktojnë standarde të gjera mbikëqyrëse për 

sigurimin brenda të cilit bankat mund të vendosë dispozita në bazë të vlerësimeve të saj të brendshme. 

Tabelat në vijim tregojnë disa shembuj për ndarjen e provigjoneve që mund të udhëzohen nga 

mbikëqyrësit
26

. 

 

Tabelë 5.7: Shembull 1 i ndarjes së provigjioneve sipas kërkesave rregullatore. 

Kategoria Provigjionimi 

Standard 0.25 për qind e tepricës së kredisë 

Nënstandard 10 për qind e tepricës së kredisë 

Të Dyshimta 

100 për qind të shumës së pambuluar nga vlera e regjistruar e kolateralit, 

si dhe midis 20 and 50 për qind të pjesës së garantuar. 

Të Humbura 100 për qind e tepricës së kredisë 

 

Tabelë 5.8: Shembull 2 i ndarjes së provigjioneve sipas kërkesave rregullatore. 

Kategoria Provigjonimi 

Nënstandard 20 për qind e tepricës së kredisë 

Të Dyshimta 50 për qind e tepricës së kredisë 

Të Humbura 100 për qind e tepricës së kredisë 

 

Në rast se mbikëqyrësit nuk përcaktojnë provigjone minimale, ose nuk parashtrojnë asnjë standard 

provigjonimi, një bankë mund të përdor klasifikimet e saj për caktimin e provigjoneve, si në tabelën në 

vijim. 

 

Tabelë 5.9: Caktimi i provigjioneve sipas kërkesave të brendshme. 

Klasifikimi Provigjonimi 

1 2 për qind 

2 2 për qind 

3 3 për qind 

4 5 për qind 

5 7 për qind 

6 10 për qind 

7 30 për qind 

8 50 për qind 

9 100 për qind 

 

Bankat zakonisht krijojnë rezerva për humbjet e kredisë që priten në portofol, por që ende nuk janë 

identifikuar individualisht. Në përcaktimin rezervave të tilla, bankat në të kaluarën kanë përdorur 

raportin e humbjeve mesatare (neto e kredive të rikuperuara) ndaj ekspozimeve mesatare të kredisë 

                                                           
26

Shembujt e ndryshëm të paraqitura në tabelat 5.7-5.9, janë përmbledhje e kërkimeve në faqet e web të institucioneve të 

ndryshme, përfshi BQE-në dhe BIS. 
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mbi një periudhë të caktuar kohe. Raporti i përllogaritur bazuar në përvojën historike është aplikuar më 

pas ndaj ekspozimeve të tepricës së kredisë, dhe shuma është modifikuar më tej duke konsideruar 

faktorë të tjerë relevantë për të arritur në një rezervë të përshtatshme për humbjet e kredisë. 

 

Me zhvillimin e sistemeve të klasifikimit të brendshme, aftësia e bankave për të llogaritur 

kompensimin për humbjet e kredisë është përmirësuar. Së pari, sistemet e klasifikimit kanë mundësuar 

që bankat të aplikojnë metoda më të rafinuara për llogaritjen e rezervave për humbjet e kredisë duke u 

bazuar në informacionin e ofruar nga përvoja historike e humbjeve me një vëmendje më të madhe ndaj 

të ardhmes. Së dyti, sistemet e klasifikimit kanë lejuar bankat të krijojnë rezerva për humbjen e kredisë 

edhe në nivelin agregat, si dhe me një bazë më të detajuar për secilën kategori klasifikimi ase kategori 

individësh. 

 

 

5.3.6 Vlerësimi i shëndetit relativ të industrisë bankare 
 

Mbikëqyrësitpërdorininformacionin ngaraportet eklasifikimit tëkredisë tëdepozituara ngabankat për: 

 Identifikimin ebankave qëmeritojnë vëmendje më të madhe; 

 Krahasimin e cilësisë së kredisë sëgrupeve të ngjashme; 

 Identifikimin e prirjeve në sektorin bankarqë lidhen mecilësinë e kredisë. 

 

Le të themi,për shembull,se ndër 100bankat e një vendi, njëra paraqet 50për qind tëportofolit të sajtë 

kredisë të përbërë ngakredime probleme. Si një masëkujdesi, mbikëqyrësi mund të hetojëmë tejpër të 

parë nësemund të ndihmojëbankënqë të përmirësojë manaxhimine portofolit të kredisë. Mbikëqyrësit 

duhet të studiojnë përqindjen ekrediveme problemendajtotalit tëkredivemidis bankavenë grupe të 

veçanta, si bankatnga njëzonë e veçantë gjeografike, atome një profiltë ngjashëm aktiveshose tëatyre 

që i përkasinnjë strukturetë caktuar strukturore. Për shembull, duke krahasuar nivelin ekrediveme 

probleme nëbankat shtetërorendajbankave private - të huaja apo vendase - do tëndihmonte 

identifikimin, nëse ka,të problemeve në grupe te veçanta.  

 

Një funksion tjetër  i dobishëmi raporteve tëklasifikimittë kredisëështë informacionirreth 

pozicionimitagregat të cilësisë sëkredisë nësektorin bankar, si dhe përcaktimin nëseprirja e 

përgjithshmepo shkon drejt përmirësimit apo përkeqësimit.  

 

5.3.7 Rëndësia e procesit të transparencës 
 

Shumica e autoriteteve apo agjencivembikëqyrëse i kërkojnë bankaveqë tëjapin informacion shpjegues 

përpublikunnë lidhje meklasifikimin ekredive të tyre. Në veçanti, bankat e listuaranë bursën e 

aksionevejanë të detyruara të kryejnë raportime të rregulltambi statusine tyre financiardhe cilësinëe 

kredisë. Si pjesë ekëtij raportimidhe deklarimi, bankat përfshijnëinformacion mbikreditëe tyre me 

probleme dhe mënyrën se si këtokredikontabilizohen. Tabela më poshtë tregonfrekuencëndhe natyrën 

einformacioneve shpjeguesetë kërkuarapër kreditë me probleme në disa shtete
27

. 

 

Tabelë 5.10: Frekuenca dhe natyra e informacioneve të kërkuara për kreditë me probleme. 

Shteti Frekuenca Informacioni i kërkuar pë publikim 

Korea Tremujore Ndarja e portofolit të kredisë sipas cilësisë 

                                                           
27

Shembujt e ndryshëm të paraqitura në tabelat 5.10-5.11, janë përmbledhje e kërkimeve në faqet e web të institucioneve të 

ndryshme, përfshi BQE-në dhe BIS. 
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Arabia Saudite Tremujore Kreditë me probleme 

Australia Gjashtëmujore Ndarja e portofolit të kredisë sipas cilësisë 

Italia Gjashtëmujore Kreditë e klasifikuara 

Japonia Gjashtëmujore Kreditë e klasifikuara 

Franca Vjetore Kreditë normale dhe të dyshimta 

 

Nën Shtyllën III “Disiplina e Tregut” tëKuadrit të Bazel II, publikimet që lidhen me rrezikun e kredisë 

përfshijnë publikimet e cilësisë së kredive, si në vijim. 

 

 

 

 

Tabelë 5.11: Publikimet e cilësisë së kredisë nën Basel II. 

Cilësore Sasiore 

 Përkufizimii kredive të 

vonuara dhe të dëmtuara 

(vonuara); 

 Përshkrimi i qasjes dhe 

metodologjisë statistikore të 

përdorur për provigjonimin e 

humbjeve të kredisë; 

 Diskutimi i politikave 

administrative të rrezikut të 

kredisë të bankave. 

 Shumat, sipas sektorëve kryesor të ekonomisë, ose 

llojeve: 

o Kreditë e vonuara/dëmtuara; 

o Provigjonet dhe shpenzimet e bëra gjatë 

periudhës; 

 Shumat e kredive të vonuara dhe kredive të dëmtuara, 

të ndara sipas zonave gjeografike të rëndësishme, duke 

përfshirë në rast se është e mundur, shumat përkatëse 

të provigjonimit; 

 Bashkërendimin e ndryshimeve në provigjonimet e 

kredive të dëmtuara/vonuara. 

 

Përdorimii vazhdueshëm isistemit të klasifikimit të kredisëmund të sigurojënjë bazë të 

dhënashhistorike që gjurmon migrimin e kredisë në klasat më të larta apo më të ulta me kalimin e 

kohës.Një bazë e tillë të dhënash mundtë përdoret për tëndërtuar njëmatricëtranzicionimbi 

njëhorizontkohortë caktuar, e cila mund të përdoret për tëgjetur se siklasate kredive lëvizingjatë një 

periudhekohore, duke u mundësuar bankavemonitorimin e cilësisë së portofolit të kredisë si dhe 

vlerësimin e efektivitetittësistemit të klasifikimit të kredisë. 

 

Tabelë 5.12: Matrica e klasifikimit të kredisë. 

Klasifikimi Aaa Aa+  Aa  A  BBB BB+ BB  B  CC  C 

Aaa 100% -  -  -  - - -  -    - 

Aa+ - 47%  47%  7%  - - -  -  -  - 

Aa - 18%  58%  22%  2% - -  -  -  - 

A 2% 1%  35%  51%  11% 1% -  -  -  - 

BBB - -  1%  48%  45% 5% -  -  -  - 

BB+ - -  -  2%  49% 32% 3%  -  14%  - 

BB - -  -  -  - 40% 30%  -  30%  - 

B - -  -  -  - - -  0%  100%  - 

CC - -  -  -  - - -  -  80%  20% 

C - -  -  -  - - -  -  -  100% 
Burimi: Credit Migration Matrices, Til Schuermann, Federal Reserve Bank of New York, January 2007. 

Rreshtat janë koha “T”, kolonat “T+1”. Vlerat janë efekt ilustrues. 
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Nga kjomatricë, për shembull, mund të konkludohet se:  

 Të gjitha kreditë që vlerësohenAaa kanë ruajtur klasifikimin e tyregjatë vitit (Aaa 100%); 

 Nga kreditë e klasësAA+, 47 për qind e tyre ruajtën klasifikimin; 47 për qind u zhvendos deri 

nëklasën Aa,dhe 7 për qind u zhvendosmë poshtë,në A; 

 Nga kreditë e klasës A, 51 për qind ruajtën klasifikimin, 11 për qind u ulën në BBB, 1 për qind në 

BB+, 35 për qind u rritën në Aa, 1 për qind në Aa+ dhe 2 për qind u rrit në Aaa; 

 Nga kreditë e klasës CC, 80 për qind ruajtën klasën e tyre dhe 20 për qind u zhvendosen në C; 

 Nga kreditë e klasës C, 100 për qind e ruajtën klasën e tyre. 

 

 

 

 

 

 

5.3.8 Faktorët e rrezikut 
 

5.3.8.1 Kodimi i vlerësimit të rrezikut 
 

Besueshmëria kredituese e një kundërpartie përcaktohet zakonisht duke përdorur kodimin 

alfabetik,numerikosealfanumerik. Shkallët e vlerësimit sipas alfabetit nga AAA tek D janë përdorur 

nga agjencia e mirënjohur e klasifikimit Standard & Poor's. Vlerësimet alfanumerike që variojnë nga 

Aa1 tek C-ja janë përdorur nga një agjenci tjetër e mirënjohur, Moody's. Vlerësimi i trefishtë-A (ose 

ekuivalenti 3A) tregon vlerësimin më të mirë. Kode të ngjashme të vlerësimit janë përdorur edhe për 

vlerësimet e brendshme të përdorura nga vet institucionet bankare. 

 

Historikisht, klasifikimi i bazuar vetëm në këto renditje alfanumerike kanë qenë të mjaftueshme për 

klasifikimin e kundërpartive nga “i besueshëm” në “jo i besueshëm”. Vendimetdhe politikatkredituese 

bazoheshin më pas në këtëvlerësim. Për shembull, një institucion bankar mund të kreditojë vetëm ata 

klientë me një vlerësim mbi një nivel të caktuar dhe jo poshtë tij; një institucion bankar tjetër – i cili i 

druhet një përkeqësimi të ardhshëm të huamarrësve në një klasifikim të caktuar - mund të kufizojë 

kështu dhënien e kredive të reja për huamarrësit me një vlerësim të tillë.  

 

 

5.3.8.2 Përllogaritja e rrezikut 
 
Për qëllime të matjes së kapitalit sipas qasjes së bazuar në vlerësimet e brendshme, çdo ekspozimi do 

të duhet ti caktohet një probabilitet falimentimi/humbjeje (probability of default –në vijim PD). Ky 

PD, i cili nxirret duke u bazuar në një shtrirje kohore prej një viti, varet nga shkalla e klasifikimit të një 

huamarrësi, çka nënkupton se shkallë të ndryshme klasifikimi do të kenë një PD të ndryshme. Në disa 

raste, të gjithë huamarrësite klasifikuar nënjë shkallëtë caktuarklasifikimi mund të kenë tënjëjtinPD, 

ndërsa nëraste të tjera, PD-të e huamarrësvebrendaklasësmundtë ndryshojnë disi brenda njëgame të 

caktuar. 

 

Duke qenë sePD-tëjanë përdorursi përbërës edhe për matësit e tjerë tërreziqeve, të tilla si humbjae 

pritshme(Expected Loss, EL), humbja e papritur(Unexpected Loss, UL) dhe kapitalitekonomik, 

vlerësimetluajnë gjithashtu njërol kritik nëkalibrimine këtyre masave. 

 

 

5.3.8.3 Qasja e vlerësimeve 
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5.3.8.3.1 Kërkesat minimale sipas qasjes së modelit të brendshëm të vlerësimit 
 

Sipaskuadrit të Bazelit, sistemi i brendshëm i një banke duhet të ketë si minimum shtatë klasa për 

huamarrësit që nuk janë mospagues dhe një për huamarrësit që janë mospagues. Kjo vlen edhe 

përekspozimet ndajkorporatave,sovranitdhe bankave.Megjithatë, kurportofoli i kredisë së një 

bankeështë i përqendruarnë një segmenttë caktuar të tregut që paraqet rrezik të veçantë mosshlyerje, 

mbikëqyrësitmund të kërkojë që një bankë të ketëmë shumë se numriminimal iklasavenë mënyrë që të 

minimizohet çdopërqendrim i tepruar ihuamarrësvenënjë klasifikimtë caktuar. 

 

Kuadri i Bazelitnuk specifikonnjë numër minimal tëklasifikimit tëobjekteve.Një klasifikim i 

objektitapovlerësimpritet tëpasqyrojë faktorë specifikë të transaksionit, të tilla si disponueshmëriadhe 

lloji i kolateralit, maturiteti dhe lloji i produktit.Megjithatë, një bankëduhet të ketë njënumër të 

mjaftueshëm klasifikimeshpër të siguruar qëobjektet meprobabilitet të lartë humbjejenë rast 

mospagimitë mos grupohen në një klasifikim. 

 

5.3.8.3.2 Koncepti i humbjes 
 

Për të përcaktuar nivelin e rrezikut të kredisë së një ekspozimi, konsiderohen këto dy komponentë 

kryesor: 

PD: pd-ja lidhet me huamarrësin. Supozimi është se një huamarrës në përgjithësi nuk do paguajë të 

gjitha detyrimet nëse nuk paguan një detyrim të caktuar. Në përgjithësi ky supozim aplikohet për 

ekspozimet ndaj korporatave, bankave dhe qeverive. 

LGD (loss given default):është pjesa e vlerës së një kredie që ka të ngjarë të jenë të humbura në rast 

mospagimi. LGD është gjithmonë specifike për një strukturë të caktuar për shkak se LGD, e cila 

zakonisht shprehet si një përqindje, varet nga struktura e dosjes, duke përfshirë çdo kolateral të dhënë. 

 

 

5.3.8.3.3 Përqasja e klasifikimit të brendshëm 
 

Ka përqasje të ndryshme për krijimin e klasifikimit të brendshëm. Disa klasifikime përqendrohen 

kryesisht në karakteristikat e palës tjetër për të përcaktuar PD-në. Ndërsa sisteme të tjera përfshijnë në 

proces karakteristikat e marrëveshjes së kredisë, duke përfshirë çdo kolateral, garancitë apo lehtësi 

tjetër të rrezikut të kredisë. Në raste të tilla, procesi i klasifikimit të brendshëm përfshin përllogaritjen e 

humbjeve të mundshme që pëson huadhënësi në rastin kur pala tjetër nuk paguan.Në praktikë, 

klasifikimet mund të jenë një ose dy-dimensionale. 

 

Progresi i qenësishëm i bërë nga institucionet bankare për përmirësimin e sistemit të klasifikimit të 

brendshëm gjatë këtyre dy dekadave të kaluara - duke përfshirë ngritjen e sistemeve më të strukturuara 

të klasifikimit të kredisë si dhe përdorimin më të gjerë të teknologjisë së informacionit për të rritur 

efikasitetin e këtyre sistemeve - ka pasur gjithashtu një efekt mbi përdorimin e tij brenda institucioneve 

financiare.Në shumë banka, përdorimi i klasifikimit të brendshëm është zgjeruar në mënyrë të 

konsiderueshme ku ai dhe luan një rol të rëndësishëm në: 

 

 nënshkrimin e kredisë, duke përfshirë vlerësimin e portofolit të kredisë, monitorimet dhe 

raportimet e manaxherëve; 

 përcaktimin e mjaftueshmërisë së rezervave për humbjet nga kredia si dhe kapitalin ekonomik; 

 analizimin e rentabilitetit. 

 

 

5.3.8.3.4 Përzgjedhja dhe segmentimi i kredisë 
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Sistemet e brendshme të klasifikimit ndajnë klientët në kategori të ndryshme bazuar në nivelin e  

besueshmërisë së tyre. Për korporatat dhe bankat, këto kategori klasifikimi janë zakonisht të ngjashme 

me klasifikimet e investimit dhe nën-investimit të ofruara nga agjencitë vlerësuese për korporatat që 

tregtohen në tregjet e kapitalit. Për ekspozimet ndaj klientëve, përdorimi i programeve ose tabelave të 

vlerësimit të sjelljes mundësojnë bankat të segmentojnë huamarrësit e tyre në bazë të shkaqeve më të 

përshtatshme të rrezikut që pasqyrojnë besueshmërinë e një huamarrësi të caktuar.  

 

Politikat bankare të kredidhënies janë të lidhura ngushtë me këto kategori klasifikimi apo segmentimi. 

Për shembull, në rastet kur një bankë klasifikon besueshmërinë e  huamarrësve të saj individë në bazë 

të vlerësimit të tabelave të aplikimit, ajo mund të vendosë që të aprovoj hua vetëm për një klasifikim të 

caktuar duke u bazuar në nivelin e rrezikut që pranohet nga vet banka. 

 

 

 

 

5.3.8.3.5 Përcaktimi i çmimit të kredisë 
 

Klasifikimi i brendshëm mund të ndikojë gjithashtu vendimet e bankave për normat e interesit dhe 

komisionet e vendosura për disbursimin e kredive. Klasifikimi zakonisht ndikon elementët e kostove të 

rrezikut në përcaktimin e çmimit të një kredie. Gjithashtu, çmimi i një kredie përfshin zakonisht kostot 

e financimit, kostot shtesë, si dhe një marzh fitimi për bankën. Natyrisht, konsumatorët me një 

vlerësim të dobët (ulët) do të duhet të paguajnë më shumë për financimin sesa ata me një vlerësim më 

të mirë. Për më tepër, me një ndjeshmëri më të madhe ndaj rrezikut në përcaktimin e çmimit, bankat 

mund të kryejnë në mënyrë më efektive dhe të detajuar analizën e rentabilitetit. 

 

Në disa raste, çmimi i një produkti të caktuar kredie për një klient mund të mos jetë i mjaftueshëm për 

të mbuluar të gjithë kostot e rrezikut. Kjo mund të lidhet me presionet e forta të konkurrencës brenda 

industrisë për një segment të caktuar të tregut ose kur çmimi më i ulët për një kredi është i nevojshëm 

për të ruajtur marrëdhënien me klientin. Megjithatë, në qoftë se marrëdhënia me klienti është 

fitimprurëse në përgjithësi, një çmim nën koston e rrezikut të kërkuara për një kredi të veçantë mund të 

jetë i pranueshëm për bankën. Kështu në përcaktimin e çmimit të kredisë konsiderohen dy elementët 

në vijim: 

 Përcaktimi i çmimit duke u bazuar në parametrat e brendshëm; 

 Përcaktimi i çmimit duke u bazuar në informacionin e tregut. 

 

 

5.3.8.3.6 Përcaktimi i çmimit duke u bazuar në parametrat e brendshëm 
 

Metodat e përcaktimit të çmimit duke u bazuar kryesisht në parametrat e brendshme janë zakonisht të 

lidhura me konceptin RAROC (risk adjusted return on capital, kthimi nga kapitali i rregulluar me 

rrezikun)
28

. Ky koncept përpiqet për të matur vazhdimisht profilin e rrezik-fitimit për të gjitha 

transaksionet. Efektivisht, fitimi është përshtatur me rrezikun dhe është matur për njësi kapitali. 

 

Një fitim i përshtatur me rrezikun do të thotë që “humbja e pritur” (EL) i është zbritur fitimit neto të 

transaksionit. Meqenëse humbjet e pritura (EL, expected loss)  varet nga PD, ndikimi i klasifikim është 

i qartë. Shpesh kapitali mendohet të jetë “kapital ekonomik” ose një matje e “humbjeve të 

paparashikuara”. 

 

                                                           
28

RAROC nënkupton fitimin nga kapitali të rregulluar me rrezikun. RAROC është një metodologji për analizimin e rrezikut 

e cila kërkon një fitim neto më të madh për një produkt me rrezikshmëri të lartë se sa për një produkt me rrezikshmëri të 

ulët. 
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Koncepti i RAROC në përcaktimin e çmimit zakonisht përcakton një prag minimal norme RAROC, 

për shembull, 15 për qind. Çdo transaksion duhet të kalojë këtë prag, në mënyrë që të miratohet. Në 

rastet kur një klient ka ekspozime të shumta ndaj një banke, norma e pragut mund të aplikohet për 

ekspozimin në tërësi dhe jo për secilin ekspozim në veçanti. 

 

 

5.3.8.3.7 Përcaktimi i çmimit bazuar informacionin e tregut 
 

Disa institucione bazojnë llogaritjen e tyre për përcaktimin e çmimit të kredisë në çmimet e tregut. 

Problemi qëndron në faktin se çmimet e tregut bazohen në klasifikime specifike të jashtme dhe nuk 

mund të ketë një vlerësim të jashtëm për çdo huamarrës. Një zgjidhje është kthimi i klasifikimit të 

brendshëm në një klasifikim të jashtëm duke krahasuar PD-të. Për shembull, në qoftë se një kategori e 

klasifikimit të brendshëm ka PD një-vjeçare prej 0,46 për qind, një ekspozim me këtë vlerësim në 

klasifikimet Moody‟s vlerësohet me Baa3. Kur një klasifikimi i brendshëm lidhet me një vlerësim të 

jashtëm, mund të përdoren çmimet e tregut. 

 

 

5.3.8.3.8 Përdorime të tjera të klasifikimit të brendshëm 
 

Përdorimi i klasifikimit të brendshëm është gjithashtu i zakonshëm në përllogaritjet e tilla si humbjet e 

pritshme, në kontributine kapitalit ekonomik dhe fitimet e përshtatura me rrezikun, duke pasur 

parasysh se këto përllogaritje përdorin PD-të që bazohen në klasifikimin e brendshëm. 

 

Klasifikimet e brendshme lehtësojnë gjithashtu monitorimin e rrezikut të kredisë brenda bankës. Për 

shembull, bankat mund të përdorin klasifikimin e brendshëm për të analizuar sjelljen e migrimit të 

huamarrësve të tyre. Sjellja e migrimit përshkruan mënyrën e ndryshimit të klasifikimit me kalimin e 

kohës. Për shembull, supozojmë që 9.25 për qind e huamarrësve të klasifikuar me Aa priten të kenë një 

klasifikim A pas një viti, pra, probabiliteti i migrimit nga Aa në A është 9.25 për qind. 

 

Përveç kësaj, lëvizjet në klasifikimin e brendshëm mund të jenë gjithashtu sinjale për shqyrtime më 

intensive për huamarrës të caktuar. Për shembull, në rastet kur klasifikimi i një pale bie poshtë një 

niveli të caktuar, inspektorët e kredisë mund të kërkojnë vlerësime më të shpeshta me palën tjetër për 

të kuptuar më mirë rreziqet e mbartura të palës tjetër dhe planet për të përmirësuar pozitën e kredisë së 

tij/saj në të ardhmen. 

 

Në disa institucione, klasifikimi i brendshëm është përdorur edhe nga njësitë e operacioneve të treguttë 

bankave për të plotësuar klasifikimet e jashtme të përdorura në vendimmarrjen e investimeve. Këto 

klasifikime të brendshme mund të përdoren gjithashtu si një bazë për përcaktimin e limiteve të kësaj 

njësie ndaj palëve të tjera dhe në nivel agregat. 
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Kapitulli 6: Sistemi i klasifikimit në Shqipëri 
 

6.1 Sistemet e vlerësimit në rastin e sistemit bankar shqiptar 
 

Vlerësimi i performancës së institucioneve financiare në mënyrë të plotë dhe uniforme, bëhet 

nëpërmjet të ashtuquajturit sistem vlerësimi CAMELS. Ky sistem jep një vlerësim pikësor, si në nivel 

individual të elementëve që shqyrtohen ashtu dhe në nivel të përgjithshëm për një institucion bankar, 

duke dhënë një vlerësim të bazuar në klasifikimin e gjashtë komponentëve thelbësorë të veprimtarisë 

dhe kushteve të një institucioni financiar. Më konkretisht elementët që shqyrtohen janë të lidhur me 

mjaftueshmërinë e kapitalit, me cilësinë e aktiveve, me aftësinë e administrimit, me cilësinë dhe 

nivelin e të ardhurave, me mjaftueshmërinë e likuiditetit, si dhe me ndjeshmërinë ndaj rrezikut të 

tregut. Si klasifikimi i përbërë, ashtu edhe nën-klasifikimet përbërëse, klasifikohen në një shkallë 

numerike nga 1 deri në 5. Një vlerësim 1 tregon performancëndhe praktikat më të shëndosha, dhe 

shkallë minimale të vëmendjes që nevojitet nga mbikëqyrësi, ndërkohë që një vlerësim 5 tregon 

performancën dhe praktikat më të dobëta dhe si pasojë, edhe shkallën më të lartë të shqetësimit e 

vëmendjes mbikëqyrëse. 

 

Vlerësimi i përbërë pasqyron gjendjen e përgjithshme financiare të institucionit, respektimin e ligjeve 

dhe rregulloreve, si dhe aftësinë drejtuese të manaxhimit të lartë të bankës. Klasifikimet e përbëra 

përdoren për të monitoruar ecurinë në total të mbarëvajtjes së përgjithshme të institucioneve 

financiare. Sistemi merr parasysh disa faktorë financiarë, drejtues dhe të përputhshmërisë, që janë të 

përbashkët për të gjitha institucionet. Sipas këtij sistemi, autoriteti mbikëqyrës përpiqet që të sigurojnë 

që të gjitha institucionet financiare vlerësohen në një mënyrë uniforme dhe të gjerë, si dhe që 

vëmendja mbikëqyrëse drejtohet në institucionet financiare të cilat shfaqin dobësi financiare dhe 

operacionale apo ecuri negative. Sistemi i vlerësimit shërben, gjithashtu, si një mjet i dobishëm për 

identifikimin e institucioneve financiare me probleme, si dhe për ndarjen e institucioneve me mangësi 

sipas kategorive të veçanta përbërëse. Si i tillë, sistemi CAMELS ndihmon autoritetin mbikëqyrës në 

përmbushjen e misionit të tij për ruajtjen e stabilitetit të sistemit financiar të vendit si dhe besimit të 

publikut në të. 

 

Klasifikimi i një elementi në përgjithësi lidhet ngushtë me klasifikimin përbërës të dhënë. Secili 

nënklasifikim përbërës bazohet në një analizë cilësore të faktorëve që e përbëjnë atë si dhe shqyrton 

marrëdhënien e tij me përbërësit e tjerë. Kur jepet një klasifikim i përbërë për një institucion, disa 

përbërës mund të kenë peshë më të madhe se të tjerë, në varësi të situatës në atë institucion. Në 

përgjithësi, dhënia e një klasifikimi të përbërë mund të përfshijë çdo faktor që ndikon në mënyrë 

domethënëse në kushtet dhe në mbarëvajtjen e institucionit financiar. Prandaj, klasifikimi i përbërë 

nuk është rrjedhojë e llogaritjes së një mesatareje aritmetike të klasifikimeve inviduale 

përbërëse.Aftësia e manaxhimit për t‟iu përgjigjur ndryshimit të rrethanave dhe për të përballuar 

rreziqet që mund të lindin si pasojë e ndryshimit të kushteve të biznesit apo fillimit të aktiviteteve e 

ofrimit të produkteve të reja, është një faktor i rëndësishëm në dhënien e vlerësimit të profilit të 

përgjithshëm të rrezikut të një institucioni financiar dhe nivelin e vëmendjes mbikëqyrëse të kërkuar. 

Për këtë arsye, elementi“Manaxhim” merr një rëndësi të veçantë kur jepet një klasifikim i përbërë. 

 

 

6.2 Klasifikimet e përbëra 
 

Këto bazohen në një vlerësim të kujdesshëm të performancës drejtuese, operacionale, financiare dhe të 

përpuethshmërisë me ligjet dhe rregulloret, të një institucioni. Gjashtë përbërësit kyç të përdorur për të 

vlerësuar gjendjen financiare dhe veprimtarinë e një institucioni janë: mjaftueshmëria e kapitalit, 

cilësia e aktiveve, aftësitë manaxhuese, sasia dhe cilësia e të ardhurave, mjaftueshmëria e likuiditetit, 

dhe ndjeshmëria ndaj rrezikut të tregut. Shkalla e vlerësimit renditet nga 1 deri tek 5, ku një vlerësim 1 
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tregon performancën dhe praktikat më të mira të administrimit të rrezikut dhe nivelin më të ulët të 

shqetësimit mbikëqyrës. Një vlerësim 5 tregon nivelin më kritik dhe të ulët të performancës, praktikat 

më të dobëta të administrimit të rrezikut, si dhe shqetësimin më të madh mbikëqyrës. Vlerësimet e 

përbëra përkufizohen si vijon: 

 

Niveli1: Institucionet financiare në këtë grup janë të shëndosha në çdo aspekt; si të tilla, të gjithë 

përbërësit janë në shkallën 1 ose 2. Çdo dobësi është minimale dhe mund të mënjanohet në mënyrë 

rutinë nga administrimi. Ka përputhje thelbësore me ligjet e rregulloret. Këto institucione financiare e 

kanë më të lehtë të përballojnë luhatjet e kushteve të biznesit dhe t‟i rezistojnë influencave të jashtme 

si paqëndrueshmëria ekonomike në zonën e tyre të biznesit. Si rezultat, këto institucione financiare 

shfaqin rendimentin dhe praktikat më të mira të administrimit të rrezikut dhe nuk japin shkas për 

shqetësim mbikëqyrës.  

 

Niveli 2: Institucionet financiare në këtë grup janë në thelb të shëndosha. Që një institucion financiar 

të marrë këtë vlerësim, normalisht asnjë vlerësim përbërës nuk duhet të jetë më i vogël se 3. Ekzistojnë 

vetëm dobësi modeste dhe janë brenda aftësive dhe vullnetit të administrimit për t‟i ndrequr. Këto 

institucione financiare janë të qëndrueshme dhe në gjendje të përballojnë luhatjet e biznesit. Këto 

institucione janë në përputhje të plotë me ligjet e rregulloret dhe nuk paraqesin shkas për shqetësime 

mbikëqyrëse. Praktikat e përgjithshme të administrimit të rrezikut janë të kënaqshme. Si rezultat, 

vëmendja mbikëqyrëse është e kufizuar. 

 

Niveli 3: Institucionet financiare në këtë grup shfaqin njëfarë shqetësimi mbikëqyrës në një apo më 

shumë fusha. Këto institucione financiare shfaqin një kombinim dobësish që mund të renditen nga 

niveli i moderuar në atë serioz. Praktikat e administrimit të rrezikut janë më pak se të kënaqshme. 

Sidoqoftë, këto shqetësime nuk janë të asaj madhësie që të shkaktojnë vlerësimin e ndonjë përbërësi 

më poshtë se 4.  

Institucionet financiare në këtë grup janë përgjithësisht më pak të fuqishme t‟i bëjnë ballë luhatjeve të 

biznesit; janë më të ndikueshme nga influencat e jashtme se sa ato institucione të renditura në nivel 1 

apo 2 dhe, administrimit mund t‟i mungojë aftësia apo vullneti të zgjidhë dobësitë me efektivitet 

brenda afateve të duhura. Më tej, këto institucione mund të jenë në vështirësi serioze lidhur me 

respektimin e ligjeve dhe rregulloreve. Këto institucione financiare përfaqësojnë një shqetësim 

mbikëqyrës dhe kërkojnë më shumë se një mbikëqyrje normale, gjë e cila mund të përfshijë masa 

detyruese formale apo informale. Gjithsesi, duket se falimentimi ka më pak mundësi të ndodhë, falë 

fuqisë dhe kapacitetit të përgjithshëm të këtyre institucioneve. 

 

Niveli 4: Institucionet në këtë grup janë në kushte jo të sigurta dhe jo të shëndosha. Këtu kemi të 

bëjmë me mangësi të mëdha financiare apo administrative, të cilat rezultojnë në një rendiment të 

pakënaqshëm. Problemet renditen nga niveli serioz deri në mangësi kritike. Praktikat e administrimit të 

rrezikut janë përgjithësisht të papranueshme. Dobësitë dhe problemet nuk po zgjidhen apo trajtohen në 

mënyrë të kënaqshme nga administrimi. Mund të jenë të pranishme mosrespektime të ligjeve dhe 

rregulloreve. Institucionet financiare në këtë grup përgjithësisht nuk i përballojnë luhatjet e biznesit. 

Eshtë e nevojshme një vëmendje nga afër e mbikëqyrjes, gjë që do të thotë se, në shumicën e rasteve, 

nevojiten masa detyruese formale për të zgjidhur problemin. Institucionet në këtë grup përbëjnë një 

rrezik për fondin e sigurimit të depozitave. Falimentimi është mundësi e dukshme, nëse problemet dhe 

dobësitë nuk trajtohen dhe zgjidhen në mënyrë të plotë. 

 

Niveli 5: Institucionet financiare në këtë grup janë në kushte tejet jo të shëndetshme dhe të pasigurta, 

në mënyrë kritike shfaqin një rendiment të mangët, kanë praktikat më të dobëta përsa i përket 

administrimit të rrezikut, dhe përbëjnë një grup që kërkon vëmendjen më të madhe mbikëqyrëse. 

Vëllimi dhe serioziteti i problemeve është përtej aftësive ose vullnetit të administrimit për t‟i 

kontrolluar apo korrigjuar ato. Nevojitet asistencë financiare apo tjetër ndihmë e menjëhershme, në 



Juna BOZDO 
 

81 
 

mënyrë që institucioni të mbijetojë. Kërkohet vëmendje e vazhdueshme dhe nga afër e mbikëqyrjes. 

Institucionet në këtë grup përbëjnë një rrezik të madh për fondin e sigurimit të depozitave. Falimentimi 

është shumë i mundshëm dhe ndërkohë shqyrtohen alternativat e zgjidhjes me më pak kosto. 

 

6.3 Klasifikimet përbërëse 
 

Çdonjë nga përshkrimet e vlerësimeve përbërëse ndahet në 3 pjesë: një paragraf hyrës, një listë e 

faktorëve vlerësues kryesorë që lidhen me atë përbërës dhe, një shpjegim i shkurtër i secilit vlerësim 

numerik për atë komponent. Disa nga faktorët e vlerësimit ritrajtohen në një apo më shumë 

komponentë të tjerë, për të theksuar marrëdhënien që ekziston midis përbërësve. 

 

 

6.3.1 Mjaftueshmëria e kapitalit 
 

Një institucion financiar pritet të ketë një nivel kapitali në proporcion me ekspozimet aktuale dhe të 

mundshme ndaj rrezikut dhe me aftësinë e administrimit për të identifikuar, matur, monitoruar dhe 

kontrolluar këto ekspozime. Gjithashtu, kur vlerësohet mjaftueshmëria e kapitalit, duhet mbajtur 

parasysh efekti i rrezikut të kredisë, atij të tregut apo rreziqeve të tjerë që rrjedhin nga kushtet 

financiare të një institucioni. Tipet dhe masa e rrrezkut, që bën pjesë në natyrën e aktivitetit të një 

institucioni, do të përcaktojë masën në të cilën do të jetë e nevojshme të mbahet kapitali sipër niveleve 

minimale rregullatore të kërkuara, në mënyrë që të reflektohet si duhet pasojat e mundshme negative 

që këto rreziqe mund të kenë mbi kapitalin e institucionit. 

Mjaftueshmëria e kapitalit të një institucioni vlerësohet mbi një klasifikim të: 

 Nivelit dhe cilësisë së kapitalit dhe gjendjes së përgjithshme financiare të institucionit. 

 Natyrës dhe masës së rreziqeve që rrezikojnë organizatën. 

 Aftësisë së administrimit për të identifikuar, matur, kontrolluar rrezikun dhe për të të përballuar 

nevojat që dalin për kapital shtesë. 

 Natyrës, ecurisë dhe volumit të aktiveve me probleme, si dhe mjaftueshmërisë së rezervave për 

humbje nga kreditë dhe qeratë apo dhe mjaftueshmërisë së rezervave të tjera vlerësuese.  

 Përbërjes së pasqyrës së bilancit, duke përfshirë natyrën dhe shumën e aktiveve të paprekshme, 

rrezikut të tregut, përqëndrimit të rrezikut, si dhe rreziqet e lidhura me aktivitetet jotradicionale.  

 Ekspozimit ndaj rrezikut të përfaqësuar nga aktivitetet jashtë bilancit. 

 Cilësisë dhe qëndrueshmërisë së të ardhurave, si dhe arsyeshmërisë së dividentëve. 

 Parashikimeve dhe planeve për rritje, si dhe përvojës në të kaluarën lidhur me administrimin e 

rritjes së institucionit. 

 Mundësisë për të hyrë në tregjet e kapitalit apo burime të tjera për kapital.  

 Përputhjes me ligjet e rregulloret në fuqi, si dhe me udhëzimet e mbikëqyrjes, përfshirë planet 

për mbajtjen e një niveli të mjaftueshëm të kapitalit apo korrigjimi i mangësive të tjera. 

 

Masa në të cilën aksionerët ndikohen ose janë të ekspozuar ndaj influencës dominuese apo 

përqendrimit të autoritetit të aksionerëve të tjerë apo të administrimit të bankës. 

 Inspektori duhet të jetë i interesuar për pronësinë e bankës, sepse aksionerët influencojnë direkt 

aktivitetin e saj përmes zgjedhjes prej tyre të anëtarëve të bordit. Kur një bankë është në pronësi 

ose kontrollohet nga një person ose një grup i vogël, ndikimi është më i dukshëm. Me 

grumbullimin e votave (aksioneve), një aksioner, që zotëron më pak se një interes kontrollues, 

megjithatë ende mund të jetë në gjendje të zgjedhë një ose më shumë anëtarë bordi dhe kështu të 

ndikojë ndjeshëm drejtimin e bankës. Në përgjithësi, identifikimi i çdo aksioneri ose grupi 

aksionerësh që zotërojnë ose kontrollojnë 5 për qind ose më shumë të çdo klase aksionesh, duhet të 

bëhet pjesë e vlerësimeve të inspektorit. Metoda, me të cilën ndodhin ndryshimet në pronësi, duhet 

të shqyrtohet dhe analizohet për të gjitha bankat. Në bankat që i kanë aksionet aktivisht të 
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tregtueshme, pranimi nga tregu i këtyre aksioneve mund të jetë një tregues i mirë i qëndrimit të 

komunitetit financiar ndaj institucionit. Për një bankë që ka një treg kryesisht lokal për aksionet e 

saj, informacioni mbi interesin e rezidenteve lokalë në blerjen e aksioneve të bankës mund të 

provojë se është me përfitim. 

 Në bankat që nuk kanë një treg të qëndrueshëm për aksionet e tyre, një oficer ose anëtar bordi 

mund të gjejë një blerës për aksionet e aksionerëve që duan t‟i shesin ato. Një person që ofron këtë 

shërbim duhet të shmangë përdorimin e informacioneve të brendshme në ndonjë transaksion. Një 

mënyrë për të eliminuar mundësinë e një konflikti interesash ose përdorimin e informacionit të 

brendshëm për bankën është të mbahet një listë të njerëzve të interesuar në blerjen e aksioneve. 

Çdo shitës në perspektivë pastaj mund të ekzaminojë listën dhe t‟ia shesë aksionet një blerësi të 

interesuar për një çmim të rënë dakort nga të dy palët.  

 Kreditë dhënë aksionerëve dhe aktiviteteve të tjera që lidhen me ta, të jenë konform me politikat, 

procedurat brendshme si dhe me ligjet, rregullat dhe rregulloret në fuqi. 

 Çdo “marrëdhënie të personave të brendshëm” me aksionerët duhet të analizohet hollësisht nga 

banka dhe inspektorët. Këtu nuk përfshihen vetëm kreditë dhënë aksionerëve, por edhe çdo lloj 

aktiviteti tjetër ose marrëdhënie biznesi me aksionerët. Shëmbuj të aktiviteteve të tilla me 

aksionerët mund të jenë shitja ose blerja e aktiveve të qëndrueshme, ose kontratat e shërbimeve, të 

tilla si shërbimet EDP (përpunimi elektronik i të dhënave). Të gjitha këto lloj aktivitetesh duhet të 

kryhen në bazë të parimit të mosfavorizimit (arm length), ose edhe të ndalohen nga politikat e 

bankës, për të shmangur qoftë edhe shfaqjen e marrëdhënieve me personat e brendshëm ose e 

trajtimeve favorizuese. 

 

Të shihen marrëdhëniet ndërmjet bankës dhe aksionerëve të saj dhe efekti i këtyre marrëdhënieve në 

biznesin dhe gjendjen e bankës.  

 Marrëdhëniet do të përfshinin “marrëdhëniet me personat e brendshëm” të përshkruara më lart si 

dhe çdo ndërveprim tjetër me aksionerët. Këtu përfshihen vendime të tilla të politikës si: 

a) kur dhe çfarë dhuratash, peshqeshesh, ose gjërash të tjera me vlerë mund të pranojë personeli i 

bankës nga aksionerët, edhe nëse aksionerët nuk kanë marrëdhënie biznesi me bankën; 

b) mos marrja pjesë e personelit të bankës në procesin e aprovimit të ndonjë transaksioni me 

aksionerët, nëse ata mund të përfitojnë në mënyrë direkte ose indirekte nga vendimi; 

c) rrjedhimet e shkeljes së detyrës së besimit dhe sjellja joetike dhe veprimet që banka do të marrë 

kur identifikon se personeli i bankës nuk po zbaton politikat që lidhen me aksionerët (ose ndonjë 

person tjetër të brendshëm);  

d) t‟i kërkohet një zyrtari të bankës, të cilit i është ofruar ose ka marrë nga aksionerët (ose ndonjë 

person tjetër) diçka me vlerë përtej asaj të autorizuar, për t‟ia treguar këtë fakt një zyrtari të 

zgjedhur për këtë qëllim; dhe  

e) t‟i kërkohet zyrtarëve të bankës të tregojnë të gjitha konfliktet potenciale të interesave, përfshirë 

dhe ato të paqëllimshme që lindin për shkak të marrëdhënieve të biznesit ose personale me 

aksionerët. 

 

Klasifikimi final: 

1. Një vlerësim 1 tregon një nivel të fuqishëm kapitali, që është më se i mjaftueshëm për t‟iu përgjigjur 

profilit të rrezikut të një institucioni. 

2. Një vlerësim 2 tregon një nivel të kënaqshëm kapitali nisur nga ekspozimi i institucionit dhe cilësia 

e praktikave të administrimit të rrezikut në këtë institucion. 

3. Një vlerësim 3 tregon një nivel më pak se të kënaqshëm kapitali, i cili nuk i përgjigjet plotësisht 

profilit të rrezikut të institucionit. Ky vlerësim tregon një nevojë për përmirësim, qoftë edhe kur niveli 

i kapitalit të institucionit e tejkalon nivelin minimal rregullator apo ligjor të kërkuar. 

4. Një klasifikim prej 4 tregon mangësi të kapitalit. Si pasojë e nivelit të ekspozimit ndaj rrezikut, 

mbarëvajtja e institucionit mund të jetë në rrezik. Kërkohet ndihma e aksionerëve apo burimeve të tjera 

të jashtme për mbështetje financiare.  
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5. Një klasifikim prej 5 tregon një kapital të ulët në nivel aq kritik, saqë të kërcënohet vazhdimësia e 

institucionit. Kërkohet ndërhyrje e menjëhershme e aksionerëve apo burimeve të tjerë të jashtëm për 

mbështetje financiare.  

 

6.3.2 Cilësia e Aktiveve 
 

Klasifikimi për cilësinë e aktiveve reflekton sasinë e rrezikut aktual dhe atij të mundshëm të kredisë së 

lidhur me portofolin e kredive dhe atë të investimeve, me pasuri të tjera të patundshme, si dhe me 

transaksione jashtë bilancit. Këtu reflektohet edhe aftësia e administrimit për të identifikuar, matur, 

monitoruar dhe kontrolluar rrezikun e kredisë. Vlerësimi i cilësisë së aktiveve duhet të marrë parasysh 

mjaftueshmërinë e rezervave për humbje nga kreditë dhe qeratë dhe të peshojë ekspozimin ndaj palës 

së kundërt, lëshuesit apo huamarrësit në rast dështimi për të përmbushur marrëveshjet kontraktuale.  

 

Duhet të merren parasysh, gjithashtu, të gjitha rreziqet e tjera që mund të ndikojnë vlerën apo 

tregtueshmërinë e aktiveve të një institucioni, të cilat mund të jenë akoma më tepër, si rreziqet e 

operimit, tregut, reputacionit, strategjike apo të përputhjes me ligjet e rregulloret.Cilësia e aktiveve të 

një institucioni financiar klasifikohet bazuar në një vlerësim të: 

 

 Mjaftueshmërisë së standardeve të miratimit të kredisë dhe përshtatshmërisë së praktikave të 

identifikimit të rrezikut. 

 Nivelit, shpërndarjes, ashpërsisë dhe ecurisë së aktiveve me probleme, kredive të ristrukturuara dhe 

ato për të cilat nuk përllogaritet interesi, kredive me vonesa, dhe aktiveve jorentabël. 

 Mjaftueshmërisë së rezervave për humbje nga kreditë dhe qeratë dhe rezervave të vlerësimit të 

aktiveve të tjera. 

 Ekspozimit ndaj transaksioneve jashtë bilancit, si për shembull, angazhimeve të pafinancuara, 

letërkredive tregtare apo “standby”, dhe linja krediti. 

 Volumit, diversifikimit dhe cilësisë së portofoleve të kredisë dhe të investimeve. 

 Ekzistencës së përqëndrimeve të aktiveve. 

 Mjaftueshmërisë së politikave, së procedurave dhe së praktikave për kredinë dhe investimet. 

 Aftësisë së administrimit për të manaxhuar siç duhet aktivet e tij, duke përfshirë identifikimin në 

kohë dhe mbledhjen e aktiveve me probleme. 

 Mjaftueshmërisë së kontrolleve të brendshme dhe sistemeve të informacionit të administrimit. 

 Përputhjes me ligjet dhe rregulloret në fuqi. 

 

Klasifikimi final: 

1. Një klasifikim 1 tregon cilësi të fortë të aktiveve dhe praktikave të administrimit të kredisë, pa pasur 

as dobësi të rëndësishme apo ekspozime ndaj rrezikut. Cilësia e aktiveve në institucione të tilla paraqet 

një nevojë minimale për vëmendje të mbikëqyrjes. 

2. Një klasifikim prej 2 tregon cilësi të kënaqshme të aktiveve dhe të praktikave të administrimit të 

kredisë. Niveli dhe cilësia e aktiveve, dobësi të tjera, si dhe rreziqet, justifikojnë një nivel të kufizuar të 

vëmendjes mbikëqyrëse. 

3. Një klasifikim prej 3 jepet kur cilësia e aktiveve apo procedurat e administrimit të kredisë janë më 

pak se të kënaqshme. Ecuritë mund të jenë të qëndrueshme ose të tregojnë përkeqësim në cilësinë e 

aktiveve ose një rritje në ekspozimin e rrezikut. Niveli dhe cilësia e aktiveve, dobësi të tjera dhe 

rreziqet kërkojnë një nivel jo të vogël të përfshirjes së mbikëqyrjes. Në përgjithësi nevojitet 

përmirësimi i praktikave të administrimit të kredisë dhe administrimit të rrezikut. 

4. Një klasifikim prej 4 i jepet institucioneve financiare me cilësi të dobët aktivesh ose praktika të 

varfra të administrimit të kredisë. Nivelet e rrezikut dhe aktiveve me probleme janë të konsiderueshme, 

të kontrolluara në mënyrë të pamjaftueshme, dhe e bëjnë institucionin financiar subjekt humbjesh 

përtej një niveli të arsyeshëm. Nëse këto nuk kontrollohen, mund të rrezikojnë mbarëvajtjen e 
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institucionit. 

5. Një klasifikim prej 5 përfaqëson një cilësi të dobët në masë kritike të aktiveve ose të praktikave të 

administrimit të kredisë, gjë që përbën një kërcënim serioz dhe imediat për mbarëvajtjen e 

institucionit. 

 

 

6.3.3 Manaxhimi 
 

Këtu pasyrohet aftësia e bordit të drejtorëve dhe administrimit të identifikojë, të matë, të monitorojë 

dhe të mbajë nën kontroll rreziqet që shfaqen në aktivitetet e një institucioni dhe të sigurojë 

funksionimin e shëndoshë, të sigurtë dhe efikas të një institucioni në përputhje me ligjet dhe rregulloret 

në fuqi. Në varësi të natyrës dhe shtrirjes së aktiviteteve, praktikat e administrimit duhet të synojnë 

zgjidhjen e disa ose të gjitha rreziqeve si ai i kredisë, i tregut, i operacioneve apo i transaksioneve, i 

reputacionit, strategjik, i përputhjes, ligjor, i likuiditetit si dhe rreziqe të tjera.  

 

Praktikat e shëndosha administruese shfaqen nëpërmjet mbikëqyrjes aktive nga bordi i drejtorëve dhe 

administruesit; personelit kompetent; politikave, praktikave dhe kontrolleve që zbatohen në fusha të 

ndryshme të operacioneve të institucionit; si dhe monitorimit efektiv të rrezikut dhe sistemeve të 

informacionit të administrimit. Ky klasifikim duhet të reflektojë aftësinë e bordit dhe administrimit që 

del në pah në të gjitha aspektet e operacioneve bankare si dhe në shërbimet e tjera financiare ku mund 

të përfshihet institucioni.Aftësia e administrimit dhe e bordit të drejtorëve dhe cilësia e administrimit të 

rrezikut klasifikohen bazuar në vlerësimin për: 

 

 Nivelin dhe cilësinë e mbikëqyrjes dhe mbështetjen e aktiviteteve të institucionit nga bordi i 

drejtorëve dhe administrimi. 

 Aftësinë e bordit të drejtorëve dhe administrimit për të planifikuar dhe për t‟iu përgjigjur 

ndryshimit të rrethanave, si dhe për të zgjidhur rreziqet që mund të dalin nga ndryshimi i kushteve 

të biznesit apo pjesmarrja në aktivitete apo produkte të reja. 

 Mjaftueshmërinë dhe përputhjen me politikat dhe kontrollet e brendshme që udhëheqin operacionet 

dhe rreziqet e aktiviteteve të rëndësishme. 

 Saktësinë, kohën dhe efektivitetin e informacionit të administrimit dhe sistemeve të monitorimit të 

rrezikut. 

 Mjaftueshmërinë e auditimeve dhe kontrolleve të brendshme në funksion të sigurimit të nxitjes së 

operacioneve efektive dhe raportimit të besueshëm financiar dhe rregullator; ruajtjen e aktiveve; si 

dhe përputhjen me ligjet, rregulloret dhe politikat e brendshme. 

 Përputhjen me ligjet e rregulloret.  

 Gatishmërinë për t‟iu përgjigjur rekomandimeve të auditorëve apo të autoriteteve mbikëqyrëse. 

 Thellësinë dhe vazhdimësinë e administrimit. 

 Masën në të cilën ndikohet bordi i drejtorëve dhe administrimi, apo është i ndjeshëm, prej 

influencës mbizotëruese të institucionit apo përqëndrimit të autoritetit. 

 Arsyeshmërinë e politikave të shpërblimit dhe shmangien e praktikave vetë-shpërblyese.  

 Dëshirën e shfaqur për t‟i shërbyer nevojave legjitime bankare të komunitetit. 

 Rendimentin në përgjithësi të institucionit dhe nivelin e rrezikut ndaj të cilit ekspozohet.  

 

Klasifikimi final: 

1. Një klasifikim prej 1 tregon nivel të lartë të administrimit dhe të bordit të drejtorëve si dhe praktika 

të shëndosha të administrimit të rrezikut. Të gjitha rreziqet kryesore identifikohen, maten, monitorohen 

dhe kontrollohen në vazhdimësi dhe me efektivitet. Administrimi dhe bordi ka treguar aftësinë që të 

ndërhyjë shpejt dhe me efikasitet për zgjidhjen e problemeve dhe rreziqeve aktuale ose të mundshme. 

2. Një klasifikim prej 2 tregon nivel të kënaqshëm të administrimit dhe bordit, si dhe të praktikave të 

administrimit të rrezikut. Mund të ekzistojnë dobësi të vogla, por që nuk janë të rëndësishme për 
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shëndetin dhe sigurinë e institucionit dhe mbahen parasysh për t‟u zgjidhur. Në përgjithësi, rreziqet 

dhe problemet e rëndësishme identifikohen, maten, monitorohen dhe kontrollohen me efektivitet.  

3. Një klasifikim prej 3 tregon për nivel të administrimit dhe të bordit të drejtorëve si dhe praktika 

administrimi të rrezikut që kërkojnë përmirësim. Niveli ose praktikat e administrimit të rrezikut janë 

më pak se të kënaqshme, nisur nga natyra e aktiviteteve të një institucioni. Aftësitë e administrimit dhe 

bordit të drejtorëve mund të jenë të pamjaftueshme për tipin, madhësinë ose kushtet e institucionit. 

Problemet dhe rreziqet kryesore identifikohen, maten, monitorohen apo kontrollohen në mënyrë të 

pamjaftueshme. 

4. Një klasifikim 4 tregon nivel të mangët të administrimit dhe të bordit të drejtorëve ose të praktikave 

të administrimit të rrezikut. Praktikat e administrimit të rrezikut janë të pamjaftueshme në funksion të 

aktiviteteve të institucionit, ose niveli i problemeve dhe ekspozimit ndaj rrezikut është i tepërt. 

Problemet dhe rreziqet kryesore identifikohen, maten, monitorohen apo kontrollohen në mënyrë të 

pamjaftueshme dhe kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga ana e bordit të drejtorëve dhe 

administrimit për të ruajtur shëndetin e institucionit. Mund të jetë i nevojshëm zëvëndësimi ose 

përforcimi i administrimit ose bordit të drejtorëve.  

5. Një klasifikim prej 5 tregon për mangësi kritike në nivelin e administrimit dhe të bordit ose të 

praktikave të administrimit të rrezikut. Administrimi dhe bordi i drejtorëve nuk kanë shfaqur aftësi për 

të korrigjuar problemet dhe për të implementuar praktikat e duhura të administrimit të rrezikut. 

Problemet dhe rreziqet kryesore identifikohen, maten, monitorohen dhe kontrollohen në mënyrë të 

pamjaftueshme dhe tashmë rrezikojnë mbarëvajtjen e institucionit. Zëvëndësimi ose përforcimi i 

administrimit ose bordit të drejtorëve është i nevojshëm. 

 

 

6.3.4 Të ardhurat 
 

Ky klasifikim pasqyron jo vetëm sasinë e të ardhurave, por edhe faktorët që mund të ndikojnë 

qëndrueshmërinë ose cilësinë e të ardhurave. Si sasia, ashtu edhe cilësia e të ardhurave mund të 

ndikohen nga rreziku i tepërt ose i keqmanaxhimit të kredisë, që mund të rezultojë në humbje të 

kredive dhe kërkon shtesë, përsa i përket rezervave të humbjeve nga kreditë dhe qeratë, ose nivele të 

larta të rrezikut të tregut që mund të ekspozojnë të ardhurat e institucionit në mënyrë të tepruar ndaj 

luhatjeve në normat e interesit. Cilësia e të ardhurave mund të bjerë nga një mbështetje e tepruar në të 

ardhura të jashtëzakonshme, ngjarje të papërsëritshme, ose efekte të favorshme fiskale. Të ardhurat e 

ardhshme mund të dëmtohen nga: paaftësia për të parashikuar ose kontrolluar shpenzimet e 

operacioneve dhe financimit; strategji biznesi të ekzekutuara në mënyrë të papërshtatshme ose të 

keqinterpretuara; ose ekspozime të pakontrolluara ose të keqadministruara ndaj rreziqeve të tjera. 

 

Klasifikimi i të ardhurave të një institucioni do të bazohet në vlerësimin e dhënë për: 

 Nivelin e të ardhurave, duke parë edhe tendencën dhe qëndrueshmërinë. 

 Aftësinë për të siguruar kapital të mjaftueshëm nëpërmjet të ardhurave të pashpërndara. 

 Cilësinë dhe burimet e të ardhurave. 

 Nivelin e shpenzimeve lidhur me operimin e institucionit. 

 Mjaftueshmërinë e sistemeve të buxhetimit, proceseve të parashikimit dhe të sistemeve të 

informacionit të administrimit në tërësi. 

 Ekspozimin ndaj rrezikut të kredisë dhe mjaftueshmërisë së rezervave të humbjeve nga kreditë dhe 

qeratë si dhe të llogarive të tjera rezervash vlerësimi. 

 Ekspozimin ndaj rreziqeve të tregut si normës së interesit, kurseve të këmbimeve valutore dhe 

rreziqeve të çmimeve.  

 Nivelin e përputhjes me ligjet dhe rregulloret në zbatim. 

 

Klasifikimi final:  

1. Një klasifikim 1 tregon që të ardhurat janë të fuqishme. Ato janë të mjaftueshme për të mbështetur 
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operimin e institucionit dhe për të mbajtur nivel të mjaftueshëm të kapitalit, duke mbajtur parasysh 

edhe rreziqet dhe faktorët e tjerë që ndikojnë në cilësinë dhe masën e të ardhurave. 

2. Një klasifikim prej 2 tregon për të ardhura të kënaqshme. Megjithatë, edhe të ardhurat që janë 

relativisht statike, ose edhe me tendencë të lehtë në rënie, mund të marrin një klasifikim 2 nëse niveli i 

të ardhurave të institucionit është i mjaftueshëm i parë në aspektin e faktorëve të listuar më lart.  

3. Një klasifikim 3 jepet për të ardhura që duhen përmirësuar në mënyrë që të mbështesin plotësisht 

operacionet dhe të sigurojnë rritjen e kapitalit në funksion të rreziqeve të vetë natyrës së aktivitetit të 

institucionit.  

4. Një klasifikim prej 4 tregon që të ardhurat janë të mangëta për të mbështetur operacionet dhe 

mbajtur një nivel të përshtatshëm kapitali. Institucionet e klasifikuara këtu mund të karakterizohen nga 

luhatje të paparashikueshme në të ardhurat neto ose fitimin neto nga interesi, nga zhvillim të një ecurie 

të rëndësishme negative, nga të ardhura fiktive, nga të ardhura të paqëndrueshme, nga humbje të 

herëpasherëshme apo nga një rënie e konsiderueshme të të ardhurave që nga viti i kaluar. 

5. Një klasifikim prej 5 tregon një nivel të ardhurash që është i mangët në pikë kritike. Një institucion 

financiar i tillë po pëson humbje që përbëjnë një kërcënim serioz për mbijetesën e tij si pasojë e 

gërryerjes së kapitalit. 

 

 

6.3.5 Likuiditeti 
 

Në vlerësimin e pozicioni të likuiditetit dhe rrezikut të një institucioni financiar, duhen mbajtur 

parasysh si burimet korente dhe të planifikuara, të krahasuara këto me nevojat për financim, ashtu dhe 

mjaftueshmëria e praktikave të administrimit të fondeve. Në përgjithësi, praktikat e administrimit të 

fondeve duhet të sigurojnë që një institucion është i aftë të mbajë një nivel likuiditeti të mjaftueshëm, 

për të përmbushur detyrimet e tij financiare në kohën e duhur dhe për të përmbushur nevojat legjitime 

për kredi të komunitetit.  

 

Praktikat duhet të reflektojnë aftësinë e institucionit për të përballuar ndryshime të paplanifikuara në 

burimet e financimit, si dhe për të reaguar ndaj ndryshimeve në kushtet e tregut, që ndikojnë në 

aftësinë e institucionit për të likuiduar menjëherë aktivet me humbje minimale. Gjithashtu, praktikat e 

administrimit të fondeve duhet të sigurojnë që likuiditeti nuk po mbahet me një kosto të lartë, apo 

nëpërmjet mbështetjes së tepruar në burime financimi që mund të mos jenë të disponueshme në 

periudha krizash financiare apo ndryshimesh negative në kushtet e tregut. 

 

 Likuiditeti klasifikohet bazuar në një analizë dhe vlerësim të: 

 Mjaftueshmërisë së burimeve të likuiditetit krahasuar me nevojat aktuale dhe të ardhme dhe aftësia 

e institucionit të përmbushë nevojat për likuiditet pa ndikuar negativisht në operacionet. 

 Disponueshmërisë së aktiveve menjëherë të konvertueshme në cash pa humbje të tepërt. 

 Hyrjes në tregjet e parasë dhe burime të tjera financimi. 

 Nivelit të diversifikimit të burimeve të financimit, si brenda ashtu edhe jashtë bilancit. 

 Masës së mbështetjes në burimet afatshkurtra, të avullueshme të financimit, duke përfshirë 

huamarrjet dhe depozitat e ndërmjetësuara. 

 Ecurisë dhe stabilitetit të depozitave. 

 Aftësisë për të siguruar dhe shitur grupe të caktuara aktivesh. 

 Kompetencës së administrimit për të identifikuar, për të matur, për të monitoruar dhe për të 

kontrolluar si duhet pozicionin e likuiditetit të institucionit, përfshirë efektivitetin e strategjive të 

administrimit të fondeve, të politikave të likuiditetit, të sistemeve të informacionit të administrimit, 

dhe planet e financimit në raste të paparashikuara. 

 Përputhjes me ligjet dhe rregulloret në fuqi. 
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Klasifikimi final:  

1. Një klasifikim 1 tregon një pozicion të fortë të likuiditetit dhe praktika të hartuara mirë për 

administrimin e fondeve, pasi është mbajtur parasysh rreziku dhe faktorë të tjerë. Institucioni ka një 

masë tëmjaftueshme likuiditeti për të përmbushur nevojat aktuale dhe ato të parashikuara për likuiditet. 

Hyrja në burimet e jashtme të financimit është në kushte të favorshme; 

2. Njëklasifikim prej 2 tregon niveletë kënaqshme likuiditeti dhe rreziqesh por mund të vihen re 

dobësi modeste lidhur me anën sasiore të likuiditetit ose praktikat e administrimit të fondeve nisur nga 

shkalla e ekspozimit të rrezikut; 

3. Një klasifikim prej 3 përfaqëson likuiditet dhe nivele rreziku ose praktika të administrimit të 

fondeve në nevojë për tu përmirësuar. Institucioneve në këtë grup mund t‟u mungojë mundësia për të 

tërhequr lehtësisht fonde me kushte të arsyeshme dhe mund të shfaqin dobësi jo të vogla në praktikat e 

administrimit të fondeve, duke patur parasysh nivelin e ekspozimit ndaj rrezikut; 

4. Një klasifikim 4 tregon për mangësi në pozicionin e likuiditetit dhe rrezikut në lidhje me 

nevojat aktuale dhe të parashikuara për likuiditet si dhe praktika të papërshtatshme të administrimit të 

fondeve. Institucionet e vlerësuara në këtë nivel mund të mos ta kenë të mundur të gjejnë fonde nga 

burimet tradicionale të financimit për të përballuar ekspozimet ndaj rrezikut; 

5. Një klasifikim prej 5 tregon një pozicion likuiditeti dherreziku kaq të dobët sa që vazhdimësia e 

institucionit është nën kërcënim. Institucioneve të klasifikuara këtu u nevojitet ndihmë e 

menjëhershme financiare nga jashtë institucionit për të përballuar detyrimet financiare që maturohen 

ose nevojat e tjera për likuiditet. 

 

6.3.6 Ndjeshmëria ndaj rrezikut të tregut 
 

Ndjeshmëria ndaj rreziqeve të tregut pasqyron shkallën në të cilën ndryshimet në normën e interesit, në 

kursin e këmbimeve valutore, apo në çmimet e mallrave ose të kapitalit, mund t ëndikojë në aktivet, të 

ardhurat, në pasivet apo në vlerën e kapitalit të një institucioni. Kapaciteti i administrimit për të 

identifikuar, matur monitoruar dhe kontrolluar ekspozimin ndaj rrezikut të tregut, është gjithashtu një 

faltor qëë duhet marrë parasysh. Rreziqet e tregut përfshijnë rrezikun e normës së interesit, të çmimit si 

dhe të kursit të këmbimeve valutore. Elementi i parë për tu marrë parasysh në vlerësimin e rreziqeve të 

tregut është ndjeshmëria e aktiveve, e pasiveve, e angazhimeve jashtë bilancit dhe e të ardhurave ndaj 

ndryshimeve në normat e interesit. Ky ekspozimet matet nga ndryshimet e mundshme në të ardhurat 

ose vlerën ekonomike të kapitalit në prani të shumë skenarëve ekonomikë. Kur ësht ëinfluencuesh për 

institucionin, duhet mbajtur gjithastu parasysh rreziku i çmimit që lidhet me portoflet e tregtimit dhe të 

investimit. Nëse është me vend, duhet të merret gjithashtu parasysh rreziku i këmbimeve valutorepër 

aktivet, të ardhurat dhe kapitalin, për shkak të rivlerësimeve periodike të ekuivalentit në monedha të 

huaja (kryesisht euro dhe usd) për pozicionet financiare në valutë. 

 

Rreziqet e tregut klasifikohen bazuar në një vlerësim të faktorëve që vijojnë: 

 Ndjeshmërisë së të ardhurave neto, ose vlerës ekonomike të kapitalit të një institucioni 

financiar, ndaj ndryshimeve në normat e interesit, kur analizohen skenarë me kushte të 

ndryshme të normave të interesit; 

 Volumit, përbërjes dhe paqendrueshmërisë së  të një institucioni financiar, ndaj ndryshimeve në 

normat e interesit, kur analizohen skenarë me kushte të ndryshme të normave të interesit; 

 Volumit, përbërjes dhe paqendrueshmërisë së çdo pozicioni tëkëmbimit valutor apo pozicioni 

trading-u i ndërmarrë nga institucionet financiare; 

 Paqendrueshmërisë faktike ose të mundshme të të ardhurave ose kapitalit për arsye të ndonjë 

ndryshimi në vlerën e tregut të portofoleve të tregtimit ose instrumenetave financiarë; 

 Aftësisë së administrimit për të identifikuar, për të matur për të monitoruar dhe për të 

kontrolluar ekspozimin ndaj normës së interesit, si dhe rrezikut të çmimit dhe të këmbimeve 

valutore, kur këto janë ekzistente dhe materiale për institucionin. 
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Klasifikimi final:  

1. Një klasifikim prej 1 tregon ekspozim minimal ndaj rrezikut të normës së inetersit, të çmimit ose 

këmbimeve valutore. Institucionet e klasifikuara në këtë grup kanë një ekspozim të kufizuar ndaj 

rrezikut të normës së interesit dhe rreziqeve të tjerë të tregut, si dhe kanë në funksionim sisteme të 

fuqishme administrimi për të identifikuar, për të matur, për të monitoruar dhe për të kontrolluar 

këto rreziqe; 

2. Një klasifikim prej 2 është tregues për një ekspozim të moderuar dhe të kontrolluar ndaj rrezikut të 

interesit, çmimit apo këmbimeve valutore. Sistemet e administrimti janë të kënaqshmedhe 

sigurojnë që rreziqet e tregut mbahen në një nivel të pranueshëm; 

3. Një nivel orej 3 tregon që një ose më shumë elementë të këtij faktori kërkojnë përmirësim. Një 

klasifikim 3 mund të reflektojë një nivel të ngritur të ndjeshmërisë ose ekspozimit ndaj normës së 

ineteresit. Ai mundet të reflektojë gjithashtu ekspozime të rëndësishme ndaj këmbimeve valutore 

ose ndaj ri-çmimit, të cilat i bëjnë të ardhurat ose kapitalin në një farë mase subjekt të 

paqendrueshmërive. Sistemet e administrimit të rreziqeve të tregut shfaqin dobësi dhe kanë nevojë 

për përmirësime; 

4. Një klasifikim 4 pasqyron një institucion që ka ekspozime ndaj rreziqeve të tregut, të cilat mund të 

gërryejnë të ardhurat dhe të kërcënojnë aftësinë e institucionit për të përmbushur detyrimet. Një 

klasifikim i tillë tregon një ekspozim mbi normalen ndaj ndryshimeve në normat e interesit, 

rivlerësimeve valutore apo efekteve të tjerë riçmues. Sistemet e administrimti për rreziqet e tregut 

janë të mangët; 

5. Një klasifikim 5 pasqyron një institucion financiar me ekspozim ekstrem ndaj rrezikut të normës së 

interesit, këmbimeve valutore ose rrezikut të riçmimit, gjë që përbën një të metë kritike, si dhe 

vazhdimësia e mëtejshme e institucionit është e kërcënuar. 

 

6.3.7 Matrica e klasifikimit 
 

Matrica e klasifikimit është ndërtuar për të ndihmuar në përcaktimin e vlerësimit për secilin nga 

komponentët, si dhe të klasifikimit të përbërë. Kjo matricë rendit çështje që duhen marrë parasysh në 

vlerësimin e nivelit në secilën prej fushave përbërëse të klasifikimit CAMELS. 

Megjithatë, duhet të mbahet parasysh se sistemi i klasifikimit CAMELS nuk është një shkencë 

ekzakte. Procesi i dhënies së vlerësimit si për komponentët, ashtu dhe për klasifikimin e përbërë, 

konsiston në gjykimin objektiv dhe atë subjektiv. Për shkak të kësaj, eksperienca e inspektorit dhe 

njohuria e tij mbi institucionin që po vlerësohet, së bashku me përdorimin e matricës së klasifikimit, do 

të rezultojë në një mjet efektiv mbikëqyrës për ta përdorur në mbikëqyrjen e përgjithshme të bankave 

të veçanta si dhe sistemit bankar të Shqipërisë. 

 

Tabelë 6.1: Kapitali Rregullator. 
Klasifikimi 

 1 2 3 4 5 

Çështja: 

 Koefiçenti i 

kapitalit i bazuar 

në aktivet me 

rrezik. 

Koefiçenti i kapitalit i 

bazuar në aktivet me 

rrezik > 18% i 

aktiveve në rrezik. 

Koefiçenti i 

kapitalit i 

bazuar në 

aktivet me 

rrezik midis 14 – 

18% i aktiveve 

në rrezik. 

Koefiçenti i 

kapitalit i 

bazuar në 

aktivet me 

rrezik midis 12 

– 14% të 

aktiveve në 

rrezik. 

Koefiçenti i 

kapitalit i 

bazuar në 

aktivet me 

rrezik midis 

10 – 12% të 

aktiveve në 

rrezik. 

Koefiçenti i 

kapitalit i 

bazuar në 

aktivet me 

rrezik më pak 

se 10% i 

aktiveve në 

rrezik 

 Disponueshmëria 

e kapitalit në të 

ardhmen. 

Kapitali në të 

ardhmen është i 

disponueshëm prej 

burimeve ekzistuese 

të paktën 1 miliardë 

lekë. 

Kapitali në të 

ardhmen është i 

disponueshëm 

prej burimeve 

ekzistuese .5-1 

miliardë lekë. 

Kapitali në të 

ardhmen është 

i mundshëm, 

por burimet 

nuk janë 

identifikuar në 

të tashmen. 

Kapitali në të 

ardhmen varet 

nga disa 

ngjarje të 

pasigurta në të 

ardhmen. 

Injektimi i 

kapitalit në të 

ardhmen nuk 

duket e 

mundur. 
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Klasifikimi 

 1 2 3 4 5 

 Rritja në kapital 

Rritja e aktiveve 

është e kontrolluar 

dhe rritja e kapitalit 

tejkalon rritjen e 

aktiveve. 

Rritja e aktiveve 

është në 

përgjithësi e 

planifikuar, por 

tejkalon tashmë 

rritjen e 

kapitalit. 

Rritja e 

aktiveve nuk 

është e 

planifikuar. 

Rritja e 

aktiveve 

tejkalon 

rritjen në 

kapital. 

Rritja e 

aktiveve është 

domethënëse 

në shumë 

ndërsa rritja e 

Kapitalit është 

zero 

 Ecuria në kapital 

Banka historikisht ka 

mbajtur kapital të 

mjaftueshëm. 

Banka në 

përgjithësi ka 

kapital të 

mjaftueshëm, 

por shikon te 

burimet e 

jashtme. 

Banka duhet 

të vërë besimin 

mbi burime të 

jashtme të 

kapitalit. 

Koefiçentët e 

kapitalit kanë 

zbritur në 

shumë 

Shumat e 

kapitalit kanë 

rënë shumë 

gjatë 5 vjeteve 

të fundit. 

 Nevojat e 

komunitetit 

Nevojat e komunitetit 

përmbushen prej 

bankës prej kapitalit 

të disponueshëm. 

Nevojat e 

komunitetit në 

përgjithësi 

përmbushen 

prej bankës. 

Rritja 

ekonomike në 

zonë është e 

fortë dhe 

kërkon kapital 

në të ardhmen. 

Kapitali i 

bankës nuk 

mund të 

përmbushë 

nevojat e 

komunitetit pa 

fonde të reja. 

Kapitalizimi I 

Bankës nuk 

mund të 

përmbushë 

nevojat e 

Komunitetit 

 

 Aktivet fikse 

Aktive fikse totali i 

tyre më pak se 35% e 

kapitalit. 

Aktivet fikse 

zenë shumën 35-

45% të kapitalit. 

Aktivet fikse 

marrin 

shumën 45-

65% të 

kapitalit. 

Aktivet fikse 

zenë shumën 

65-75% të 

kapitalit. 

Aktivet > 75% 

të Kapitalit. 

 Angazhime dhe 

 detyrime jashtë 

bilancit 

Angazhimet dhe 

detyrimet jashtë 

bilancit < 50% të 

kapitalit bazuar në 

aktivet me rrezik. 

Angazhimet dhe 

detyrimet jashtë 

bilancit janë 

midis 50-65% të 

kapitalit bazuar 

në aktivet me 

rrezik. 

Angazhimet 

dhe detyrimet 

jashtë bilancit 

totalizojnë 65-

80% të 

kapitalit 

bazuar në 

aktivet me 

rrezik. 

Angazhimet 

dhe detyrimet 

jashtë bilancit 

midis 80% 

dhe 100% të 

Kapitalit 

Angazhimet 

dhe Detyrimet 

Jashtë Bilancit 

> 100% të 

Kapitalit 

 Pronësia 

Aksioneret janë ne 

gjendje qe ne cdo 

kohe të mbeshtesin 

banken me kapitalin 

e nevojshem.  Norma 

e mjaftueshmerise se 

bankes nuk ka renë 

asnjehere nen nivelin 

12 per qind.  

Aksioneret 

kane aftesine e 

nevojshme 

financiare per 

të rritur 

kapitalin, por 

shuma nuk 

eshte e sigurt. 

Aksioneret 

shfaqin 

pasiguri 

(kontradita) 

per shumën 

dhe per kohen 

e injektimit të 

kapitalit. 

Aksioneret nuk 

janë ne gjendje 

të mbeshtesin 

banken me 

kapitalin e 

nevojshmem. 
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Tabelë 6.2: Cilësia e Aktiveve. 
Klasifikimi 

 1 2 3 4 5 

Çështja: 

 Volumi i 

aktiveve me 

probleme 

aktive të 

(Klasifikuara) 

* 

Aktivet me 

probleme janë 

më pak se 30% 

të kapitalit -* 

Aktivet me 

probleme janë 

midis 30-50 % të 

Kapitalit. * 

Aktivet me 

probleme 50-

75% të 

Kapitalit .* 

Aktivet me 

Probleme 75-100% 

të kapitalit. * 

Aktivet me 

Probleme  

100% të kapitalit. * 

 Kredi të 

pakthyera 

Kredi të 

pakthyera < 

2% të totalit të 

kredive. 

Kreditë e 

pakthyera 2-5% 

të totalit të 

kredive. 

Kredite e 

pakthyera 5-

7% të totalit të 

kredive. 

Kredite e 

pakthyera 7-9% të 

totalit të kredive. 

Kredite e 

pakthyera > 10%. 

 Politikat e 

rinovimit 

Banka rrallë 

rinovon kredi 

pa pagesën e 

principalit. 

Banka zakonisht 

rinovon kredi 

vetëm – 

administron 

proçesin. 

Banka rinovon 

mbi 15% të 

kredive që 

duhen kthyer. 

Banka rinovon në 

mënyrë rutinë më 

pak administrim 

për praktikën. 

Banka s`ka 

mundësi tjetër, por 

veçse të rinovojë 

kreditë në mënyrë 

të vazhdueshme. 

 Politikat e 

kredisë dhe 

mbikëqyrëse. 

Banka ka një 

politikë kredie 

të përcakuar 

mirë dhe e 

ndjek atë. 

Banka ka vetëm 

udhëzime gojore 

për 

Kredidhënien. 

Banka ka një 

politikë kredie, 

por është e 

dobët dhe ka 

nevojë për 

përmirësime. 

Banka ka një 

politikë kredie, por 

nuk e ndjek ate. 

Banka nuk  ka një 

politikë kredie. 

 Rritja 

Rritja e 

kredive ka 

qenë modeste 

dhe e 

kontrolluar. 

Rritja e 

tanishme e 

kredise është e 

fortë, por e 

kontrolluar. 

Rritja e kredise 

gjatë dy viteve 

të fundit ka 

qenë e madhe. 

Rritja e kredive ka 

qenë në mënyrë të 

vazhdueshme e 

madhe dhe e 

pakontrolluar. 

Banka ka një 

historik vitesh të 

një rritje të madhe 

kredish. 

 Humbje të 

aktiveve ** 

Banka ka 

fshirë disa 

humbje dhe 

aktive me 

“humbje” të 

kufizuar. 

Humbjet e 

kredive nuk 

kanë kaluar.5% 

të kredive në vit. 

Humbjet 

vjetore të 

kredive > .5%, 

por më pak se 

1% të totalit të 

kredive. 

Humbjet vjetore të 

kredive > 1%, por 

më pak se 1.5%të 

totali të kredive. 

Humbjet vjetore të 

kredive > 1.5% të 

totalit të kredive. 

 Përqëndrime 

të kredive *** 

Banka ka disa 

përqëndrime 

dhe i 

administron në 

mënyrë efikase. 

Banka ka disa 

përqëndrime 

mbi 100% të 

kapitalit. Pak 

kontrolle. 

Banka ka 

përqëndrime 

por nuk i njeh. 

Ekzistojnë 

përqëndrime me 

një nivel të varfër 

brenda këtyre 

kredive. 

Ekzistojnë 

përqëndrime – 

niveli i varfër në to. 

 Administrimi i 

rrezikut 

Banka njeh 

volumin dhe 

shkallën e 

aktiveve me 

probleme 

Banka në 

përgjithësi i njeh 

aktivet e saja me 

probleme. 

Inspektimi ka 

zbuluar 25% 

rritje në aktivet 

e klasifikuara. 

Inspektimi ka 

zbuluar 50%, ose 

më tepër të aktive 

të klasifikuara. 

Inspektimi ka 

treguar se Banka 

nuk i njeh aktivet e 

klasifikuara. 

 Rezervat 

Rezervat janë 

të forta duke 

parë 

potencialin e 

humjeve. 

Rezervat janë në 

rregull, për 

humbjet e 

pritura. 

Rezervat janë të 

mjaftueshme 

dhe modeste – 

më pak se 2% e 

kredive. 

Rezervat janë në 

total të 

pamjaftueshme. 

Rezervat janë të 

pamjaftueshme 

dhe banka është e 

paaftë për të 

llogaritur nevojat. 

 Angazhimet - 

**** 

Angazhimet 

janë modeste 

në shumë dhe 

siç kanë qenë 

me shumat e 

kaluara. 

Angazhimet janë 

shumë, por sipas 

shumës që është 

parë në banka të 

tjera lokale. 

Angazhimet 

janë shumë dhe 

kontrolli është i 

dobët. 

Angazhimet e 

kredisë tejkalojnë 

100% të portofolit 

të kredisë dhe 

kontrolli është 

shumë i dobët. 

Angazhimet e 

kredisë janë shumë 

duke pare 

problemet 

ekzistuese të 

bankes, likuiditetin 

dhe kërkesat. 

 Cilësia e 

kapitalit 

Cilësia e aktivit 

është e fortë – 

Banka ka 

probleme të 

Banka ka aktive 

me probleme > 

Banka ka aktive 

me probleme > 

Banka ka aktive 

me probleme > 
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Klasifikimi 

 1 2 3 4 5 

Rezerva të 

forta. 

vogla të aktiveve 

dhe rezerva të 

qëndrueshme. 

55%  – rezerva 

e mjaftueshme. 

75% të kapitalit – 

Rezerva e dobët. 

100% e kapitalit – 

Rezerva e 

pamjaftueshme. 
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Tabelë 6.3: Manaxhimi. 
Klasifikimi 1 2 3 4 5 

Çështja: 

 

 Sistemet 

 

 

 

Administrimi i ka 

të gjitha politikat e 

duhura formale. 

Politikat 

shqyrtohen dhe 

pasurohen kur 

është e nevojshme. 

Administrimi ka 

disa politika 

formale - por 

shqyrtimi është i 

duhur. 

Administrimi ka 

vetëm Politika të 

kuptuara - jo 

politika të 

shkruara. 

Politikat e 

kuptuara në 

dukje 

funksionojnë. 

Banka ka 

vetëm disa 

politika dhe 

përputhja është 

zakonisht e 

dobët. 

Bankës i mungojnë 

politikat dhe 

sistemet/operacionet 

janë të varfra. 

 Përputhja me 

ligjet 

 

 

 

Banka 

vazhdimisht është 

në përputhje me 

rregulloret dhe 

ligjet. Sistemet për 

përputhjen janë të 

mirë. 

Banka në 

përgjithësi është 

në përputhje me 

kërkesat. 

Sistemet e 

përputhjes janë 

në rregull. 

Banka ka disa 

shkelje të pakta 

dhe jo kritike. 

Sistemet kanë 

nevojë për 

përmirësime. 

Banka ka 

shkelje të 

shumta dhe të 

rëndësishme. 

Administrimi i 

bankës njeh 

mangësi. 

Banka ka shkelje të 

rëndësishme që mund 

të ekspozojnë 

institucionin dhe 

administrimin ndaj 

sanksioneve ligjore. 

 Administrimi i 

personelit 

 

 

 

 

Administrimi i 

bankës ka 

adoptuar 

standarde 

administrimi të 

mira të personelit. 

Standardet janë 

të mirë, por 

duhen 

përmirësime. 

Bankës i mungon 

organizimi 

formal, 

shpërblime dhe 

standarde të 

rendimentit të 

punës. 

Morali i 

punonjësit 

është i dobët 

lidhur me 

operacionet e 

administrimit 

të personelit. 

Kthimi është i fortë, 

bankës i mungojnë 

njerëzit e duhur dhe 

administrimi i 

personelit është i dobët. 

 Stafi 

Stafi në të gjitha 

zonat është i 

mjaftueshëm. 

Personeli duket i 

trainuar mirë dhe 

i motivuar. 

Stafi është mirë, 

por në 

përgjithësi mund 

të përmirësohet. 

Ekzistojnë 

dobësira në zona 

kritike si në 

kredidhënie dhe 

administrimin të 

fondeve. 

Banka ka 

shumë staf ose 

pak. Trainimi 

është i dobët. 

Mungesë e stafit të 

duhur mund të ketë 

ndikim në rezultatin e 

përgjithshëm të 

institucionit. 

 Delegimi i 

autoritetit 

Administrimi i 

bankës delegon 

autoritetin ashtu 

siç duhet. 

Administrimi i 

bankës në 

përgjithësi 

delegon 

autoritet, por 

rezervon shumë 

për 

adminstratorët 

kryesorë. 

Ekziston delegim 

i vogël. Shumë 

prej çështjeve të 

rëndësishme janë 

rezervuar për 

administrimin. 

Administrimi 

merr të gjitha 

vendimet 

funksionale. 

Nuk përdoret. 

 

 

 

 

 

 Llogaria dhe 

organizimi 

Administrimi 

mban përgjegjës 

personelin për 

veprimet e tyre. 

Administrimi në 

përgjithësi e 

mban stafin 

përgjegjës për 

veprimet e tyre. 

Personeli nuk 

mbahet 

përgjegjës për 

veprimet e tyre. 

Por shumica e 

rezultateve të 

bankës kanë 

qenë pozitive. 

Ekziston provë 

që personeli 

nuk mbahet 

përgjegjës për 

veprimet e tyre 

kur kanë 

rezultate 

negative. 

Ekziston pak dhënie 

llogarie brenda 

institucionit. 

 Planet për 

detyrimet jashtë 

bilancit. 

Ekziston 

planifikim i 

shëndoshë për 

detyrimet e 

bilancit për të 

gjitha pozicionet 

kritike. 

 

Ekziston një 

plan për 

detyrimet e 

bilancit, por ka 

tendencë për të 

qenë jo formal. 

Planifikim 

shumë i kufizuar 

i detyrimeve 

jashtë bilancit - 

zakonisht vetëm 

për oficerin 

ekzekutiv. 

Nuk ka plane 

për detyrimet 

jashtë bilancit. 

Nuk ka plane për 

detyrimet jashtë 

bilancit dhe ka nevoja 

kritike në kredidhënie 

dhe zona të tjera të 

rëndësishme. 

 

 Mendim 

strategjik 

 

Administrimi ka 

njohuri të 

shkëlqyera se ku 

 

Oficeri ekzekutiv 

ka disa plane 

afat-gjatë -për 

 

Administrimi i 

bankës ka plane 

të kufizuara 

 

Administrimi 

vetëm ka një 

“vizion” se ku 

 

Administrimi nuk e ka 

idenë se ku do të vejë 

banka në të ardhmen. 
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Klasifikimi 1 2 3 4 5 

banka do të shkojë 

për 5 vitet e tjera 

përfshirë edhe 

parashikimet. 

rritjen e aktivit 

dhe kapitalit. 

Por jo për të 

gjitha aspektet e 

bankës. 

strategjike. S`ka 

parashikime për 

shëmbull. 

banka mund të 

shkojë në të 

ardhmen. 

 Administrimi i 

rrezikut 

Administrimi bën 

një punë të 

shkëlqyer në 

administrimin e 

rrezikut brenda 

institucionit. 

Administrimi 

adopton parimet 

e administrimit 

të rrezikut, por 

mund të 

përmirësojë 

njohjen e 

rrezikut. 

Administrimi 

reagon – më 

shumë se sa të 

presë. 

Administrimi 

është i ngadaltë 

për të idetifikuar 

dhe kontrolluar 

rrezikun. 

Administrimi i 

rrezikut nuk 

administron në 

mënyrë aktive 

rreziqet.  

Shikon te 

rregullatorët 

dhe revizoret 

për kryerjen e 

kësaj detyre. 

Administrimi i rrezikut 

është i varfër dhe ka 

probleme të 

rëndësishme brenda 

institucionit. 
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Tabelë 6.4: Të ardhurat. 
Klasifikimi 1 2 3 4 5 

Çështja: 

 Niveli 

Kthyeshmëria te 

aktivet (ROA) > 

2.5 %. 

ROA midis 1.50 

dhe 2.5%. 

ROA midis 0.5 

dhe  1.5%. 

ROA midis  0 

dhe  0.5% ROA eshte negative 

 Aspektet 

cilësore 

Të ardhurat janë 

të qëndrueshme 

dhe vijnë prej 

aktiviteteve të 

rrjedhshme. 

Të ardhurat janë 

në përgjithësi të 

qëndrueshme, 

por të të 

përqëndruara 

rreth aktiviteteve 

jo – të 

rrjedhshme. 

Të ardhurat janë 

të gabuara në 

shumë gjatë 

viteve. 

Të ardhurat 

vijnë kryesisht 

prej zërave jo- të 

rrjedhshëm. 

E njëjta me 4 por, 

përftitueshmëria 

vjen vetëm prej 

zërave jo rrjedhës. 

 Standardet 

Banka ndjek 

standarde të mira 

kontabiliteti. 

(Standarde 

ndërkombëtare të 

kontabilitetit) 

Banka në 

përgjithësi ndjek 

praktika të mira 

kontabiliteti, por 

ekzistojnë 

dobësira. 

Banka nuk 

përdor plotësisht 

“kontabilitetin 

me përllogaritje” 

për raportet e saj 

të kontabilitetit. 

Standardet janë 

të dobta në 

zonën e njohjes 

së potencialit të 

humbjes dhe të 

përcaktimit të 

rezervave. 

Dobësitë në të 

dhënat e 

kontabilitetit vijnë 

si pasojë e 

pasqyrave 

financiare që nuk 

janë të besueshme. 

 Të 

ardhurat 

themelore 

Të ardhurat 

gjenerohen 

kryesisht prej të 

ardhurave 

“themelore”neto 

nga interesi. 

Të ardhurat 

kryesisht vijnë 

prej të 

ardhurave të 

“tjera” nga 

komisionet. 

Të ardhurat 

vijnë kryesisht 

prej 

komisioneve. 

Të ardhurat 

vijnë vetëm prej 

poshtë linjës së të 

ardhurave. 

Të ardhurat neto 

nga interesi janë 

negative. 

 Efikasiteti 

Të ardhurat neto 

nga interesi 

tejkalojnë 

shpenzimet e 

përgjithshme me 

25%. 

Të ardhurat neto 

nga interesi 

tejkalojnë 

shpenzimet e 

përgjithshme me 

15%. 

Të ardhurat neto 

nga interesi 

tejkalojnë 

shpenzimet e 

përgjithshme nga 

interesi  10-15%. 

Të ardhurat neto 

nga interesi janë 

njësoj me 

shpenzimet e 

përgjithshme 

<110% të 

shpenzimeve të 

përgjithshme. 

Shpenzimet e 

përgjithshme 

tejkalojnë të 

ardhurat neto nga 

interesi. 

 Buxhetet 

/Kontrollet 

Banka ka buxhet 

të shkëlqyer dhe 

kontrolle të 

operacioneve. 

Banka ka 

buxhet, por 

ekzistojnë 

dobësira në 

raportim dhe 

kontroll. 

Banka ka një 

plan “një herë në 

vit”, por nuk e 

ndjek atë. 

Banka nuk ka 

një plan. 

E njëjta me 4 , plus 

Banka nuk i 

kontrollon 

shpenzimet 

operuese 

 Pagesat e 

dividenteve 

Të ardhurat 

pagesat më pak se 

30% e të 

ardhurave. 

Të ardhurat 

pagesat midis 30-

50% të të 

ardhurave. 

Të ardhurat 

pagesat 50-75% 

të të ardhurave. 

Të ardhurat 

pagesat 75-85% 

të të ardhurave. 

Të ardhurat 

pagesat tejkalojnë 

85% të të 

ardhurave. 
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Tabelë 6.5:Likuiditeti. 
Klasifikimi 

 1 2 3 4 5 

Çështja : 

 Niveli i 

përgjithshë

m 

Pa dyshim i 

mjaftueshëm. 

Ndihet që është 

i mjaftueshëm. Pak i mjaftueshëm. 

I pamjaftueshëm 

- I mbështetur 

prej 

huamarrjeve. 

I Pamjaftueshem 

- Huamarrjet 

jane Kritike 

 Sasiore 

Kredite / 

Depozitat < 

60%. 

Kreditë / 

Depozitat midis 

60 – 70%. 

Kreditë / Depozitat 

midis 70-75%. 

Kreditë / 

Depozitat midis  

75-80%. 

Kredite / 

Depozitat 

tejkalojne 80% 

 Kapaciteti 

i 

huamarrës

ve 

Banka ka 

kapacitet për të 

gjeneruar fonde 

likuide, që janë 

baraz me 20% 

të aktiveve nëse 

nevojitet. 

Banka në 

përgjithësi ka 

gjeneruar fonde 

që kanë pasur 

totalin 10% të 

aktiveve ose më 

tepër. 

Banka nuk i ka 

dokumentuar 

mundësinë për fondet, 

për detyrimet jashtë 

bilancit. 

Mundësia për 

Fonde të 

detyrimeve jashtë 

bilancit është e 

kufizuar te Banka 

e Shqipërisë. 

Banka nuk ka 

mundësi për të 

marrë fonde për 

detyrime jashte 

bilancit. 

 Struktura 

e aktiveve 

Banka ka 

“rrjedhje” të 

mirë të aktiveve 

për të lehtësuar 

nevojat e 

likuditetit. 

Banka ka një 

shumë të 

kufizuar 

rrjedhjeje të 

aktiveve, duke 

konsideruar 

natyrën e 

përbërjes së 

aktiveve. 

Aktivet janë afat- 

gjatë, të amortizuara 

ose të një cilësie të 

dobët. Mbështetja 

është e kufizuar. 

Portofoli i 

aktiveve siguron 

rrjedhje të vogla. 

Aktivet janë të 

ngrirta dhe nuk 

sigurojnë 

mbështetje. 

 Struktura 

e pasiveve 

Pasivet janë 

“themelore” si 

natyrë dhe të 

qëndrueshme. 

Banka ka një 

shumë modeste 

të fondeve të 

“blera”. 

Pasivet tregojnë disa 

prova të 

paqëndrueshmërisë, 

duke pasur detyrime 

te shlyerjet dhe 

burimet. 

10% të përbërjes 

së pasiveve 

konsiderohet e 

avullueshme – 

Fonde të blera. 

Mbi 10% të 

përbërjes së 

pasiveve 

konsiderohet e 

avullueshme. 

 Planifikimi 

Banka ka plane 

të shkëlqyeshme 

të administrimit 

të fondeve. 

Banka ka plane 

jo formale në 

natyrë, por që 

në dukje janë 

efikase 

Banka ka disa plane 

dhe likuditeti është 

diçka që “ndodh” 

vetvetiu. 

Planet janë të 

kufizuar dhe afat-

shkurtër për 

nevoja të 

detyrimeve të 

bilancit. 

Banka nuk 

planifikon ose 

administron 

nevojat e 

likuditetit. 

 Pozicioni 

aktual 

GAP 

GAP-i i bankës 

është afër zeros 

për periudhën 

afatshkurtër dhe 

Afatmesëm. 

Banka ka një 

GAP të 

akumuluar 

pozitiv ose 

negativ prej 10-

15% të aktiveve 

rentabël 

Banka ka një GAP të 

akumuluar pozitiv ose 

negativ më tepër se 

15% të aktiveve 

rentabël 

Banka nuk e di 

pozicionin e saj 

GAP, por pret një 

pozicion të 

ndryshëm nisur 

nga normat e 

interesit. 

Administrimi 

nuk merr vesh. 
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Tabelë 6.6: Ndjeshmëria ndaj rrezikut të tregut. 
Klasifikimi 

 1 2 3 4 5 

Çështja: 

 

Sistemet 

 

 

 

Banka ka dhe 

përdor GAP-e 

shumë të mira dhe 

sisteme të 

sofistikuara për 

matjen e rrezikut 

të tregut. 

Banka ka 

kryesisht 

sisteme baze dhe 

përdor të 

njejtat. 

Banka ka sisteme 

manuale për 

pjesët e 

rivlerësuara (në 

bazë të çmimit) 

në pasqyrën e saj 

të bilancit. 

Banka përdor 

sisteme që nuk 

janë të sakta ose 

janë pa kuptim 

lidhur me 

rrezikun e tregut. 

Banka nuk ka 

sistem për matjen 

e rrezikut të 

tregut për 

aktivet/pasivet. 

 Të dhënat 

 

Banka ka të dhëna 

të mira dhe të 

gërshetuara mbi 

aktive/pasivet 

Banka ka 

informacion të 

mirë vetëm mbi 

disa 

aktive/pasive. 

Banka ka disa të 

dhëna por nuk i 

përdor në 

administrimin e 

rrezikut të tregut. 

Banka ka të dhëna 

të pakta mbi 

karakteristikat 

rivlerësuese (në 

bazë të çmimit) të 

pasqyrës së 

bilancit. 

Banka kryesisht i 

rivlereson 

aktivet/pasivet në 

të njëjtën mënyrë 

si edhe 

konkurentët. 

 Ndikimi në 

rendimentin 

e të 

ardhurave 

Ndikimi mbi 

marzhin e interesit 

neto është pozitiv 

ose stabël për një 

periudhë afatgjatë. 

Banka është e 

aftë të mbajë një 

marzh stabël të 

interesit neto. 

Marzhi i interesit 

neto ka rënë për 

situata të 

ndryshme të 

normës së 

interesit. 

MIN ka rënë në 

mënyrë të 

ndjershme kohët e 

fundit. 

MIN ka rënë dhe 

është poshte atij 

të bankave të 

tjera. 

 Struktura e 

administrim

it 

Banka ka një 

sistem të mirë 

ALCO (komiteti 

administrimit të 

aktiv/pasiveve) - 

rezultate të mira të 

prodhuara. 

Banka po fillon 

të përdorë një 

sistem tip 

ALCO. 

Oficeret 

ekzekutivë 

vendosin çmimet 

bazuar në 

hamendje. 

Vendimet e 

çmimit janë të 

tipit “ndiq-të 

parin”. 

Administrimi 

është i 

preokupuar me 

çështje të tjera. 

Pozicioni 

Aktual 

GAP 

GAP-i i bankës 

është afër zeros 

për periudhën 

afatshkurtër dhe 

afatmesëm. 

Banka ka një 

GAP të 

akumuluar 

pozitiv ose 

negativ prej 10-

15% të aktiveve 

rentabël. 

Banka ka një 

GAP të 

akumuluar 

pozitiv ose 

negativ më tepër 

se 15% të 

aktiveve rentabël. 

Banka nuk e di 

pozicionin e saj 

GAP, por pret një 

pozicion të 

ndryshëm nisur 

nga normat e 

interesit. 

Administrimi nuk 

merr vesh. 

 Planifikimi 

strategjik 

për të 

ardhurat. 

Banka ka një 

proçes të mirë 

planifikimi 

strategjik për të 

ardhurat 

afatgjatë. 

Banka bën 

planifikim të 

mire 

afatshkurtër të 

të ardhurave, 

por jo afatgjatë. 

Banka ka një 

buxhet, por nuk 

parashikon 

normat e 

interesit. 

Banka nuk ka 

planifikuar Të 

ardhura në të 

ardhmen. 

Banka është e 

preokupuar me 

çështje të tjera. 

Burimi: manuali i ekzaminimit, Banka e Shqipërisë. 
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Kapitulli 7: Metodologjia dhe të dhënat 
 

7.1 Të dhënat dhe metodologjia 
 

Një version i modelimit tërrezikut të kredisëështë i lidhur me matricën e migrimit të kredive e cila 

konsiston në vlerësimin dhe evolucionine ndryshimeve tëcilësisë së kredisë sënjë huamarrësiose grupi 

huamarrësish me karakteristika homogjene, si një shprehje e kalimit nga një klasë në një tjetër, me 

fokus kryesor në kategorinë "e humbur".Një metodë për të llogaritur ndryshimet në probabilitetin e të 

dhënave tëvlerësuara, duke përdorur një periudhe kohore diskrete, është qasja frekuentiste, e njohur 

gjerësisht si metoda Cohort. Për vlerësimin e matricave të tranzicionit në periudhakohore diskrete, 

përdoret metoda Cohort e zakonshme (Jafry dhe Schuermann, 2004) e cila është përshtatur për rastin e 

Shqipërisë. 

 

Metoda Cohort përdoret gjerësisht pasi bazohet mbi llogaritje të thjeshta, duke përbërë në këtë 

mënyrënjë standard nëindustrinë bankare. Gjithashtu, ndërtimi i matricës së migrimit sipas kësaj 

metode, në thelb, është një proces i drejtpërdrejtë.Ndërtimi i një matrice tranzicioni, duke përdorur një 

periudhë kohore tashmë jo më diskrete por të vazhdueshme ka tërhequr shumë modelues në vitet e 

fundit. Ahmed dhe Sarfaraz et. al. (2004) përmendin dy elementë kyç kur parazgjedhin të aplikojnë 

këtë mënyrë: 

 Për të lehtësuar vlerësimin e probabilitetit tëtranzicionit, në rastet kur kalimi në një klasëtë caktuar 

ndodh rrallë, për shembull në mënyrë indirekte; 

 Për të lehtësuar ndërtimin e një matrice tranzicioni të shtrirë në tëgjithë gjatësinë e kohës. 

 

 

7.1.1 Të dhënat 
 

Të dhënat e përdorura në këtë studim janë përftuar nga Regjistri i Kredive (RK) i Bankës së 

Shqipërisë, i cili është baza e të dhënave elektronike për kredimarrësit e sistemit bankar. Regjistri i 

Kredive ka filluar të operojë në 3 Janar 2008. Aktualisht bankat kanë hedhur në Regjistërportofolin 

aktiv të kredive të tyre dhe çdo ditë ngarkojnë tëdhëna për kreditë e reja të disbursuara.Analiza në 

vijim mbulon periudhën nga 1 Janar 2008 – 30Qershor 2013. Kampioni që shqyrtohet është i përbërë 

nga bizneset - pa bërë dallim përsa i takon madhësisë së tyre dhe i referohet numrit të kredive të 

disbursuara për portofolin biznes në sistemin bankar - dhe nga huamarrësit individë që financohen nga 

institucionet bankare të licencuara nga Banka e Shqipërisë.  

 

Klasifikimi i kredive që janë dhënëpër qeverinë dhe bashkitënuk janë të përfshira, duke e lënë numrin 

e kredive nëtotal në 794.891. Statusi i huamarrësit mbi shlyerjen e kredive është ndarë në 7 kategori. 

Regjistri i Kredive klasifikon kreditë në baza mujore, në një nga kategoritë e mëposhtme: standarde 

(klasa 0);në ndjekje (klasa 1); nënstandard (klasa 2); të dyshimta (klasa 3);tëhumbura (klasa 4); e 

paguar (klasa 5);të fshira (klasa 6); të mbyllura (klasa 7). Kreditë e klasifikuara në klasën 0 dhe 1 janë 

të ashtuquajturat "kredi cilësore", ndërsa ato në klasat 2, 3 dhe 4 përbëjnë portofolin me probleme 

(kredi me vonesa në shlyerje mbi 90 ditë për kreditë me këste dhe mbi 60 ditë në vonesënë rast të 

kredive overdraftdhe kredi për kapital punues). 

 

 

7.1.2 Metodologjia 
 

Në një periudhë kohore të dhënë T, matrica e tranzicionit ose migrimit P është një përshkrim i 

probabilitetit për tu klasifikuar në një nga klasat e ndryshme të kredisë në kohën T+1. Pra, kjo matricë 

përshkruan plotësisht shpërndarjen probabilitare të klasave në kohën T+1 duke konsideruar si të dhënë 
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klasën në kohën T. Ne do të vlerësojmë (7x7) = 49 elementët unikëtë matricës P, ku 7është numri i 

rreshtave dhe 7 ështënumri i kolonave në matricë.  

 

Metoda e cila përdoret rëndom nëindustrinë bankare, siç u përmend dhe më lart, është metoda 

frekuentiste. Le të jetë PAAA→Dprobabiliteti i migrimit nga klasa e kredisëAAA nëklasën D, gjatë 

periudhës kohore Δt. P.sh. për Δt = 3 muaj, ekzistojnë Nt kompani të klasifikuara në klasën "i" në 

fillim të tremujorit, dhe NIJkompani që kanëemigruar në klasën "j" gjatë intervalit kohor të 

zgjedhur.Nëse disponojmë sekuencën e tranzicionit të kredive sipas klasave të cilësisë së kredisë për 

një grup huamarrësish në fillim të periudhës kohore të përzgjedhur dhe në fund të saj, atëherë 

probabiliteti i migrimit nga një klasë e kredisënë një tjetër mund të përllogaritet, duke përfshirë edhe 

ato kredi që nuk kanë ndryshuar klasifikimin gjatë periudhës së vëzhgimit. Supozojmë se kemi “k” 

klasa në të cilat renditet cilësia e kredisë së një portofoli kredie, nga klasa AAA→D; nga këto klasa, 

“k-1” klasa, apo ato nga AAA→CCC,përfaqësojnë klasat “jo të humbura” dhe klasa “D” përfaqëson 

klasën “e humbur”.  

 

Le të supozojmë se kemi NAAA huamarrës nga tëcilët ND përfundojnë në klasën “e humbur”në fund të 

periudhës Δt.Atëherë probabiliteti i migrimit, ose i humbjes (PD) në periudhën t do të jetë PAAA→D = 

ND / NAAA.  

Për shembull, në qoftë se dy prej njëqind huamarrësish kanëmigruar nga klasa AAA në D, atëherë: 

PAAA→D = 2%.Duke përdorurkëtë qasje, ne përftojmë një zinxhir të tipit Markov, me “k” klasa, ku 

1ështëklasa më e lartëdhekështë klasa e humbur. Probabiliteti i tranzicionitpër njëperiudhë të 

caktuarllogaritet nëmatricënP(t) x Kij,ku“ij”ështëprobabilitetii migrimit nga klasa “i”në klasën 

“j”gjatëperiudhëskohore t. 

 

Matrica e migrimit tëkredive për portofolin e kredisëështë e bazuar në vlerësimin, në fillim të 

periudhës, të asaj pjese të popullsisë së huamarrësve, e cila në fund të periudhës rishpërndahet sipas 

çdo klase kredie dhe ku migrimi më i rëndësishëm, përtej një periudhe kohore, është i lidhur me 

tranzicionin/migirimin në klasën“e humbur”, nga çdo klasë e cilësisë së kredisë së sistemit. Algoritmi i 

përdorur për të gjeneruar "normat historike të humbjes” për portofolin e mësipërm, jepet në hapat e 

mëposhtëm:  

 

 Shpërndarja e portofolit është gjeneruar nga çdo klasë e cilësisë së kredisë, për datën më 

tëfundit; 

 Tabela e migrimit të kredive plotësohet në mënyrë që të krahasohet struktura e portofolit për 

datën e kaluar dhe atëaktuale, p.sh.,të dhënat e përftuara për popullatën në fillim të periudhës, 

klientët që e kanë lënë tashmë këtë klasë, klientët që do të shtohen si hyrje të reja, migrimet nga 

klasat e cilësisë së kredisë, numri i klientëve në ditën e raportimit, etj.; 

 Raportet e indeksit të migrimit janë llogaritur në bazë të migrimit tëvrojtuar përgjatëperiudhës 

specifike, p.sh. numri i klientëve në klasën  "e humbur” për çdo klasë pjesëtohet me numrin e 

klientëve të pranishëm në fillim të periudhës (nuk përfshihen këtu klientët që e kanë lënë 

portofolin/popullatën), duke dhënë normën e humbjes për çdo periudhërespektivisht. Së paku 

tre vjet janë të nevojshëm në mënyrë që të llogaritet një normë mesatare e humbjes në bazë të 

një mesatareje lineare; 

 Norma e humbjes për klasën e fundit (klasa “e humbur”), në çdo rast do të vlerësohet me 1 ose 

100 për qind. 

 

 

7.2 Çfarë baze të dhënash, analizash, vëzhgimesh dhe matjesh do të jenë tënevojshme? 
 

Kjo pjesëka për qëllim tëpërshkruajëmënyrën epërdorimit tërezultateve tëmatricës sëtranzicionit 

tëkredive. Rezultatet emetodologjisë sëzgjedhurjanë paraqitur në formë matrice, ku informacioni i 
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përftuar nëpërmjet të dhënave tëregjistrit tëkrediveështëi organizuarnë nënklasa (përshkruhet më në 

detaj në paragrafin vijues) dhe paraqet probabilitetin e migrimittë këtyreklasavepërgjatëdy 

periudhavekohoretë përcaktuara.Metodologjia e matricëssë tranzicionitbazohet nëspecifikimet e 

mëposhtme: 

 

 Numri i kredivenënjë moment të caktuarfiksohet me qëllim përdorimin e tyre si një bazë të 

dhënashpërkëto raportime; 

 Ngaraportimetpërjashtohenkartat e kreditit,letër kreditë, letër garancitë, si dhe angazhimet e 

tjera jashtëbilancit; 

 Nga vlerësimiqë do të kryejmëpërjashtojmëkreditëmestatusin7- " e mbyllur "; 

 Probabilitetiështë i dhënëpërkreditë eklasifikuaranë klasat0-6nëkohën Ttëcilat migrojnënë 

klasat0-6në kohënT+1; 

 Kodet e përdorura janë: 0- kredi standard; 1 –kredi në ndjekje; 2 –kredi nënstandard;3 –kredi të 

dyshimta; 4 –kredi të humbura; 5 –kredi e paguar; dhe 6 –kredi e fshirë; 

 Raportimet gjenerohen mbi baza mujoredhepërpunohen mbi baza tremujore; 

Raportimet e përmendura në pikat e mësipërme përllogariten përsecilën bankëdhepër sistemin në 

tërësi. 

 

 

7.2.1 Versionet e matricës së tranzicionit 
 

Varianti 1: Raportimi është i ndarë për secilën bankë në nëngrupe sipas figurës sëmëposhtme:  

 

 
Figurë7.1: Struktura e matricës së tranzicionit të kredive për bankat individuale. 

 

Tabelë 7.1: Varianti 1 i matricës së tranzicionit të kredive për bankat individuale. 

 
Burimi: përpunim i autores. 

  Banka 1 
 
 

Person juridik       Individë 
  
 
    

Kredi me këste Overdraft         Kredi me këste Overdraft 
 
 
Standard            Standard   Standard        Standard 
Në ndjekje              Në ndjekje              Në ndjekje              Në ndjekje                   
Nënstandard                    Nënstandard          Nënstandard      Nënstandard  
Dyshimtë                          Dyshimtë  Dyshimtë                   Dyshimtë   
E humbur                  E humbur  E humbur  E humbur 
                                 

T+1

T

Standard % % % % % % %

Në ndjekje            % % % % % % %

Nënstandard % % % % % % %

Dyshimtë % % % % % % %

E humbur                 % % % % % % %

E fshirë % % % % % % %

E paguar % % % % % % %

E paguar Standard Në ndjekje            Nënstandard Dyshimtë E humbur                 E fshirë 
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Matrica e gjeneruar tregon migrimin e portofolit të kredisë në kohën T, portofoli ky i ndarënë 7 klasat 

e klasifikimit në një periudhë të mëvonshme T+1 në po 7 klasa. Probabiliteti i përllogaritur për secilën 

prej klasave përftohet duke pjesëtuar numrin e kredive që kanëmigruar në një klasë të caktuar në kohën 

T +1 me numrin totaltë kredive në klasëne fiksuar në kohën T. Një matricë e ngjashme, në linjëme të 

njëjtën logjikë (me 7 rreshta dhe 7 kolona) do të gjenerohet për të gjithë sistemin bankar: 

 

 
Figurë7.2: Struktura e matricës së tranzicionit të kredive për sistemin bankar. 

 

Varianti 2: raportimi gjenerohet si një i tërë, pra pa ndarje në klasa për secilën bankë dhe për të gjithë 

sistemin bankar. Por këtë herë, probabiliteti i migrimit tëportofoli të kredive nuk është dhënë për 

kreditë e klasifikuara në klasat nga 0-4 që migrojnëdrejt klasave 0-6, por përllogaritet për kreditë që 

migrojnë nga klasat 0-4 drejt të njëjtave klasa 0-4. 

 

 
Figurë7.3: Varianti 2 i strukturës së matricës së tranzicionit të kredive. 

 

Tabelë 7.2: Varianti 2 i matricës së tranzicionit të kredive për sistemin bankar. 

 
Burimi: përpunim i autores. 

 

Kjo matricë tregon migrimin e portofolit të kredisë në kohën T, të ndarë sipas 5 klasave të klasifikimit, 

në një periudhë të mëvonshme T+1, të ndarë sërish në 5 klasat e klasifikimit.Përllogaritja e 

probabilitetit për secilën klasë është bërë duke pjesëtuar numrin e kredive të migruar në një klasë të 

  Sistemi bankar 
 
 

Person juridik        Individë 
  
 
    

Kredi me këste Overdraft           Kredi me këste  Overdraft 
 
 
Standard            Standard    Standard        Standard 
Në ndjekje              Në ndjekje               Në ndjekje              Në ndjekje                   
Nënstandard                    Nënstandard           Nënstandard      Nënstandard  
Dyshimtë                          Dyshimtë   Dyshimtë                   Dyshimtë   
E humbur                  E humbur   E humbur  E humbur 

 

Banka 1      Sistemi bankar 
 
 
Standard     Standard 
Në ndjekje                    Në ndjekje  
Nënstandard               Nënstandard 
Dyshimtë                 Dyshimtë 
E humbur                      E humbur 

                       T+1              
T Standard Në ndjekje             Nënstandard Dyshimtë E humbur                  

Standard % % % % % 

Në ndjekje             % % % % % 

Nënstandard % % % % % 

Dyshimtë % % % % % 

E humbur                  % % % % % 
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caktuar në kohën T+1 me numrin total të kredive në një klasë të fiksuar në kohën T (tek kjo e fundit 

përjashtojmë ato kredi që në kohën T+1 kanë statusin 5, 6 dhe 7). 

 

7.2.2 Vlerësime të tjera të cilësisë së kredisë 
 

Me qëllim intensifikimin dhe thellimin e rezultateve të analizës, lipset shqyrtimi i disa treguesve:  

 Një nga treguesit më të rëndësishëm në vlerësimin e prirjes së cilësisë së klasifikimit të kredisë 

për bizneset dhe individëdështë vlerësimi i qendrueshmërisë së klasifikimit të aktivitetit (rating 

stability). Sipas Karti dhe Fons (1993), ky tregues mund të përllogaritet si shumë e 

zhvendosjeve në vlerësimin sipas klasave, qofshin këto përmirësime apo përkeqësime të 

cilësisë së portofolit, pjesëtuar me numrin e kredimarrësve në fillim të periudhës. Në modelin e 

studimit, përkeqësimet dhe përmirësimet në cilësinë e portofolit të kredisë (downgrades), 

prauljet në klasifikim, përllogariten nga numri i kredimarrësve që zhvendosen nga klasat që 

performojnë mirë në ato që nuk performojnë në portofol brenda afatit kohor 3 mujor, pjesëtuar 

me numrin total të kredimarrësve.   

 Një tregues tjetër i rëndësishëm është shmangia nga vlerësimi i klasifikimit (rating drift). Ky 

tregues jep varësinë nga vlerësimet e mëparshme dhe identifikohet si një tregues me sjellje jo-

Markoviane (Lando dhe Skødeberg, 2002). Shmangia nga vlerësimi përllogaritet si diferencë 

midis numrit total të përmirësimeve në cilësinë e portofolit të kredisë (upgrades) me numrin 

total të përkeqësimeve në cilësinë e portofolit të kredisë (downgrades), pjesëtuar me numrin e 

kredimarrësve në fillim të periudhës (p.sh.:fillimviti). Një vlerësim pozitiv (+)tregon se numri i 

përmirësimeve tejkalon përkeqësimet, duke treguar më konkretisht një përmirësim në cilësinë e 

vlerësimit dhe ansjelltas.  
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Kapitulli 8: Matrica e tranzicionit 
 

8.1 Rezultatet e analizës së matricës së tranzicionit 
 

8.1.1 Vlerësimi i cilësisë së klasifikimit të kredisë 
 

Për të vlerësuar cilësinë e klasifikimit të kredisë janë marrë në shqyrtim si portofoli i kredive, në 

numër, dhënë individëve ashtu edhe ai për bizneset. Për më tej, për të patur një panoramë sa më të 

gjerë të zhvillimeve përkatëse të periudhës, nisur nga fakti se viti 2008 është viti kur u ndjenë dhe 

efektet e krizës ndërkombëtare ekonomike dhe financiare, periudha kohore e shqyrtuar është Janar 

2008 – Qershor 2013
29

. I vetmi kufizim, për të dalë me një konkluzion të plotë e të saktë, është 

kufizimi kohor i të dhënave. Kjo pasi, siç është përmendur dhe më lart në studim, regjistri i kredive 

është bërë operativ në Janar 2008 dhe institucionet bankare kanë raportuar të dhënat e portofolit në 

grup për këtë periudhë; më tej keminjë ndarje specifike të këtyre të dhënave që na mundësojnë në këtë 

mënyrë edhe një analizë më të saktë.  

 

Grafiqet në vijim ilustrojnëecurinë e kredisë, më saktë të numrit të kredive për individë dhe biznese, 

përgjatë periudhës së sipërpërmendur. Ndërsa, në tabelat bashkëlidhur jepet se si kanë ndryshuar në 

kohë këto kredi duke kaluar nga njëra klasë në tjetrën. Terminologjia e përdorur i referohet 

“përmirësimeve”dhe “përkeqësimeve” në portofol. Kjo nënkupton se cilësia e kredisë për potofolin e 

shqyrtuar, si për klientët biznes ashtu edhe ata individë, ka regjistruar ose një përmirësim, pra kalim në 

klasat më cilësore ose një përkeqësim, pra kalim në klasat më problematike.  

 

Më konkretisht, rezulton se përgjatë periudhës kohore referuese regjistrohet një përkeqësim i ndjeshëm 

në të dy llojet e kredimarrësve deri në fund të vitit 2010. Kështu, për kredimarrësit individë, kalohet 

nga niveli 1.53 për qind në atë prej 2.15 për qind; ndërsa për kredimarrësit biznes, nga 1.78 për qind në 

nivelin 3.29 për qind. Kjo periudhë tipikisht përputhet me impaktin më të lartëqë u ndje nga kriza e 

lartpërmendur në vendin tonë, efektet e të cilës u materializuan në vështirësi financiare për individëd 

dhe mungesa të theksuara likuiditeti në rastin e bizneseve. Këto të fundit, për rrjedhojë u reflektuan 

gjerësisht edhe në shlyerjet e kredive e për pasojë edhe në cilësinë e portofoleve përkatëse.  

 

Megjithatë, vlen të theksohet se ky fenomen, më i ndjeshëm për portofolin biznes, stabilizohet duke u 

rikthyer sërish në nivelet e para duke filluar që nga viti 2011 e në vijim, me ndonjë luhatje të vogël 

ndërmjet. Në përfundim, mund të themi se sërish përgjatë periudhës së analizuar numri i entiteteve që 

kanë regjistruar një përkeqësim të cilësisë së portofolit të kredisë ka tejkaluar numrin e atyre që kanë 

regjistruar një përmirësim në klasifikim, si për individëd ashtu edhe për bizneset. Ky është një tregues 

paraprak i një përkeqësimi të mëtejshëm në cilësinë e portofolit të kredisë në të ardhmen, pra shërben 

si një alarm
30

.  

 

 

  

                                                           
29

Arsyeja e përdorimit të të dhënave deri në muajin Qershor 2013, lidhet me aplikimin nga autoriteti qendror në të njëjtën 

periudhë të një pakete masash  prudenciale. Aplikimi i saj impakton të dhënat në sasi dhe cilësi, pasi ndryshon formati i 

raportimit sipas klasave duke influencuar rezultatet konkrete që do të përftoheshin në kushte normale, pra në mungesë të 

aplikimit të paketës. 
30

Për më shumë detaje mbi ecurinë e portofolit t ëkredisë për segmentin biznes, lutem referohu tabelës 8.1 në Aneks, në 

fund të studimit. 
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Tabelë 8.2: Ecuria në vlera mesatare (në %) për portofolin “biznes”, gjatë periudhës 2008-2013. 
 

 

 
 

 

 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 83,7 3,6 0,9 0,1 0,0 11,6 0,0 100,0

1 21,9 39,4 23,1 2,3 0,2 13,0 0,1 100,0

2 6,3 4,7 42,8 33,0 1,7 11,4 0,0 100,0

3 1,3 1,8 3,8 55,1 29,5 8,0 0,5 100,0

4 0,4 0,4 0,2 1,0 90,6 6,5 1,0 100,0

5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 99,8 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

43,7      3,4        2,3        1,7        2,0        46,5      0,5        100,0    

Mesatarja 2009

0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 84,6 4,2 1,0 0,0 0,0 10,2 0,0 100,0

1 20,1 40,4 26,6 1,9 0,3 10,7 0,0 100,0

2 5,8 4,5 51,1 27,3 1,1 10,3 0,0 100,0

3 1,0 0,6 1,8 61,2 29,2 6,0 0,2 100,0

4 0,4 0,2 0,3 1,7 90,2 4,2 3,0 100,0

5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 99,8 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 99,1 100,0

35,4      3,0        2,4        1,7        2,7        54,2      0,6        100,0    

Mesatarja 2010

0 1 2 3 4 5 6 Total

i 0 83,7 2,1 0,4 0,1 0,1 9,3 0,0 100,

0 1 25,0 41,2 16,5 2,1 0,1 15,1 0,0 100,

0 2 6,4 5,9 50,2 22,5 2,3 12,3 0,6 100,

0 3 2,6 0,6 3,9 62,8 17,2 10,3 2,7 100,

0 4 1,1 0,0 1,3 0,2 83,7 10,7 3,0 100,

0 5 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 99,6 0,0 100,

0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 98,7 100,

0 63,8   3,6   1,9   1,3   1,5   27,2   0,7   100,

0 

  

Mesatarja 

2008 
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Burimi: të dhënat e Regjistrit të Kredive, Banka e Shqipërisë. 

 

Nëse do të mernim në shqyrtim ecurinë e portofolit të kredisë, pra të numrit të kredive, sipas klasave 

për portofolin “biznes”, ajo çka vërehet është fakti se ndër vite ka një ecuri relativisht të ndryshme 

edhe brenda periudhave. Më konkretisht nëse për klasat “0” dhe “1” vërehet një stabilitet më i lartë në 

klasifikim përgjatë periudhës së ekzaminuar, e kundërta mund të thuhet përsa i takon tre klasave të 

fundit që përfaqësojnë edhe kredinë me probleme. Pra, nga një analizë më e hollësishme e tyre, vërehet 

se ka një rritje të migrimeve në klasat “2” (nënstandard) dhe “4” (e humbur), kryesisht rënie e 

përmirësimeve dhe rritje të përkeqësimeve. Pak a shumë i njëjti konstatim vlen dhe për klasën “3”, apo 

e ashtuquajtura “e dyshimtë”, por ndryshe nga dy të parat ka më shumë stabilitet në klasifikim. Pra kjo 

dëshmon se kryesisht klasa “2” apo “nënstandard” është klasa që ka dhe peshën më të lartë brenda 

portofolit me probleme, ndjekur nga klasa “4” apo e humbur”.  

 

0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 83,6 4,0 1,2 0,1 0,0 11,1 0,0 100,0

1 17,7 42,4 23,1 2,2 0,8 13,7 0,0 100,0

2 6,0 4,8 54,0 25,0 2,0 8,1 0,0 100,0

3 0,6 1,2 3,1 61,5 26,4 7,2 0,1 100,0

4 0,2 0,1 0,3 0,7 93,1 4,2 1,4 100,0

5 0,1 0,0 0,0 0,0 25,0 74,9 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

29,4      2,7        2,4        1,8        17,5      45,4      0,7        100,0    

Mesatarja 2011

0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 83,0 3,4 0,9 0,1 0,0 12,5 0,0 100,0

1 16,0 43,2 22,6 3,0 1,1 14,1 0,0 100,0

2 7,2 3,8 53,7 20,8 4,2 10,3 0,0 100,0

3 0,7 0,5 4,0 55,3 31,3 8,3 0,0 100,0

4 0,1 0,7 0,6 22,8 69,8 4,1 2,0 100,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 99,9 100,0

23,8      2,0        2,1        2,2        3,1        66,0      0,9        100,0    

Mesatarja 2012

0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 82,8 4,1 0,8 0,1 0,0 12,2 0,0 100,0

1 13,4 50,9 20,2 2,0 0,2 13,5 0,0 100,0

2 5,4 4,0 62,2 15,1 4,8 8,5 0,0 100,0

3 0,4 0,4 2,9 62,5 26,5 7,0 0,2 100,0

4 0,1 0,1 0,1 0,6 94,8 3,1 1,3 100,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,9 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 96,7 100,0

19,9      2,0        1,8        1,2        4,0        70,1      1,0        100,0    

Mesatarja 2013
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Fakti që klasa “e humbur” ka pësuar një rritje tregon edhe një herë për një këmbanë alarmi, pasi ka 

rrezik të lartë potencial që të lidhet me aktivitete falimentuese, për të cilat bankat individuale apo 

sistemibankar në tërësi do të duhet të vënë mënjanë kapital me qëllim përballimin e humbjeve nga këto 

kredi për të ruajtur mbarëvajtjen e aktivitetit dhe absorbuar humbjet. Krahas këtij fenomeni, problem 

përbën edhe klasifikimi në klasën “2”, pasi është fare afër stadit të përkeqësimit të mundshëm, çka do 

të përkthehej në një rritje të mëtejshme potenciale të rrezikut, pra që këto kredi do të vijojnë të 

përkeqësohen dhe për rrjedhojë të klasifikohen në klasat më të këqija. Këtu, viti 2008 ka sjellë dhe 

diferencën, pasi përkeqësimi është thuajse i menjëhershëm. 

 

Nëse do të mernim në shqyrtim ecurinë e portofolit të kredisë, pra të numrit të kredive, sipas klasave 

për portofolin “individë”, ajo çka vërehet është fakti se ndër vite ka një ecuri që tashmë ka marrë trajtë 

brenda periudhave. Më konkretisht, nëse për klasat “0” dhe “1”, pra standard dhe në ndjekje, vërehet 

një rritje e stabilizuar në cilësi, deri në tremujorin e parë të vitit 2011 dhe më pas mbetemi në të njëjtat 

nivele, smund të themi të njëjtën gjë përsa i takon klasave me probleme. Pra nga një analizë më e 

hollësishme e tyre, vërehet se ka një rritje të ndjeshme të migrimeve për klasat “2”; “3”; dhe “4”, 

kryesisht rënie e përmirësimeve dhe rritje materiale e përkeqësimeve. Më konkretisht, nëse gjatë vitit 

2008, numri i kredive që klasifikohen në klasën e “nënstandard” ka qenë në nivelin prej 658 kredish, 

mjafton të vërehet se në Qershor 2013 ky numër arrin në 1489 kredi; po kështu, numri i kredive që 

klasifikohej i “humbur” në 2008 ishte 777 kredi dhe ky numër shënon një rritje eksponenciale në 

Qershor 2013 duke arritur në 16196 kredi. Në anën tjetër, numri i kredive që bankat kanë fshirë duke 

filluar nga viti 2008 e deri në Qershor 2013 ka pësuar gjithashtu rritje duke arritur në 367738 kundrejt 

nivelit prej 12966 në vitin 2008.  

 

Ky fakt i fundit merr rëndësi madhore jo vetëm nga përmasat e tij, pra në kuadër të kostove që sistemi 

duhet të përballojë për njohjen e humbjes nga këto kredi, por edhe në kushtet kur kreditë e humbura 

janë potencialisht një vlerë që duhet shtuar në këtë bilanc, pasi të kenë përfunduar të gjitha veprimet e 

mundshme ligjore për arkëtimin e tyre. Pra dhe nje herë theksohet rëndësia e mirëkapitalizimit të 

bankave individuale dhe e sistemit në tërësi për të përballur këtë fenomen
31

. 

 

Tabelë 8.4: Ecuria në vlera mesatare (në %) për portofolin “individë”, gjatë periudhës 2008-2013. 

 
 

                                                           
31

Për më shumë detaje mbi ecurinë e portofolit t ëkredisë për segmentin individë, lutem referohu tabelës 8.3 në Aneks, në 

fund të studimit. 

0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 86,6 1,2 0,5 0,2 0,0 11,6 0,0 100,0

1 15,2 57,9 11,4 5,3 0,2 9,9 0,0 100,0

2 6,8 6,0 20,9 48,1 4,3 13,8 0,1 100,0

3 1,9 1,8 2,9 42,6 42,7 7,6 0,4 100,0

4 0,6 0,2 0,4 1,0 79,1 4,5 14,3 100,0

5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 99,8 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

73,5       2,6         0,9         1,0         0,7         20,8       0,4         100,0     

Mesatarja 2008
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0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 89,4 2,0 0,7 0,1 0,1 7,7 0,0 100,0

1 24,4 47,4 17,4 1,4 0,1 9,1 0,0 100,0

2 7,8 5,5 23,4 51,3 0,6 11,4 0,0 100,0

3 1,8 1,0 1,3 52,1 29,4 13,9 0,5 100,0

4 0,4 0,2 0,2 1,0 91,3 3,9 3,0 100,0

5 0,4 0,0 0,0 0,0 24,9 74,7 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

55,6       2,6         1,2         1,4         8,2         30,6       0,4         100,0     

Mesatarja 2009

0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 89,2 1,6 1,3 0,1 0,0 7,9 0,0 100,0

1 16,1 53,3 19,5 1,8 0,2 9,0 0,1 100,0

2 10,8 2,9 38,2 34,7 1,9 11,3 0,1 100,0

3 3,7 0,9 2,3 45,5 36,8 9,7 1,1 100,0

4 1,0 0,2 0,6 0,7 86,6 4,8 6,1 100,0

5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 99,6 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 99,9 100,0

43,7       1,9         1,7         1,3         2,6         48,0       0,7         100,0     

Mesatarja 2010

0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 88,6 1,6 1,3 0,1 0,0 8,4 0,0 100,0

1 26,6 41,5 19,9 2,1 0,2 9,6 0,0 100,0

2 15,6 3,7 36,5 33,1 2,3 8,6 0,1 100,0

3 7,4 1,1 2,3 45,1 37,4 5,5 1,3 100,0

4 3,3 0,2 0,3 0,5 90,0 3,1 2,8 100,0

5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 99,6 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

36,6       1,4         1,5         1,2         2,9         55,2       1,3         100,0     

Mesatarja 2011

0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 89,2 1,8 0,6 0,3 0,0 8,2 0,0 100,0

1 26,6 34,0 21,1 9,3 0,4 8,6 0,0 100,0

2 8,7 5,0 44,0 31,2 3,0 8,2 0,0 100,0

3 4,6 1,2 2,9 38,1 43,5 8,6 1,2 100,0

4 1,0 0,2 0,2 0,6 88,8 4,1 5,1 100,0

5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 99,8 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 99,8 100,0

32,8       1,1         0,9         0,8         2,9         59,8       1,7         100,0     

Mesatarja 2012
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Burimi: të dhënat e Regjistrit të Kredive, Banka e Shqipërisë. 

 

8.1.2 Zhvendosja në klasifikim 
 

Përveç analizës së numrit të kredive - si për individëd ashtu edhe bizneset - që kanë ruajtur të njëjtin 

klasifikim (rating drift), një tjetër tregues i tërthortë i cilësisë së portofolit është dhe magnituda e 

lëvizjeve në përmirësim apo përkeqësim nga një klasë në tjetrën. Kjo zhvendosje në klasifikim, e 

njohur ndryshe si stabiliteti i klasifikimeve (rating stability) jepet në vijim, veçmas për individëd dhe 

bizneset. 

Gjatë gjithë periudhës së analizuar, 2008-2013, rezulton një përkeqësim i portofolit si për bizneset dhe 

për individët. Përkeqësimi më i madh ka ndodhur në tremujorin e parë 2009. Trendi në rënie ka vijuar 

edhe për vitet në vazhdim, me përjashtim të tremujorit të parë 2012 ku vërehet një përmirësim i 

dukshëm për kreditë e biznesit dhe një rënie e vlerave negative në tremujorin e dytë 2009 dhe 

tremujorin e katërt 2011 për individët. Përmirësimi përsa i takon si portofolit biznes ashtu edhe 

portofolit të kredisë për individëd lidhet me futjen në treg të përmbarimit privat. Nëse deri në Dhjetor 

2011 ka funksionuar vetëm ai shtetëror, i cili dallonte për ngadalësiminnë procedura, mosefikasitet dhe 

afate të tejzgjatura kohore në procesin e ekzekutimit e deri në arkëtimin e vlerës së kredisë nga bankat, 

ardhja e shërbimit përmbarimor privat ka dhënë rezultate të dukshme e të prekshme. Ky fenomen 

shpjegon dhe ecurinë pozitive në cilësinë e portofolit për periudhat e mësipërme, pasi shërbimi 

përmbarimor privat u shoqërua edhe me një fshirje të kredive nga bilancet e bankave duke spastruar në 

këtë mënyrë pasqyrat e tyrefinanciare dhe përmirësuar ecurinë e treguesit të performancës së cilësisë 

së kredive. 

Figurë8.1: Numri total i kredive për biznesin që kanë pasur përmirësim dhe kreditë që kanë pasur 

përkeqësim sipas tremujorëve
32

.  
Burimi: të dhënat e Regjistrit të Kredive, Banka e Shqipërisë dhe përpunime të autores. 
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Në boshtin horizontal: ecuria sipas tremujorëve; në boshtin vertikal: shuma e zhvendosjeve në %. 

0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 89,6 1,7 0,5 0,2 0,0 8,1 0,0 100,0

1 27,3 36,1 18,1 9,2 0,1 9,3 0,0 100,0

2 11,8 5,2 45,7 27,5 1,4 8,4 0,0 100,0

3 4,4 1,8 4,2 35,5 44,2 10,0 0,0 100,0

4 0,8 0,2 0,3 0,6 91,6 4,5 2,1 100,0

5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 99,9 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 97,6 100,0

29,7       1,0         0,8         0,7         3,0         63,2       1,7         100,0     

Mesatarja 2013
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Figurë8.2: Numri total i kredive për individë që kanë pasur përmirësim dhe kreditë që kanë pasur 

përkeqësim sipas tremujorëve
33

. 
Burimi: të dhënat e Regjistrit të Kredive, Banka e Shqipërisë dhe përpunime të autores. 

 

Përmirësimi për bizneset në tremujorin e parë 2012 është shkaktuar nga një zhvendosje e 1,181 kredive 

nga të humbura në klasën e kredive në ndjekje. Kjo pasi një pjesë e qenësishme e klientëve të cilëve 

tashmë ju duhet të përballen me procedurat ligjore preferuan të kryejnë shlyerjen e pagesave të 

prapambetura. Në rastin e individëve, në tremujorin e parë 2009 ka pasur një zhvendosje prej 6,895 

kredi nga klasa performuese në ato me probleme, të cilat më pas kanë kaluar sërish në performuese, 

duke shkaktuar dhe përmirësimin e dukshëm të paraqitur në grafikun më sipër. Për sa i përket 

tremujorit të katërt 2011, përmirësimi ka ardhur si rezultat i zhvendosjes së 1,115 kredive në klasat që 

performojnë për arsyet e përmendura më lart.  

Siç dhe u përmend më lart, treguesi për stabilitetin e klasifikimit mat magnitudën e lëvizjeve, në 

përqindje, të kredive që nuk kanë ndryshuar klasifikimin sipas secilit tremujor. Në grafikët në vijim 

paraqitet ecuria tremujore për secilën klasë sipas bizneseve dhe individëve. 

Figurë 8.3
34

: Stabiliteti i klasifikimit për bizneset (në %)
35

.Burimi: të dhënat e Regjistrit të Kredive, Banka e 

Shqipërisë dhe përpunime të autores. 
Klasifikimi për bizneset është relativisht i qëndrueshëm, me përjashtim të tremujorit të parë 2012 ku 

kishte një zhvendosje të qenësishme. Tabela më poshtë jep dhe paraqitjen numerike të këtij fenomeni. 

                                                           
33

Në boshtin horizontal: ecuria sipas tremujorëve; në boshtin vertikal: shuma e zhvendosjeve në %. 
34

Shënim: mungesa e paraqitjes së të dhënave  për T1‟08, vjen si rrjedhojë e faktit se ky tremujor ëshët marrë si bazë për të 

ndërtuar matricën e tranzicionit në vijim, dhe jo se në atë tremujor nuk ka patur kredi me probleme. 
35

Në boshtin horizontal: ecuria e klasave të kredisë sipas tremujorëve; në boshtin vertikal: numri i kredive sipas klasave.  
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Tabelë 8.5: Stabiliteti i klasifikimeve për portofolin “biznes” ndër vite. 

 
Burimi: të dhënat e Regjistrit të Kredive, Banka e Shqipërisë dhe përpunime të autores. 

 

Figurë8.4: Stabiliteti i klasifikimit për individët (në %)
36

. 
Burimi: të dhënat e Regjistrit të Kredive, Banka e Shqipërisë dhe përpunime të autores. 

 

Klasifikimi për individë paraqitet më i qëndrueshëm për sa i përket klasave të humburave dhe 

standard. Nga ana tjetër, klasat në ndjekje, nënstandard, dhe të dyshimta kanë pasur luhatje më të 

mëdha gjatë vitit 2008, 2009 dhe një pjesë e 2010. Rënia për këto klasa në tremujorin e dytë 2009 dhe 

tremujorin e katërt 2011 është shkaktuar nga kalimi i kredive nga klasa standard. 

 

Tabelë 8.6: Stabiliteti i klasifikimeve për portofolin “individë” ndër vite. 

 
Burimi: të dhënat e Regjistrit të Kredive, Banka e Shqipërisë dhe përpunime të autores. 

 

Grafikët e më poshtëm paraqesin ecurinë e klasifikimit krahasuar me tremujorin e katërt 2008 si për 

bizneset dhe për individët. Viti 2008 (tremujori i parë) u përzgjodh për të krahasuar qëndrueshmërinë e 

vlerësimit përpara dhe pas krizës financiare. Edhe në grafikët e paraqitura më poshtë dallohen luhatjet 

e paraqitura në grafikët më lartë. 
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Në boshtin horizontal: ecuria e klasave të kredisë sipas tremujorëve; në boshtin vertikal: numri i kredive sipas klasave 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Standard Në ndjekje Nënstandard Të Dyshimta Të Humbura

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Standard 1,10 1,10 1,00 1,12 1,08 1,11 1,10 1,08 1,06 1,05 1,04 1,04 1,04 1,06 1,06 1,12 1,10 1,11 1,10 1,11 1,11

Në ndjekje 0,92 0,92 1,00 1,11 1,99 1,22 1,16 1,11 1,09 1,18 1,12 1,07 1,06 0,99 0,97 0,80 0,93 0,85 0,88 0,85 0,87

Nënstandard 0,55 0,55 1,00 1,02 1,27 1,41 1,37 2,21 2,57 2,89 3,23 2,97 3,05 3,12 3,24 1,95 1,96 2,07 2,26 1,98 2,14

Të Dyshimta 0,29 0,29 1,00 1,01 1,55 0,99 1,13 1,17 1,29 1,13 1,23 1,32 1,41 1,42 1,46 1,14 1,06 1,08 1,10 1,15 1,03

Të Humbura 0,41 0,41 1,00 1,01 1,38 2,22 2,67 3,43 4,06 4,68 4,86 4,65 5,21 5,70 6,32 6,71 6,70 6,88 7,17 7,59 7,91

Stabiliteti Klasifikimit 2008 2009 2010 2011 2012 2013



Juna BOZDO 
 

111 
 

 
Figurë 8.5: Stabiliteti i klasifikimit për biznese (krahasuar me tremujorin e katërt 2008)

37
. 

Burimi: të dhënat e Regjistrit të Kredive, Banka e Shqipërisë dhe përpunime të autores. 

 

 

 
Figurë 8.6: Stabiliteti i klasifikimit për individët(krahasuar me tremujorin e katërt 2008)

38
. 

Burimi: të dhënat e Regjistrit të Kredive, Banka e Shqipërisë dhe përpunime të autores. 

 

 

8.1.3 Vlerësimi i matricës së tranzicionit për bizneset 
 

Analiza e shpërndarjes së klasifikimeve përfshin të dhënat tremujore, duke filluar me tremujorin i parë 

2008 deri në tremujorin e dytë 2013. Të dhënat ofrojnë numrin e kredive për secilën klasë në kohën T 

dhe lëvizjen e tyre brenda klasave në kohën T+1. Secila kolonë e matricës paraqet shpërndarjen brenda 

një klase në kohën T dhe secili rresht paraqet klasifikimin në kohën T+1. Të dhënat paraqesin numrin e 

kredive për secilën klasë. Më pas, përllogariten peshat në përqindje për secilën qelizë të matricës në 

raport me totalin e klasifikimit përkatës në periudhën T. 
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Në boshtin horizontal: ecuria e klasave të kredisë sipas tremujorëve; në boshtin vertikal: stabiliteti i klasifikimit, 

zhvendosjet.  
38

Në boshtin horizontal: ecuria e klasave të kredisë sipas tremujorëve; në boshtin vertikal: stabiliteti i klasifikimit, 

zhvendosjet.  
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Tabela 8.7: Formati i informacionit të përpunuar. 

 
Burimi: përpunime të autores. 

 

Qelizat diagonale, të theksuara me blu, japin kreditë që nuk kanë ndryshuar klasifikim në krahasim me 

periudhën e kaluar. Qelizat në të djathtë të tyre janë kreditë që kanë njohur përkeqësim dhe në të majtë 

janë kreditë që kanë pasur një përmirësim në klasifikim. Në përllogaritjeështëlënë jashtë informacioni 

mbi kreditë e fshira (klasa 5) dhe të paguara (klasa 6), pasi nuk janë pjesë përbërese e treguesit të 

cilësisë së portofolit të kredisë, ku futen vetëm klasat nga 0-4. Formati i përdorur paraqitet më poshtë. 

 

Tabela 8.8: Informacioni i përdorur. 

 
Burimi: të dhënat e Regjistrit të Kredive, Banka e Shqipërisë dhe përpunime të autores. 

 

Secili numër në tabelë korrespondon me një nga pesë klasifikimet e kredisë, klasa standarde është 0 

dhe e humbur është 4. Në përllogaritjen e probabilitetit të mopagimitose të humbjes (PD) për secilën 

klasë, janë përdorur përqindjet në kolonën 4. Për të llogaritur PD vjetore është përdorur mesatarja e 

tremujorëve për secilin vit. Ndërkohë, për matjen e stabilitetit të klasifikimit janë përdorur përqindjet 

diagonale të theksuara me blu. Gjithashtu,është përdorur tremujori i katërt 2008, si pikë krahasimi për 

të matur stabilitetin e klasifikimeve.  

 

 

8.1.4 Probabiliteti i mosshlyerjes ose humbjes (PD) 
 

Për matjen e probabilitetit të mosshlyerjes është përdorur numri i kredive të cilat kanë kaluar nga një 

klasë e caktuar në kohën T në klasën e të humburave në kohën T+1. Ky tregues është matur për çdo 

tremujor dhe është marr mesatarja vjetore më pas për të patur një panoramë më të qartë vjetore. 

 

Në grafikët e mëposhtëm paraqitet ecuria vjetore e PD-ve për totalin e portofolit për biznesin dhe 

individët. Rritja e dukshme që paraqitet në grafikun e biznesit ka ardhur për shkak se në tremujorin e 

katërt 2011 kanë kaluar 21,989 kredi nga të humbura në kredi të fshira, duke shkaktuar në këtë mënyrë 

rritjen e pasqyruar më poshtë. Kjo dëshmon për një probalititet tepër të lartë humbjeje, siç dhe ka 

ndodhur në portofolin biznes. Në rastin e PD-ve për individë, në fund të tremujorit të parë 2009 ka 
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pasur 80,126 kredi të humbura që kanë kaluar në klasën e të fshirave. Ndaj dhe treguesi i humbjes 

është aq i lartë, për tu stabilizuar më pas në nivele më të qendrueshme.  

 

 
Figurë 8.7: Probabiliteti i mosshlyerjes (PD) për totalin e kredive sipas bizneseve dhe individëve

39
. 

Burimi: të dhënat e Regjistrit të Kredive, Banka e Shqipërisë dhe përpunime të autores. 

 

Në grafikët e mëposhtëm paraqitet probabiliteti i mosshlyerjes për kreditë e rregullta. Rritja e PD-së 

për kreditë e klasifikuara në ndjekje për biznesit, ka ardhur për shkak se kanë kaluar dhjetë kredi nga 

klasa në ndjekje në klasën e të humburave. Ndonëse të pakta në numër vlera e tyre ka qenë e tillë që ka 

impaktuar ndjeshëm portofolin. Gjithashtu, vihet re një rënie e kredive në ndjekje për vitin 2011 dhe 

2012, duke ndikuar në këtë mënyrë në rritjen e raportit. Probabiliteti në rastin e individëve paraqitet 

më i qëndrueshëm. Rritja e dukshme në vitin 2012 është shkaktuar në fund të tremujorit të dytë 2012 

kur 42 kredi kanë kaluar nga klasa në ndjekje në klasën e të humburave. 

 

 
Figurë 8.8: Probabiliteti i mosshlyerjes (PD) për kreditë e rregullta sipas bizneseve dhe individëve

40
. 

Burimi: të dhënat e Regjistrit të Kredive, Banka e Shqipërisë dhe përpunime të autores. 

 

 

Raportet e PD-ve për kreditë me probleme paraqesin luhatje në 2012 për bizneset dhe në 2009 për 

individët. Rënia e pasqyruar në 2012 për kreditë e humbura ka ardhur gjatë tremujorit të parë kur 1,181 

kredi kanë kaluar nga të humbura në të dyshimta. Tremujorin e dytë këto kredi kanë kaluar përsëri në 

të humbura duke mos ndikuar në raportin e kredive të dyshimta. Ecuria vjetore në rastin e individëve 

paraqitet më e qëndrueshme pavarësisht disa luhatjeve të lehta në vitin 2009. 
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Në boshtin horizontal: vitet; në boshtin vertikal:probabiliteti i humbjes në %, për portofolin total.  

 
40

Në boshtin horizontal: vitet; në boshtin vertikal:probabiliteti i humbjes në %, për portofolin cilësor.  
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Figurë 8.9: Probabiliteti i mosshlyerjes (PD) për kreditë me probleme sipas bizneseve dhe 

individëve
41

. 
Burimi: të dhënat e Regjistrit të Kredive, Banka e Shqipërisë dhe përpunime të autores. 

 

8.1.5 Analiza e Regresionit 

Një tjetër mjet matjeje apo tregues i rëndësishëm i ecurisë së pritshme të cilësisë së portofolit të 

kredisëështë dhe analiza e regresionit. Sa më i lartë koeficienti aq më e fortë ndërlidhja mes treguesve 

të përfshirë në këtë regresion. Për analizën e regresionit janëpërdorur të dhënat e provigjoneve të 

krijuara (fondet rezervë për humbjet e pritshme nga kreditë) dhe kreditë me probleme në rang sistemi, 

si dhe kreditë me probleme, por të ndara sipas subjektit, individë dhe biznes. Këto të dhëna janë 

përdorur si parashikues të nivelit të probabilitetit të mosshlyerjes apo humbjes (PD) për sistemin, për 

bizneset dhe individët. Përllogaritjet janë kryer me bazë vjetore për periudhën 2008 deri më 2013, 

përkatësisht “X variabla 1- 6.” Të gjitha analizat e regresionit paraqesin R
2
 të ulët, nga 0.01 deri në 

0.1, për shkak të numrit të vogël kampionit me vetëm gjashtë vlera historike. Megjithatë, për 

parashikimin e PD-ve në rang sistemi, kreditë me probleme ofrojnë një R
2
 më të lartë se provigjonet e 

krijuara. 
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Në boshtin horizontal: vitet; në boshtin vertikal:probabiliteti i humbjes në %, për portofolin me probleme. 
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Tabela 8.9: Provigjone të krijuara në nivel sistemi si parashikues të PD-ve për sistemin. 

 
Burimi: përpunime të autores. 

 

Tabela 8.10: Kredi me probleme në nivel sistemi si parashikues të PD-ve për sistemin. 

 
Burimi: përpunime të autores. 

Regression 1

Regression Statistics Regression Statistics

Multiple R 0.23536545

R Square 0.055396895

Adjusted R Square -1.5

Standard Error 3.461793274

Observations 1

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 6 2.8112425 0.4685404 0.2345827 #NUM!

Residual 4 47.936051 11.984013

Total 10 50.747293

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%

Intercept -5.5627E+179 5.5627E+179

X Variable 1 8.782E-301 8.782E-301

X Variable 2 -9.0846E-266 9.0846E-266

X Variable 3 8248.891971 8248.891971

X Variable 4 -5.5627E+179 5.5627E+179

X Variable 5 2.989809486 2.9933888 0.9988043 0.3744146 -5.321170123 11.3007891 -5.321170123 11.3007891

X Variable 6 2.7474E-05 5.672E-05 0.4843374 0.6534711 -0.00013002 0.000184968 -0.00013002 0.000184968

Regression 2

Regression Statistics Regression Statistics

Multiple R 0.283374735

R Square 0.08030124

Adjusted R Square -1.5

Standard Error 3.415853575

Observations 1

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 6 4.07507058 0.679178 0.34925 #NUM!

Residual 4 46.67222258 11.66806

Total 10 50.74729316

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%

Intercept 2.6413E-266 2.6413E-266

X Variable 1 3.2952E-275 3.2952E-275

X Variable 2 -4.499E-264 4.499E-264

X Variable 3 2.6413E-266 2.6413E-266

X Variable 4 -4.4777E-264 4.5305E-264

X Variable 5 2.577594643 3.181985953 0.810058 0.463344 -6.25701468 11.41220397 -6.25701468 11.41220397

X Variable 6 1.95645E-05 3.31055E-05 0.590974 0.586316 -7.2351E-05 0.00011148 -7.2351E-05 0.00011148
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Në rastin e individëve, R
2
 paraqitet më i ulët se rastet e tjera për shkak se individët janë më korrekt në 

shlyerjen e detyrimeve të tyre pavarësisht kalimit në kredi me probleme. Edhe pse një kredi për 

individë mund të kaloj në kredi me probleme, ajo ka probabilitet më të lart që të shlyhet se sa një kredi 

biznesi. 

 

Tabela 8.11: Kredi me probleme për individë si parashikues të PD-ve për individët. 

 
Burimi: përpunime të autores. 

 

 

Ndryshe nga individët, në rastin e bizneseve kredia me probleme është një parashikues më i mirë i PD-

ve duke shënuar gjithashtu R
2
 më të lartë prej 0.1. Kreditë e biznesit të klasifikuar me probleme kanë 

probabilitet më të madh për të kaluar të humbura. Ky probabilitet është gati dhjetë herë më i lartë në se 

individët. 

 

Tabela 8.12: Kredi me probleme për biznese si parashikues të PD-ve për bizneset. 

 
Burimi: përpunime të autores. 

Regression 3

Regression Statistics Regression Statistics

Multiple R 0.119313804

R Square 0.014235784

Adjusted R Square -1.5

Standard Error 2.80275844

Observations 1

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 6 0.453774056 0.075629 0.057765 #NUM!

Residual 4 31.4218195 7.855455

Total 10 31.87559355

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%

Intercept 2.0037E+179 2.0037E+179

X Variable 1 65535 65535

X Variable 2 -4.0825E-275 4.0825E-275

X Variable 3 65535 65535

X Variable 4 3.7554E-308 3.7554E-308

X Variable 5 4.130140575 3.246877778 1.272035 0.272282 -4.884637339 13.14491849 -4.884637339 13.14491849

X Variable 6 -3.89517E-05 0.000162066 -0.24034 0.821879 -0.00048892 0.000411016 -0.00048892 0.000411016

Regression 4

Regression Statistics

Multiple R 0.323577866

R Square 0.104702635

Adjusted R Square -1.5

Standard Error 6.492404814

Observations 1

ANOVA

df SS MS F Significance F

Regression 6 19.71793722 3.286323 0.467789 #NUM!

Residual 4 168.6052811 42.15132

Total 10 188.3232183

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95.0% Upper 95.0%

Intercept -1.1764E-264 6.4884E-264

X Variable 1 5.8642E-266 5.8642E-266

X Variable 2 -5.3193E-264 5.4366E-264

X Variable 3 -1.4694E-266 1.3198E-265

X Variable 4 -1.4694E-266 1.3198E-265

X Variable 5 1.650166257 5.744468305 0.287262 0.788179 -14.29903465 17.59936716 -14.29903465 17.59936716

X Variable 6 5.15291E-05 7.53403E-05 0.683951 0.531573 -0.000157649 0.000260707 -0.000157649 0.000260707
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8.1.6 Pritshmëria e treguesit të kredive me probleme 
 

Në kushtet e konstatimit të rritjes së vazhdueshme të rrezikut të kredisë, e shprehur kjo si rritje e 

treguesit të kredive me probleme, shqetësimi mbikëqyrës ka ardhur në rritje dhe jo vetëm. Ai është 

bërë një shqetësim i vazhdueshëm aq sa është bërë pika e referencës duke fituar ndoshta prioritet ndaj 

problemeve të tjera, dhe kjo me të drejtë. Të ndodhur në këtë situatë, duke u përpjekur për të mbajtur 

nën vëzhgim të vazhdueshëm këtë tregues, një pyetje e rëndësishme që lind është: “si pritet të jetë 

ecuria e kredive me probleme në të ardhmen e afërt”? 

 

Modelet që përdoren sot janë të shumtë dhe nga më të ndryshmit. Ato janë sa të thjeshtë aq edhe të 

komplikuar dhe po ashtu janë edhe variablat që marrin në konsideratë. Rezultatet po ashtu mbeten 

gjerësisht të diskutueshme. Më poshtë paraqitet një analizë për të mundësuar sadopak parashikimin e 

treguesit për të ardhmen.Së pari, është parë ecuria e treguesit të kredive me probleme ndër vite, e cila 

jepet më poshtë për periudhën Dhjetor 2002 – Qershor 2013
42

. 

 

 
Figurë 8.10:Historiku i treguesit të kredive me probleme për periudhën Dhjetor 2002 – Qershor 2013. 

Burimi: përpunime të autores dhe Banka e Shqipërisë. 

 

Në pamje të parë, grafiku jep informacion të përgjithshëm dhe tregon se si ka evoluar ky tregues me 

kalimin e viteve. Shihet se nga vlera prej rreth 6 për qind në 2003, ka arritur vlerat më të ulëta në vitin 

2005, vit nga i cili është rritur në vazhdimësi, duke pësuar një rritje të fortë që nga Shtatori 2008 e në 

vijim. 

 

Për t‟i dhënë një kuptim kësaj ecurie, është gjetur funksioni matematikor që e ka shpjeguar më së miri 

këtë ecuri të treguesit të kredive me probleme. Ky është funksioni polinomial i shkallës së dytë, i 

formës: y = ax
2
 + bx + c. Përputhja e këtij funksioni me ecurinë e treguesit në fjalë si dhe ekuacioni 

përkatës jepet më poshtë. 

 

                                                           
42

Arsyeja e marrjes së të dhënave deri në fund të muajit Qershor 2013, lidhet me hyrjen në fuqi në atë periudhë të paketës 

së masave të Bankës së Shqipërisë, e cila impakton formën e raportimit dhe përmbajtjen e informacionit.  
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Figurë 8.11:Ecuria e treguesit të kredive me probleme për periudhën Dhjetor 2002 – Qershor 2013 

dhe funksioni polinomial i shkallës së dytë. 
Burimi: përpunime të autores. 

 

 

Përputhja e mirë e grafikut të funksionit me grafikun e treguesit, përveçse shihet qartë, shpjegohet 

edhe nga vlera mjaft e lartë e koeficientit të përcaktimit R
2
. Ky koeficient tregon se sa e fortë është 

lidhja midis dy bazave të të dhënave ose, më mirë, sa mirë mund ta shpjegojë një e dhënë një të dhënë 

tjetër. Ai merr vlera nga 0 në 1, ku 0 është mungesa e lidhjes dhe 1 është përputhja e plotë e të 

dhënave.  

 

Në rastin konkret vlera e R
2
 është 0.9843, pra shumë afër vlerës maksimale 1. Kjo do të thotë që vlerat 

e rezultatit të ekuacionit të polinomit të gradës së dytë janë shumë afër vlerave reale të grafikut të 

treguesit të kredive me probleme, e thënë ndryshe korrelacioni i tyre është mjaft i fortë. 

 

Në fakt, vlera e x-it të ekuacionit janë numrat rendorë që fillojnë nga 1, ku secili prej tyre përfaqëson 

muajt përkatës. Kështu, muaji Dhjetor 2002, ku fillon grafiku, përfaqëson numrin 1, ndërsa muaji 

Qershor 2013, ku përfundon grafiku, përfaqëson vlerën 139. Ndërsa vlerat e konstanteve janë ato që 

mundësojnë gjetjen e çdo pike të grafikut të funksionit polinomial për grafikun përkatës për vlerat e 

dhëna të x-it. 

 

E parë në këtë formë, ky ekuacion nuk tregon asgjë që të mund të përbëjë interes.Megjithatë, nëse 

merren konsideratë dy fakte: 

1. përputhja thuajse e plotë e të dhënave të treguesit të kredive me probleme me rezultatet e 

ekuacionit; dhe 

2. treguesi i kredive me probleme është reflektues i disa dukurive si: 

o gjendja ekonomike në të cilën operon sistemi bankar; 

o cilësia e administrimit të rrezikut të kredisë; 

o maturimi i një cikli intensiv kreditimi apo një faze të rëndësishme të zhvillimit 

bankar
43

; 

atëherë, ky ekuacion polinom dhe grafiku përkatës mund të shërbejë si një bazë e mirë për të 

mundësuar parashikimin për zhvillimet e pritshme. Konkretisht, ai mund të përcaktojë vlerën e 

                                                           
43

 Duke qenë se është i vështirë përcaktimi kohor i një cikli, duke parë periudhën kohore të marrë në konsideratë për 

treguesin e kredive me probleme, shihet se aty përmblidhen një sërë zhvillimesh të rëndësishme si periudha “e fjetur” e 

kreditimit deri në vitin 2004, rritja ekspansive e tij në periudhën 2004 – 2008 dhe tkurrja e madhe pas shfaqjes së krizës 

financiare ndërkombëtare. 

y = 0,0981x2 - 1,5006x + 8,6673
R² = 0,9843

0

5

10

15

20

25

30

G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1 G2 G1

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

N
ë 

 %
Historiku i treguesit të kredive
me probleme

Grafiku i funksionit polinomial
për ecurinë historike të treguesit



Juna BOZDO 
 

119 
 

treguesit të kredive me probleme në të ardhmen nëse kushtet të cilat kanë sjellë këtë ecuri të kredive 

me probleme mbeten të pandryshuara. 

Përpara, se të bëhet një përcaktim mbi vlerën e ardhshme të treguesit të kredive me probleme, në 

mënyrë racionale duhet bërë pyetja: sa i saktë mund të jetë ky parashikim?  

 

Për t‟i dhënë përgjigje kësaj pyetjeje, ështëbërë një analizë prapa në kohë (back-testing) për të parë 

nëse zhvillimet e kaluara mund të parashikonin  gjendjen aktuale të kredive me probleme. 

Për këtë kemi marrë në analizë ecurinë e treguesit të kredive me probleme nga viti 2002 deri në disa 

gjashtëmujorë të mëparshëm, përkatësisht deri më 6 muaj më parë; 12 muaj më parë; dhe 18 muaj më 

parë (ku kufiri maksimal është muaji Qershor 2013). Për secilin rast, kemi ndërtuar funksionin 

polinomial të shkallës së dytë dhe nëpërmjet tij kemi bërë parashikimin se sa do të jetë treguesi i 

kredive me probleme në Qershor 2013. Rezultatet paraqiten më poshtë. 

 

 
 

 
Burimi: përpunime të autores. 
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Figurë 8.12:Ecuria e treguesit të kredive me probleme për periudhat nga Dhjetor 2002 deri në tre 

gjashtëmujorë të mëparshëm dhe funksioni polinomial përkatës i shkallës së dytë. 
Burimi: përpunime të autores.  

 

Në këta tre grafikë konstatohet se sa më e largët është periudha e marrë në konsideratë, aq më e vogël 

është vlera e R
2
 , e cila, megjithatë, mbetet mjaft e lartë dhe afër vlerës 1 që tregon për lidhjen e fortë 

të funksionit polinomial me vlerën në kohë të treguesit. Ndërkohë që, sa më afër të jetë periudha e 

parashikimit aq më i saktë është parashikimi. Dhe kjo bëhet e kuptueshme nëse merret parasysh që 

kushtet ekonomike apo strukturat e brendshme të bankave nuk pritet të pësojnë ndryshime të ndjeshme 

për periudha të shkurtra kohore. 

Bazuar në analizën e mësipërme, është bërë parashikimi itreguesit të kredive me probleme për 

periudhën e ardhshme gjashtëmujore, deri në Dhjetor 2013. 

 

 
Figurë 8.13: Ecuria e treguesit të kredive me probleme për periudhën Dhjetor 2002 – Qershor 2013,  

funksioni polinomial i shkallës së dytë dhe parashikimi për Dhjetor 2013. 
Burimi: përpunime të autores.  

 

Rezultatet e parashikimit tregojnë se vlera e treguesit të kredive me probleme në Dhjetor 2013 është 

26.7 për qind, që do të thotë se vlera e këtij treguesi në Dhjetor 2013 do të luhatet në vlerat 26 deri në 

27 për qind. 

Bazuar në një logjikë racionale, kjo vlerë duket afër realitetit bazuar në kushtet ekonomike në të cilat 

operon sistemi bankar dhe në eksperiencën e viteve të fundit, gjatë të cilëve kemi konstatuar rritje të 

vazhdueshme të treguesit të kredive me probleme si reflektim i këtyre kushteve. 
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Për periudha më të largëta, për të qenë më të kujdesshëm, kjo mënyrë parashikimi do të mbetet për t‟u 

verifikuar pasi ajo mbështetet në kahun e ecurisë së periudhave të kaluara dhe nuk është në gjendje të 

parashikojë zhvillime të caktuara ekonomike.  

 

8.1.7 Ecuria e nivelit të kredive me probleme dhe faktorët ndikues në cilësinë e portofolit të 

kredisë 

Fakti se procesi kredidhënës - krahas efekteve pozitive që mbart në zhvillimin e ekonomisë së një 

vendi - shoqërohet nga “rreziku i humbjes”, i cili materializohet në formën e kredive me probleme, 

është tashmë i provuar nga pikëpamja empirike. Edhe në kontekstin e zhvillimeve të sistemit bankar 

shqiptar ky fenomen është vërtetuar. Gjatë pesëvjeçarit të fundit, T2‟ 2008-T2‟ 2013, është regjistruar 

një rritje materiale e nivelit të kredive me probleme. Arsyet mbrapa këtij zhvillimi paraqiten më 

poshtë, duke u përpjekur të dallojmë midis faktorëve strukturorë dhe atyre ekonomikë si dhe duke vënë 

theksin në identifikimin e faktorëve që mund apo perceptohen të kenë ndikim të ndjeshëm në 

zhvillimet e ardhshme. 

 

8.1.7.1 Faktorët strukturorë 

Për këtë do t‟i referohem ecurisë së përbërësve të cilësisë së kredisë, si më poshtë:  

 vlera bruto e kredive me probleme në periudha të ndryshme kohore (Figurë 1)
44

; 

 vlera bruto e portofolit të kredisë në periudha të ndryshme kohore (Figurë 1)
45

; 

 treguesi i kredive me probleme në periudha të ndryshme kohore (Figurë 2). 

 

 
Figurë 8.14:Ecuria e portofolit të kredisë dhe e kredive me probleme (boshti vertikal: vlera bruto, mln lekë; 

boshti horizontal: vitet). 
Burimi: Banka e Shqipërisë dhe përpunime të autores. 

 

 

Grafiku i mëposhtëm paraqet ecurinë e rritjes tremujore të kredive me probleme dhe të portofolit të 

kredisë kundrejt ecurisë së treguesit të kredive me probleme. 

 

                                                           
44

Vlera bruto e portofolit të kredisë me probleme për sistemin në T2‟ 2013 arrin në 139.9 miliardë lekë. Për muajin 

Korrik‟13 ky portofol shënon vlerën prej 135.3 miliardë lekë. 
45

 Vlera bruto e portofolit të kredisë për sistemin në T2‟ 2013 arrin në 579.2 miliardë lekë. Për muajin Korrik‟13 ky 

portofol shënon vlerën prej 569.2 miliardë lekë. 
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Figurë8.15: Ritmi i rritjes së totalit të kredisë dhe kredive me probleme (majtas, në %) dhe raporti 

kredi me probleme/total kredie (djathtas, në %). 
Burimi: përpunime të autores dhe Banka e Shqipërisë. 

 

Siç paraqitet në grafik, rritja tremujore e kredive me probleme është e luhatshme. Duke përjashtuar 

rritjen mjaft të madhe të tyre, prej rreth 70 për qind në tremujorin e katërt 2008, në pjesën tjetër të 

periudhës së referencës rritja e tyre është luhatur kryesisht në nivelet 0 – 20 për qind. Megjithatë, vlen 

të theksohet fakti që pas muajit Dhjetor 2011 ritmi i rritjes së kredisë me probleme nuk ka tejkaluar 

nivelin e 10% (tabela 1).  

 

Për kreditë me probleme ritmi rritës ka qenë gjithmonë më i lartë se ritmi i rritjes së totalit të kredisë. 

Përjashtim bëjnë periudhat T3`08 dhe T4`12 ku ritmi i rritjes së kredisë me probleme ka qenë me i ulët 

se ritmi i rritjes së totalit të kredisë. 

 

Ndërkohë që, ritmi i rritjes së kredisë ka pësuar rënie të qenësishme duke filluar që nga T2`09 e në 

vijim – nën ndikimin e zhvillimeve konjukturale në tregjet botërore dhe në ekonominë vendase - 

periudhë e cila përkon edhe me ritmin rritës së treguesit të kredive me probleme. Shqetësues ngelet 

fakti i ngadalësimit të ritmit të rritjes së portofolit të kredisë pas T2`12 që rezulton të jetë me një rritje 

më të vogël se 1%. 

 

E parë nën këtë këndvështrim, duket se treguesi i kredive me probleme është ndikuar në mënyrë të 

ndjeshme nga ulja e ritmit rritës të portofolit të kredisë. Megjithatë, në ritmin e lartë rritës të këtij 

treguesi përllogaritja e ndikimit të rritjes së qenësishme të vet portofolit të kredisë në periudhën 2008-

2013 - çka shfaq problemet më pas në kohë - nga njëra anë dhe impakti i efekteve të vet krizës 

botërore nga ana tjetër, bëhet i vështirë.  

 

Tabela 8.13: Kredia me probleme, teprica e kredisë, ritmi i rritjes së tyre; treguesi i kredisë me 

probleme; për periudhën e analizuar ndarë sipas çdo tremujori. 

Periudha 

Kredi me 

probleme 

(bruto), (mln, 

lekë) 

Totali i 

kredive 

(bruto), (mln, 

lekë) 

Kredi me 

probleme 

(bruto)/Totali i 

kredisë (bruto) 

Ritmi i rritjes 

së kredisë me 

probleme 

(bruto) 

Ritmi i 

rritjes së 

totalit të 

kredisë 

(bruto) 

Qershor 2008 14,956.60 347,491.04 4.30% 21.70% 12.29% 

Shtator 2008 15,660.06 374,715.24 4.18% 4.70% 7.83% 

Dhjetor 2008 26,647.56 406,924.75 6.55% 70.16% 8.60% 
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Mars 2009 31,601.94 418,187.99 7.56% 18.59% 2.77% 

Qershor 2009 37,084.06 419,821.20 8.83% 17.35% 0.39% 

Shtator 2009 43,665.21 439,506.65 9.94% 17.75% 4.69% 

Dhjetor 2009 47,104.84 452,545.51 10.41% 7.88% 2.97% 

Mars 2010 53,547.24 460,916.53 11.62% 13.68% 1.85% 

Qershor 2010 57,330.96 472,586.02 12.13% 7.07% 2.53% 

Shtator 2010 65,054.61 476,128.91 13.66% 13.47% 0.75% 

Dhjetor 2010 68,519.02 490,869.67 13.96% 5.33% 3.10% 

Mars 2011 74,262.76 504,649.89 14.72% 8.38% 2.81% 

Qershor 2011 88,913.19 523,431.34 16.99% 19.73% 3.72% 

Shtator 2011 99,514.62 542,606.75 18.34% 11.92% 3.66% 

Dhjetor 2011 106,210.44 566,217.13 18.76% 6.73% 4.35% 

Mars 2012 114,952.92 571,845.35 20.10% 8.23% 0.99% 

Qershor 2012 120,513.26 571,911.84 21.07% 4.84% 0.01% 

Shtator 2012 131,127.18 577,169.66 22.72% 8.81% 0.92% 

Dhjetor 2012 129,826.58 577,815.95 22.47% -0.99% 0.11% 

Mars 2013 137,494.99 579,863.84 23.71% 5.91% 0.35% 

Qershor 2013 139,898.40 579,157.55 24.16% 1.75% -0.12% 
Burimi i të dhënave: Banka e Shqipërisë, statistikat bankare 3-mujore. 

 

8.1.7.2 Faktorët ekonomikë 

Këto faktorë, janë ato që më së shumti janë identifikuar si shkaktarët kryesorë të përkeqësimit të 

cilësisë së portofolit të kredisë, të rigrupuar si më poshtë:   

 

 Kriza ndërkombëtare, e cila ndonëse nuk preku drejtpërdrejt vendin tonë, pati ndikim të 

tërthortë në veprimtarinë e shoqërive vendase e më tej në të gjithë ekonominë. Ky zhvillim 

influencoi në 2 drejtime: 

a. Në uljen e ofertës së kredisë nga ana e bankave, si pasojë e situatës së shtrënguar të 

likuiditetit, fillimisht, si dhe pritshmërisë për një rritje më të vogël të ekonomisë së 

vendit. Në tërësi, bankat e sistemit rishikuan planet fillestare të biznesit duke 

reflektuar ngjarjet e kaluara dhe ato të pritshme dhe, sigurisht, veprimtaria që e 

ndjeu më së shumti këtë ndikim ishte ajo kredituese, rritja e pritur e së cilës pësoi 

rënie të ndjeshme. Kjo u materializua në një shtrëngim të standardeve kredidhënëse 

dhe njëkohësisht në një rritje të rrezikut të perceptuar. Megjithatë, nga njëra anë 

shtrëngimi i standardeve është një qëndrim i kujdesshëm në këndvështrimin e 

adresimit të rreziqeve në rritje, por nga ana tjetër dhe sidomos në kushtet kur Banka 

e Shqipërisë ka gjykuar se kjo do të përkthehej në një efekt prociklik, iu kërkua 

bankave që paralelisht të forcojnë analizat e tyre të vlerësimit të rrezikut si edhe të 

vazhdojnë kredidhënien për ato që identifikohen si sektorë apo subjekte 

rëndësishëm apo strategjik. Banka e Shqipërisë ka konstatuar se ka një rënie të 

përgjithshme të normave të interesit të cilat vlerësohet se duhet të gjejnë një 

reflektim më të mirë në sjelljen e bankave. Ndërkohë që, deri dje përcaktimi i tyre 

është ndikuar nga nevoja për likuiditet, sot ato duhet të kenë një orientim të qartë 

drejt zhvillimit të aktivitetit kreditues. Më së shumti kjo gjë shihet e pasqyruar në 

veprimtarinë e bankave në monedhën vendase. Ndërsa, veprimtaria në monedhën e 

huaj vlerësohet se ka ende hapësirë për një vendimmarrje në drejtim të uljes së 

normave të interesit, duke përfituar për t‟i dhënë një shtysë rritjes së kreditimit të 

ekonomisë nëpërmjet uljes së normave të interesit, me qëllim ndikimin në ulje ndaj 

normave të interesit të kredive.  

b. Në uljen e kërkesës për kreditim pasi si kompanitë ashtu edhe individët, nisur nga 

zhvillimet në ekonominë globale dhe vendase si dhe bazuar në perceptimin 
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jopozitiv të situatës ekonomike në vend, pakësuan ose shtynë për më vonë planet e 

investimit e të konsumit. 

 

Faktor tjetër me ndikim jo të drejtpërdrejtë në përkeqësimin e treguesit të cilësisë së kredisë është dhe 

kursi i këmbimit. Thuhet jo i drejtpërdrejtë duke qenë se edhe ai vetë u ndikua nga shfaqja e krizës 

financiare ndërkombëtare. Për të parë ndikimin e kursit të këmbimit kemi krahasuar ecurinë e tij për dy 

monedhat kryesore, Euro dhe Usd, kundrejt ecurisë së nivelit të kredive me probleme të pambrojtura 

ndaj rrezikut të kursit të këmbimit. 

 

 
Figurë8.16:Kreditë me probleme të pambrojtura ndaj kursit të këmbimit (majtas) dhe ecuria e tij 

(djathtas). 
Burimi i të dhënave: Banka e Shqipërisë, statistikat 3-mujore. 

 

Përgjatë harku kohor pesëvjeçar evidentohet se: 

- treguesi i kredive me probleme për kreditë e pambrojtura nga kursi i këmbimit në Euro 

është rritur me 8.6 herë ndaj T2‟ 2008; 

- treguesi i kredive me probleme për kreditë e pambrojtura nga kursi i këmbimit në Usd është 

rritur me 24 herë ndaj T2‟ 2008; 

- treguesi i kredive me probleme për kreditë e pambrojtura nga kursi i këmbimit në valutë 

(total) është rritur me 9.7 herë ndaj T2‟ 2008.  

 

Ndërkohë, për të njëjtën periudhë: 

- kursi i këmbimit të monedhës Usd ndaj Lekut është rritur 37.9 për qind, duke patur luhatje 

në këtë ritëm, dhe 

- kursi i këmbimit të monedhës Euro ndaj Lekut është rritur 14.0 për qind, duke patur luhatje 

në këtë ritëm. 

Nga sa u tha më lart, konstatohet se në të dyja rastet ka rritje si të ecurisë së treguesit të kredive me 

probleme ashtu edhe të kurseve të këmbimit.  

 

Në këtë mënyrë, mund të shpjegohet ndikimi i rritjes së kurseve të këmbimit në rritjen e treguesit të 

kredive me probleme për kreditë e pambrojtura nga kursi i këmbimit, por nuk mund të kuantifikohet 

ky ndikim. Megjithatë, mund të thuhet se në linjë me zhvillimet në ecurinë e treguesit të kredive me 

probleme në total dhe treguesi i kredive me probleme të pambrojtura ndaj kursit të këmbimit shënon 
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përkeqësim. Kjo, për faktin se pjesa mbizotëruese e portofolit të kredisë është në monedhë të huaj, 

kryesisht euro
46

.  

 

Për të thelluar më tej analizën është marrë në shqyrtim edhe ecuria në kohë e cilësisë së portofolit të 

kredisë të akorduar në periudha të caktuara tremujore (loan vintage). Rezultatet e të dhënave i paraqet 

tabela e mëposhtme. 

 

Tabela 8.14: Cilësia e portofolit të kredive që nga momenti i origjinimit. 

 
Burimi: përpunime të autores. 

 

Qëllimi i kësaj tabele, është vlerësimi i ecurisë së cilësisë së portofolit të kredisë të akorduar në 

periudha të caktuara 6-mujore. Siç vërehet në tabelën poshtë (pjesa me të verdhë) kreditë e dhëna në 

periudhën Mars 2011 - Shtator 2011; Shtator 2011 - Mars 2012; dhe Qershor 2012 - Dhjetor 2012, 

evidentohen si kreditë të cilat në fund të tremujorit të dytë të vitit 2013, rezultojnë me treguesin më të 

lartë të kredisë me probleme, mbi 8.5 për qind. Ky tregues është mbi nivelin 8 për qind edhe për sa i 

përket kredive më të reja, të cilat janë dhënë gjatë periudhës Shtator 2012 - Mars 2013, të cilat 

vlerësohen si kredi me cilësi të dobët, meqënëse  kanë shfaqur probleme brenda një periudhe të 

shkurtër nga momenti i akordimit.  

Ajo çka konstatojmë, veçanërisht kjo e dallueshme për portofolet e kredive të origjinuara duke filluar 

nga tremujori i dytë i vitit 2011 e deri në ato të dhëna gjatë tremujorit të parë të vitit 2013, është se 

përkeqësimi i portofoleve duket të ketë ardhur drejt përshpejtimit, duke shfaqur kështu tregues më 

problematikë që në tremujorët e parë të jetës së tyre. Vlen të përmendet se, zhvillimet e mësipërme 

janë ndikuar kryesisht e ngadalësimit të ritmit të rritjes së tepricës së kredisë së sistemit dhe rritjes së 

përshpejtuar të kredive me probleme.  

 

 

8.1.8 Pritshmëritë për të ardhmen 

Ndër faktorët që mund të ndikojnë në ecurinë e ardhshme të kredisë me probleme listojmë më poshtë 

ato që gjykohet të kenë ndikim material: 

 Zhvillimet e pritshme financiare dhe ekonomike në botë, të cilat do të ketë ndikimin e tyre në 

ekonominë vendase; 

                                                           
46

 Rreth 64.5 për qind e portofolit të kredisë së sistemit bankar është në valutë. Portofoli i kredisë në monedhën euro përbën 

57.0 për qind të portofolit të kredisë, ndërsa ai në usd përbën 7.5 për qind. 
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 Ecuria e ekonomisë shqiptare si dhe përbërja strukturore e saj. Ndërkohë që parashikohet rritje 

e PBB-së në harkun kohor njëvjeçar, struktura e ekonomisë vendase mund të implikojë 

ndikime të ndryshme në sektorë të ndryshëm ekonomikë, të cilat pritet të kenë ndikime në 

sistem, ku mund të veçojmë si elementë me ndikim të veçantë: 

 Ecurinë e kursit të këmbimit, ku një zhvlerësimi i monedhës vendase ndaj atyre të huaja 

pritet të ketë ndikim përkeqësues në cilësinë e portofolit të kredisë; 

 Ecuria e procesit të ekzekutimit të kolateraleve, i cili paraqitet i  vështirë. Ky proces është në 

shumicën e rasteve i tejzgjatur e madje ka raste kur edhe dështon. Këto zhvillime apo vonesa 

shkaktojnë ose mosekzekutim ose vlerë të ulët ekzekutimi. Në pritje të ekzekutimit të 

kolateraleve bankat i mbajnë në bilanc këto kredi duke mos i fshirë ato dhe njëkohësisht duke 

ndikuar në totalin e kredive me probleme dhe performancën e portofolit. Ky fenomen pengon 

bankat në procesin e “pastrimit të bilancit të tyre”, duke i penguar rrjedhimisht këto të fundit të 

jenë më aktive;   

 Materializimi i kredive me probleme në banka për tre arsye: 

 Paraqitja apo identifikimi me vonesë i kredive me probleme nga ana e bankave. Për 

arsye të ruajtjes së nivelit të treguesve financiarë, është konstatuar se bankat ngurrojnë 

t‟i paraqesin në kohë kreditë me probleme për shkak të krijimit të fondeve rezervë  

shtesë.  Në këtë vijë logjike, edhe identifikimi i kredive me probleme ngurron të bëhet 

apo shtyhet në kohë; 

 Identifikimi i kredive me probleme nëpërmjet inspektimeve dhe kërkesa për fonde 

rezervë shtesë. Një problem i vazhdueshëm prej kohësh tashmë dhe që rezulton nga 

inspektimet janë kërkesat e për rritjen e nivelit të kredive me probleme. Duke qenë se 

ky është një fenomen i vazhdueshëm, vlerësojmë se kjo çështje do të jetë një problem 

që do të vijojë të shfaqet edhe në  vijim, duke ndikuar rrjedhimisht në vlerën e kredive 

me probleme.  

 Duke abstraguar nga dy çështjet e fundit ose duke supozuar që bankat i shfaqin 

saktësisht dhe në kohë reale nivelin e kredive me probleme, ecuria e treguesit të kredive 

me probleme do të varet edhe nga shkalla e maturimit të shfaqjes së kredive 

problematike. Në përgjithësi, mund te themi se kjo rritje e provigjioneve vjen në një 

moment problematik ç‟ka mund të konsiderohet edhe si një faktor prociklik, për të cilin, 

nuk është përcaktuar qartë nëse momenti aktual përputhet me kulmin e kurbës, me 

pjesën rritëse apo me atë në rënie të saj. 
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Kapitulli 9: Konkluzionet dhe rekomandimet 
 

9.1 Konkluzione dhe rekomandime 
 

9.1.1 Të përgjithshme 
 

Historia e krizave në sektorin bankar ka dëshmuar vazhdimisht për një lidhje të konsiderueshme midis 

përkeqësimit të portofolit të kredisë në industrinë bankare dhe përkeqësimit të gjendjes financiare të 

institucioneve financiare ose bankare, duke i çuar ato deri në falimentim, pra duke bërë rolin e tyre të 

rëndësishëm si një promotor i zhvillimit ekonomik, të vështirë apo të pamundur. Rrjedhimisht, të 

kuptuarit gjithnjë e më shumë të zhvilllimeve në rrezikun e kredisë është një moment tepër i 

rëndësishëm për të parandaluar situata të padëshirueshme apo shmangur kriza financiare. 

 

Gjatëviteve të fundit gjithmonë e më shumë ekonomistë po mbështesin idenë, bazuar dhe mbi 

evidencat empirike, të një lidhjeje të fortë dhe pozitive midis funksionimit të sistemit financiar dhe 

rritjes ekonomike. Për më tej, evidenca në nivel mikro qartëson se relaksimi i standardeve të kreditimit 

është një nga kanalet përmes të cilit sistemi financiar ndikon në rritjen e firmave dhe zhvillimin 

ekonomik. Rëndësia që po i japin bankat aktivitetit të kredisë ka nxitur zhvillimin dhe ka bërë më 

dinamik si sistemin bankar ashtu edhe ekonominë. Procesi i kreditimit nuk realizon thjesht 

shpërndarjen e burimeve ekonomike në projektet më fitimprurëse duke ndikuar në rritjen ekonomike, 

por ky është një proces i cili në vetvete mbart edhe rreziqe, të cilat mund të transmetohen edhe në 

ekonomi. Në këto kushte ka rëndësi evidentimi i mundësive dhe i rreziqeve që paraqiten me qëllim 

hartimin e politikave të duhura, për të përfituar sa më shumë prej mundësive dhe për të eliminuar apo 

kufizuar rreziqet.  

 

Konkretisht, në dy dekadat e fundit është e shënuar një përmirësim i ndjeshëm i kuadrit analitik për 

vlerësimin e rrezikut të tregut ndërkohë që progresi ka qenë i ngadalshëm përsa i përket matjes dhe 

vlerësimit të rrezikut të kredisë. Për shkak të të dhënave të pamjaftueshme, modelimi i rrezikut të  

kredisë është më kompleks dhe një proces më i vështirë se modelimi i rrezikut të tregut, në rrethanat 

kur ngjarjet e kreditit që kanë të bëjnë me kalimin nga një klasë e portofolit të kredisë në një klasë 

tjetër, dhe në mënyrë tipike në klasën “e humbur” janë të rralla, si dhe shpërndarja e tyre asimetrike. 

Megjithatë, parashikimi i funksionit të shpërndarjes probabilitare të humbjeve që rrjedhin nga portofoli 

i kredisë së një institucioni bankar është një proces kompleks dhe i vështirë, sidomos në Shqipëri, në 

rrethanat e të dhënave historike të pamjaftueshme dhe jo shumë të sakta. 

 

Një version i thjeshtuar i modelimit të rrezikut të kredisë është ai i që lidhet me matricën e migrimit të 

kredive e cila konsiston në vlerësimin e zhvillimeve dhe të ndryshimeve në të kaluarën të cilësisë së 

një huamarrësit ose një grupi huamarrësish me karakteristika homogjene, si një shprehje e tranzicionit 

nga një klasë e kredisë në një tjetër me fokus kryesor klasën "e humbur".Ngapikëpamja praktike, 

vështirësia me të cilën përballenbankatdhe mbikëqyrësite tyreështë përcaktimi i saktë se si ndryshon 

rreziku i kredisë kundrejt ndryshimeve apo zhvillimeve në ekonomidhe,për pasojë, se si niveli 

ikapitalit të kërkuar(qoftë si rrjedhojë e zbatimit të një modeli tërrezikut të kredisëqoftë në kuadër të 

përmbushjes së standardeverregullatore) duhet të ndryshojëme kalimin e kohës(BIS, 2002). Nga njëra 

anëka argumente të fortaqëgjatëperiudhave me rritje ekonomike duhet të ndërtohet kapital, në mënyrë 

që kur të ndodhemi në kohë recesioni të ekzistojë mjaftueshëm kapital në mënyrë qëhumbjettë mund të 

absorbohen pa cënuar aftësinë paguese tëbankës,osenë përgjithësi të mos kërcënohet stabiliteti i 

sistemit financiar (BIS, 2002).  

 

Rreziku i kredisëështë përkufizuar sishkallaendryshimevenëvlerën einstrumenteve bazë për shkak të 

ndryshimevenë cilësinëe kredisë sëhuamarrësve dhe palëve të treta (Lopez, J., 1998).Propozimete 

institucioneve të ndryshme, si ato të InternationalSwap Dealers Association (ISDA, 1998) dhe të 
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InstitutitNdërkombëtar të Finance Working Group mbi mjaftueshmërinë e kapitalit(IIF, 

1998),argumentojnë semodelet errezikut tëkredisë duhettë përdoren gjithashtu përtë 

përcaktuarzyrtarishtkërkesat përkapital të rregulluar me rrezikun. Megjithatë,zhvillimi 

istandardevepërkatëserregullatore përmodelet errezikut të kredisëështë shumë mësfiduesse sa 

përmodelet e rrezikuttë tregut. Gjatë dekadës së kaluar, bankat kanë investuar shumë në burime – 

financiare dhe njerëzore - përzhvillimin e modeleve tëbrendshmetë rrezikutpërqëllime të matjes më të 

mirë të rreziqeve financiareme të cilat ballafaqohendhe për rrjedhojë për përcaktimin e kapitalit të 

nevojshëmekonomik. 

 

Një tjetër aspektinteresant ipërdorimit të matësve tërrezikutështë fakti që zgjedhja ematësittë rrezikut 

dhe e shkallës së sigurisëinfluenconalokimetrelative të kapitalit për ekspozimeapoportofole 

individuale. Me pak fjalë, sa më larg të ndodhet rreziku në hartën e shpërndarjes së humbjeve, aq më 

shumë kapital relativ i shpërndahet rreziqeve të përqendruara. Për rrjedhojë, zgjedhja ematësit 

tërrezikut, dhe e shkallës së sigurisë mund të kenë njëndikim strategjik duke qënë se 

disaportofolemund të dukenrelativisht më tëmirë ose më të këqinj nën veprimin e matësve të 

performancës të ponderuar me rrezikun sesa do të dukeshin nëse do të bazoheshin në 

njëmatësalternativ të rrezikut.Të gjithë matësit e rrezikut varen nga horizonti kohor i përdorur për 

matjen e tyre. Përzgjedhja e horizontit të duhur kohor varet nga një mori faktorësh: likuiditeti i aseteve 

të bankës të marrë në konsideratë; nevojat e bankës për manaxhimin e rrezikut; vlerësimi i bankës në 

tregje; lloji i rrezikut, etj. Rreziku i tregut zakonisht vlerësohet duke u bazuar në një horizont shumë të 

shkurtër kohor (ditë ose javë). Në kundërshtim me të, rreziku i kredisë matet zakonisht duke përdorur 

një horizont kohor njëvjeçar, ndërkohë që një kohë më e gjatë mund të jetë e nevojshme për portofolet 

e tjera (p.sh. financimi i projekteve).  

 

Zgjedhja e horizontit kohor ndikohet edhe nga kërkesat rregullatore. Për shembull, një horizont kohor 

njëvjeçar specifikohet për rrezikun operacional, ndërsa një horizont kohor prej 10 ditësh specifikohet 

për rrezikun e përgjithshëm dhe specifik të tregut. Heterogjeniteti i horizonteve kohore të përdorura në 

matjen e rrezikut përbën një sfidë të rëndësishme për bankat gjatë shpërndarjes së kapitalit të tyre 

ekonomik në përputhje me llojet e ndryshme të rreziqeve, ndonëse shumica e institucioneve përdorin 

një horizont kohor prej një viti për llogaritjet kapitalit të tyre ekonomik.  

 

Analiza e cilësisë së kredisë së korporatave dhe individëve është një konsiderim i madh në drejtim të 

vlerësimit të investimeve. Është në interesin e bankave qendrore dhe bankave komerciale për të qënë 

në dijeni të cilësisë së portofolit të kredisë.  

Treguesit kryesorë të cilët mund të monitorohen për të vlerësuar cilësinë e kredisë janë:  

1. Matrica e migrimit të kredive;  

2. Aktiviteti i klasifikimit;  

3. Tendenca e klasifikimit; si dhe  

4. Analiza e regresionit.  

 

Këto tregues nxjerrin në pah trendin e lëvizjes së klasifikimeve si dhe luajnë rolin e një mjeti në duart 

e bankave dhe të manaxhimit të lartë të tyre në kuadër të përllogaritjes së probabilitetit të humbjes dhe 

të kapitalit të nevojshëm ekonomik që bankat duhet të kenë mënjanë në kuadër të një aktiviteti të 

shëndoshë bankar.  

 

Për sisteminbankar shqiptar huadhënia ështëburimi mëi dukshëm irrezikut të kredisë.Shumica e 

institucioneve financiare janë përballur mevështirësi të ndryshmegjatë viteve dheshqetësimet e 

tyrekryesorelidhendirekt mestandarded jo të duhura të kredidhëniespër huamarrësitnë përgjithësi, me 

manaxhimin joadekuattë rrezikut tëportofolit të kredisë, me mungesën e vëmendjes së duhur ndaj 

ndryshimeve nëekonominë e një vendi apo zhvillimeve dhe situataveqë mund tëçojnë nëpërkeqësimine 

përgjithshëm tëcilësisë së kredisë.Megjithatë, rreziku që meriton vëmendje të lartë dhe analiza 
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specifike është rreziku i kredisë. Rreziku i kredisë është humbja e mundshme që një kreditor mund të 

vuajnë nga dështimi i kundërpartisë për të përmbushur detyrimet kontraktuale. Ky rrezik ka peshën më 

të madhe në rrezikun e përgjithshëm të aktivitetit bankar dhe luhatet në intervalin 40-60 për qind, duke 

paraqitur kësisoj një kërcënim jo vetëm për qëndrueshmërinë e institucioneve financiare, por edhe për 

gjithë sistemin financiar shqiptar.  

 

Një version i modelimit të rrezikut të kredisë është i lidhur me matricën e migrimit të kredive e cila 

konsiston në vlerësimin dhe evolucionin e ndryshimeve të cilësisë së kredisë së një huamarrësi ose 

grupi huamarrësish me karakteristika homogjene, si një shprehje e kalimit nga një klasë në një tjetër, 

me fokus kryesor në kategorinë "e humbur". Një metodë për të llogaritur ndryshimet në probabilitetin 

e të dhënave të vlerësuara, duke përdorur një periudhe kohore diskrete, është qasja frequentiste, e 

njohur gjerësisht si metoda Cohort. Për vlerësimin e matricave të tranzicionit në periudhë kohore 

diskrete, përdoret metoda Cohort e zakonshme (Jafry dhe Schuermann, 2004) e cila është përshtatur 

për rastin e Shqipërisë.  

 

Matricat e tranzicionit janë krijuar duke u bazuar ne metodën kohortë. Kjo metodë është mazuar tek 

Jafry and Schuermann (2004). Sikurse është përmendur nga Lando dhe Skodeberg (2002), metoda 

kohorte ofron një proces të thjeshtë vlerësimi. Megjithatë, metoda paraqet një supozim të ngurtë se 

koha është diskrete, prandaj aktiviteti i klasifikimit nuk mund të analizohet në mënyrë holistike. 

Metoda merr në kosideratë vetëm pozicionin e klasifikimit në fillim dhe në fund të periudhës, me 

përjashtim të procesit dinamik të hasur brenda periudhës.Metoda kohortë ka paraqitur një matricë 

tranzicioni me një shpërndarje probabiliteti jo të njëjtë, i përqëndruar rreth diagonales. Ndërkohë, 

vlerësimet duke përdorur metodën e vazhdueshme janë më të  mira për klasifikimin e kredive 

korporate dhe individë, duke paraqitur matrica tranzicioni me një shpërndarje probabiliteti më të 

zgjeruar. Kjo shtrirje lehtëson probabilitetin për një migrim(kalim) të largët përtej diagonales 

(tranzicion i skajshëm), dhe për ndonjë humbje, pa ndonjë trazicion të drejtëpërdrejtë në atë klasifikim, 

dhe mundësohet me anën e një tranzicioni të tërthortë nëpërmjet klasifikimeve të tjera. 

 

Lloji i shpërndarjes së probabilitetit të paraqitur është kryesisht i ilustruar nga rezultatet e vlerësimit 

për një horizont kohor një dhe tre vjeçare. Gjithashtu, vlerësimet mbi bazën e metodës kohortë, arritën 

të paraqesin një lidhje ndërmjet qëndrueshmërisë dhe klasifikimit, dhe kjo gjë ndodhi kryesisht me 

rezultatet e vlerësimit për portofolin e kredive të personave juridik (bizneset). Ndërkohë, rezultatet e 

vlerësimeve paraqitën një lidhje ndërmjet qëndrueshmërisë së klasifikimit dhe nivelit të klasifikimit, 

domethënë se një rënie në nivelin e qëndrueshmërisë së klasifikimit u shoqërua me një rënie të nivelit 

të klasifikimit të portofolit. 

 

Përsa i përket trendit të migrimit, rezultatet e vlerësimit me metodën kohorte paraqitën rezultate 

relativisht të qëndrueshme. Lëvizja e klasifikimit tenton të kalojë në një nivel më poshtë, e cila është 

në përputhje me analizën e kryer mbi aktivitetin e klasifikimit dhe tendencën e klasifikimit. Matrica 

sugjeroi mundësinë e lëvizjes së klasifikimit ku historikisht ka ndodhur shumë rallë. 

 

Përveç kësaj, rezultatet e vlerësimit treguan se kreditë e marra në konsideratë u përkeqësuan me 

kalimin e kohës përsa i përket besueshmërisë. Kjo gjë u shpreh edhe nëpërmjet trendit të klasifikimit, i 

cili kishte prirje drejt klasifikimeve më të ulëta. Megjithatë, kufizimet kryesore të këtij studimi ishin 

numri i limituar i mostrave dhe periudhave kohore. Kjo gjë qëndron edhe për variancën e aktivitetit të 

klasifikimit, e cila paraqitet nëpërmjet numrit të limituar të tranzicioneve të klasifikimit. Një periudhë 

e shkurtër kohore e përdorur si mostër pengon çdo vlerësim afatgjatë të matricës së tranzicionit dhe, 

fatkeqësishtë, shkalla kohore nuk mund të datoj më larg se viti 2008. 

 

Gjithashtu, nga studimi rezulton se modelimi i rrezikut të kredisë mund të rezultojë në të vërtetë në një 

manaxhim më të mirë të brendshëm të rrezikut në institucionet bankare. Megjithatë, pengesat kryesore, 
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kryesisht në lidhje me kufizimin e të dhënave dhe vlefshmërinë e modelit, duhet të qartësohen para se 

modeli mund të përdoret në procesin e përcaktimit të kërkesave rregullatore të kapitalit për sektorin 

bankar në Shqipëri. 

Ky i fundit nënkupton se, kërkime shtesë duhet dhe do të bëhen. Së pari, databazat me periudha kohore 

më të gjata duhet të ndërtohen, dhe më pas një model vlerësimi i bazuar në konkluzionet e nxjerra nga 

këto të dhëna duhet të krijohen dhe të bëhen të vlefshme, në mënyrë që tu kërkohet bankave 

individuale të rrisin nivelin e kapitalit të tyre regullator, duke synuar që të mbështeten mbi një 

“mburojë” gjatë kohërave të vështira. 

 

Përtej sa më lart, ka disa arsye për të qenë skeptik mbi faktin nëse metoda e vlerësimit Cohort është në 

gjendje të ofrojë një vlerësim të saktë dhe efikas të matricës migrimit. Megjithatë, meqënëse përbën 

një standard në industrinë bankare, një vlerësim statistikor jepet dhe ndihmon në vlerësimin e sasisë së 

kapitalit ekonomik që një bankë duhet të ketë mënjanë në kohë të vështira, për të përballuar humbjet e 

mundshme dhe sigurojë vazhdimësinë e aktivitetit. Në metodën Cohort, çdo ndryshim në vlerësimin e 

aktivitetit (rating activity) që ndodh brenda periudhës referuese, injorohet, fatkeqësisht. Për shembull, 

numri i bizneseve që migrojnë nga një klasë e kredisë në një tjetër brenda horizontit kohor prej 3 

muajsh nuk merret parasysh në këtë qasje. Për më tepër, biznesi i cili në fund të periudhës së 

konsideruar përfundoi në një status “jo të vlerësuar” vijojnë të numërohen në emërues, të paktën për 

periudhën e kohës që ata kaluan në çdo klasë të kredisë.  

 

Sipas Jafry dhe Schuermann (2003), matricat Cohort janë përgjithësisht më të "vogla" sesa matricat 

homogjene, p.sh., zakonisht paraqiten me një lëvizshmëri më të vogël. Kjo për shkak se metoda Cohort 

injoron lëvizjet brenda periudhës së konsideruar. Dy aspekte të tjera kyçe janë evidentohen në 

historikun e vlerësimeve të kredisë: (a) censurimi i tyre, pasi nuk dihet më çfarë ndodh me biznesin në 

fjalë pasi databaza e të dhënave mbyllet (p.sh. a falimenton menjëherë apo vijon aktivitetin deri 

aktualisht; dhe (b) cungimi i tyre pasi bizneset bëhen pjesë e mostrës së të dhënave vetëm nëse kanë 

mbijetuar mjaftueshëm ose kanë përftuar një vlerësim në një klasë të caktuar kredie. Të dyja këto 

çështje janë të injorohen nëse përdoret metoda Cohort.  

 

 

9.1.2 Vlerësimi i cilësisë së kredisë 
 

Një nga treguesit më të rëndësishëm në vlerësimin e prirjes së cilësisë së klasifikimit të kredisë për 

bizneset dhe individëd është vlerësimi i qendrueshmërisë së klasifikimit të aktivitetit (rating stability). 

Sipas Karti dhe Fons (1993), ky tregues mund të përllogaritet si shumë e zhvendosjeve në vlerësimin 

sipas klasave, qofshin këto përmirësime apo përkeqësime të cilësisë së portofolit, pjesëtuar me numrin 

e kredimarrësve në fillim të periudhës. Në modelin e studimit, përkeqësimet dhe përmirësimet në 

cilësinë e portofolit të kredisë (downgrades), pra uljet në klasifikim, përllogariten nga numri i 

kredimarrësve që zhvendosen nga klasat që performojnë mirë në ato që nuk performojnë në portofol 

brenda afatit kohor 3 mujor, pjesëtuar me numrin total të kredimarrësve.   

 

Krahas sa më lart, një tjetër tregues i rëndësishëm është shmangia nga vlerësimi i klasifikimit (rating 

drift). Ky tregues jep varësinë nga vlerësimet e mëparshme dhe identifikohet si një tregues me sjellje 

jo-Markoviane (Lando dhe Skødeberg, 2002). Shmangia nga vlerësimi përllogaritet si diferencë midis 

numrit total të përmirësimeve në cilësinë e portofolit të kredisë (upgrades) me numrin total të 

përkeqësimeve në cilësinë e portofolit të kredisë (downgrades), pjesëtuar me numrin e kredimarrësve 

në fillim të periudhës (p.sh.: fillimviti). Një vlerësim pozitiv (+) tregon se numri i përmirësimeve 

tejkalon përkeqësimet, duke treguar më konkretisht një përmirësim në cilësinë e vlerësimit dhe 

ansjelltas.  
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Për të vlerësuar cilësinë e klasifikimit të kredisë janë marrë në shqyrtim si portofoli i kredive, në 

numër, dhënë individëve ashtu edhe ai për bizneset. Për më tej, për të patur një panoramë sa më të 

gjerë të zhvillimeve përkatëse të periudhës, nisur nga fakti se viti 2008 është viti kur u ndjenë dhe 

efektet e krizës ndërkombëtare ekonomike dhe financiare, periudha kohore e shqyrtuar është Janar 

2008 – Qershor 2013. I vetmi kufizim, për të dalë me një konkluzion të plotë e të saktë, është kufizimi 

kohor i të dhënave. Kjo pasi, siç është përmendur dhe më lart në studim, regjistri i kredive është bërë 

operativ në Janar 2008 dhe institucionet bankare kanë raportuar të dhënat e portofolit në grup për këtë 

periudhë; më tej kemi një ndarje specifike të këtyre të dhënave që na mundësojnë në këtë mënyrë edhe 

një analizë më të saktë.Më konkretisht, rezulton se përgjatë periudhës kohore referuese regjistrohet një 

përkeqësim i ndjeshëm në të dy llojet e kredimarrësve deri në fund të vitit 2010. Kështu, për 

kredimarrësit individë, kalohet nga niveli 1.53 për qind në atë prej 2.15 për qind; ndërsa për 

kredimarrësit biznes, nga 1.78 për qind në nivelin 3.29 për qind. Kjo periudhë tipikisht përputhet me 

impaktin më të lartë që u ndje nga kriza ndërkombëtare financiare dhe tregtare në vendin tonë, efektet 

e të cilës u materializuan në vështirësi financiare për individëd dhe mungesa të theksuara likuiditeti në 

rastin e bizneseve. Këto të fundit, për rrjedhojë u reflektuan gjerësisht edhe në shlyerjet e kredive e për 

pasojë edhe në cilësinë e portofoleve përkatëse. 

 

Megjithatë, vlen të theksohet se ky fenomen, më i ndjeshëm për portofolin biznes, stabilizohet duke u 

rikthyer sërish në nivelet e para duke filluar që nga viti 2011 e në vijim, me ndonjë luhatje të vogël 

ndërmjet. Në përfundim, mund të themi se sërish përgjatë periudhës së analizuar numri i entiteteve që 

kanë regjistruar një përkeqësim të cilësisë së portofolit të kredisë ka tejkaluar numrin e atyre që kanë 

regjistruar një përmirësim në klasifikim, si për individëd ashtu edhe për bizneset. Ky është një tregues 

paraprak i një përkeqësimi të mëtejshëm në cilësinë e portofolit të kredisë në të ardhmen, pra shërben 

si një alarm.  

 

Pra nga një analizë më e hollësishme e tyre, vërehet se ka një rritje të migrimeve në klasat “2”dhe “4”, 

kryesisht rënie e përmirësimeve dhe rritje të përkeqësimeve. Pak a shumë i njëjti konstatim vlen dhe 

për klasën “3”, apo e ashtuquajtura “e dyshimtë”, por ndryshe nga dy të parat ka më shumë stabilitet në 

klasifikim. Pra kjo dëshmon se kryesisht klasa “2” apo “nënstandard” është klasa që ka dhe peshën më 

të lartë brenda portofolit me probleme, ndjekur nga klasa “4” apo e humbur”. Fakti që klasa “e 

humbur” ka pësuar një rritje tregon edhe një herë për një këmbanë alarmi, pasi ka rrezik të lartë 

potencial që të lidhet me aktivitete falimentuese, për të cilat bankat individuale apo sistemi bankar në 

tërësi do të duhet të vënë mënjanë kapital me qëllim përballimin e humbjeve nga këto kredi për të 

ruajtur mbarëvajtjen e aktivitetit dhe absorbuar humbjet.  

 

Krahas këtij fenomeni, problem përbën edhe klasifikimi në klasën “2”, pasi është fare afër stadit të 

përkeqësimit të mundshëm, çka do të përkthehej në një rritje të mëtejshme po tenciale të rrezikut që 

këto kredi do të vijojnë të përkeqësohen dhe për rrjedhojë të klasifikohen në klasat më të këqija. Këtu, 

viti 2008 ka sjellë dhe diferencën, pasi përkeqësimi është thuajse i menjëhershëm. 

 

Përveç analizës së numrit të kredive - si për individëd ashtu edhe bizneset - që kanë ruajtur të njëjtin 

klasifikim (rating drift), një tjetër tregues i tërthortë i cilësisë së portofolit është dhe magnituda e 

lëvizjeve në përmirësim apo përkeqësim nga një klasë në tjetrën. Kjo zhvendosje në klasifikim, e 

njohur ndryshe si stabiliteti i klasifikimeve (rating stability) jepet në vijim, veçmas për individëd dhe 

bizneset. Gjatë gjithë periudhës së analizuar, 2008-2013, rezulton një përkeqësim i portofolit si për 

bizneset dhe për individët. Përkeqësimi më i madh ka ndodhur në tremujorin e parë 2009. Trendi në 

rënie ka vijuar edhe për vitet në vazhdim, me përjashtim të tremujorit të parë 2012 ku vërehet një 

përmirësim i dukshëm për kreditë e biznesit dhe një rënie e vlerave negative në tremujorin e dytë 2009 

dhe tremujorin e katërt 2011 për individët. Përmirësimi përsa i takon si portofolit biznes ashtu edhe 

portofolit të kredisë për individëd lidhet me futjen në treg të përmbarimit privat. 
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Studimi ka analizuar si tregues të cilësisë së kredisë, në kuadër të masve që duhet tëndërmarrin bankat 

edhe ecurinë vjetore të probabilitetit të humbjes (PD) për totalin e portofolit për biznesin dhe individët. 

Rritja e dukshme që paraqitet në grafikun e biznesit ka ardhur për shkak se në tremujorin e katërt 2011 

kanë kaluar 21,989 kredi nga të humbura në kredi të fshira, duke shkaktuar në këtë mënyrë rritjen e 

pasqyruar më poshtë. Kjo dëshmon për një probalititet tepër të lartë humbjeje, siç dhe ka ndodhur në 

portofolin biznes. Në rastin e PD-ve për individë, në fund të tremujorit të parë 2009 ka pasur 80,126 

kredi të humbura që kanë kaluar në klasën e të fshirave. Ndaj dhe treguesi i humbjes është aq i lartë, 

për tu stabilizuar më pas në nivele më të qendrueshme.Ndryshe nga individët, në rastin e bizneseve 

kredia me probleme është një parashikues më i mirë i PD-ve duke shënuar gjithashtu R
2
 më të lartë 

prej 0.1. Kreditë e biznesit të klasifikuar me probleme kanë probabilitet më të madh për të kaluar të 

humbura. Ky probabilitet është gati dhjetë herë më i lartë në se individët.Nga të dhënat konstatohet se 

sa më e largët është periudha e marrë në konsideratë, aq më e vogël është vlera e R
2
, e cila, megjithatë, 

mbetet mjaft e lartë dhe afër vlerës 1 që tregon për lidhjen e fortë të funksionit polinomial me vlerën 

në kohë të treguesit. Ndërkohë që, sa më afër të jetë periudha e parashikimit aq më i saktë është 

parashikimi. Dhe kjo bëhet e kuptueshme nëse merret parasysh që kushtet ekonomike apo strukturat e 

brendshme të bankave nuk pritet të pësojnë ndryshime të ndjeshme për periudha të shkurtra kohore. 

 

Ajo çka konstatojmë, veçanërisht kjo e dallueshme për portofolet e kredive të origjinuara duke filluar 

nga tremujori i dytë i vitit 2011 e deri në ato të dhëna gjatë tremujorit të parë të vitit 2013, është se 

përkeqësimi i portofoleve duket të ketë ardhur drejt përshpejtimit, duke shfaqur kështu tregues më 

problematikë që në tremujorët e parë të jetës së tyre.  

 

 

9.1.3 Përdorimi në praktikë i modeleve 
 

Bazuar në rezultatet e studimit mund të konkludohet se jo vetëm institucionet finaciare, kryesisht ato 

bankare, por edhe vet institucionet qendrore, në rolin e autoritetit rregullator dhe mbikëqyrës të 

sistemit financiar, mund dhe duhet të jenë të interesuar përsa më lart. Këto të fundit, nga dy pikëpamje: 

nga një perspektivëmbikëqyrëse,zhvillimi imetodologjisë sëmodelimitdhe përmirësimetpasuesenë 

kuadër të matjes së rrezikuttë kredisëmbajnë një peshë të rëndësishme.Këto përmirësimenë 

manaxhimin errezikutmund, sipas gjykimit individual të vendeve të ndryshme, të konsiderohen nga 

embikëqyrësvenëvlerësimin e kontrollit të brendshëm të bankës dhe praktikave të manaxhimittë 

rrezikut në tërësi; nga një perspektivë rregullatore, fleksibilitetii modeleve - në përgjigje 

tëndryshimeve në mjedisinekonomikdhe inovacionit në produktet financiare - mund të reduktonte 

vullnetin e bankave për tu angazhuar nëarbitrazh për kapitalin rregullator. 

 

Për më tepër,një qasje e bazuar në modelim mund tësjelli kërkesat për kapitalnë linjë me 

rrezikshmërinëe perceptuar të aseteve që përdoren si referencë dhemund të prodhojnëvlerësime 

tërrezikut të kredisëqë reflektojnë më mirë përbërjen eportofolittë secilës bankë.Megjithatë, përpara se 

njënjë qasje e bazuar në modelim të mundtë përdoretnë procesinformaltë përcaktimit 

tëkërkesaverregullatore për kapital,rregullatorëtdo të duhet tëjenë të sigurtëse modeletnuk janëvetëmtë 

integruar mirëmemanaxhimin ditë-për-ditë të rrezikut të kredisë të bankave, por duhet të jenë edhe 

konceptualishttë saktë, të vërtetuar empirikisht dhe të prodhojnë kërkesa për kapitalqë janë të 

krahasueshmenëinstitucionet e ndryshme. Aktualisht, pengesatë rëndësishme-kryesishtnë lidhje me 

kufizimet në të dhënat dhe dobësitënëvlefshmërinë emodelit-endeduhet të kapërcehen përpara se 

këtoobjektiva të mund të përmbushen.  

 

 

9.2 Rekomandime 
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Nga të gjitha rreziqet që hasin bankat, rreziku i kredisë është konsideruar si më i rëndësishmi. 

Zakonisht, besohet se bankat vënë mënjanë të paktën gjysmën e kapitalit të tyre për tu mbrojtur 

kundrejt humbjeve që rrjedhin rreziku i kredisë.  

 

Sipas një studimi bankar të bërë nga Bozdo dhe Kalluci (2006), llogaritet se rreziku i kredisë përbën 

rreth 45% të të gjitha rreziqeve me të cilat përballen bankat në Shqipëri.  

Kjo përforcon më tej rëndësinë e studimit të rrezikut të kredisë dhe motivon për të identifikuar 

ndikimin evariablave të ndryshëm mbi këtë lloj rrezikut. Në këtë mënyrë, është e mundur që ky rrezik 

të parashikohet dhe menaxhohet më mirë dhe të kthehet në një mjet utilitar si për bankat tregtare ashtu 

edhe Bankën e Shqipërisë.   

 

Bazuar në tërë studimin e mësipërm, mund të thuhet se i vetmi kufizim, për të dalë me një model të 

saktë e gjithëpërfshirës të rrezikut te kredisë, që tu vijë në ndihmë bankave për të llogaritur kapitalin e 

nevojshëm ekonomik për të vënë mënjanë në kohë të vështira, është kufizimi kohor i të dhënave. Kjo 

pasi, siç është përmendur dhe përgjatë studimit, regjistri i kredive është bërë operativ në Janar 2008 

dhe institucionet bankare kanë raportuar të dhënat e portofolit në grup për këtë periudhë. Kjo 

nënkupton se për të patur dhe disponuar për qëllime analize dhe modelimi, të dhëna kohore më të 

hershmë në kohë dhe mbi të gjitha të ndara sipas tremujorëve përkatës është thuajse e pamundur. 

Megjithatë, duke filluar nga muaji Janar 2008 e në vijim kemi një ndarje specifike të këtyre të dhënave 

që na mundësojnë në këtë mënyrë edhe një analizë më të saktë dhe modelim. 

 

Në përfundim, mund të themi se përtë patur një model ad hoc për matjen e rrezikut të kredisë për 

bankat individuale apo dhe sistemin në tërësi rekomandohet të ndërtohet nja databazë me të dhëna të 

plota historike e të gjata në kohë. Megjithatë, edhe modeli i mësipërm shërben më së miri për të 

përllogaritur probabilitetin e humbjes me të cilin mund të përballen bankat e veçanta gjatë aktivitetit të 

tyre duke përcaktuar me saktësi të kënaqshme këtë tregues, të paktën në periudhën afatshkurtër deri në 

një vit. Ky është një tregues paraprak i ecurisë së cilësisë së portofolit të kredisë në të ardhmen, pra 

shërben si një mjet identifikimi.  

 

Së fundmi, përpara se njënjë qasje e bazuar në modelim të mundtë përdoretnë procesinformaltë 

përcaktimit tëkërkesaverregullatore për kapital,rekomandohet që mbikëqyrësit dhe rregullatorëtdo të 

duhet tësigurohen se modeletnuk janëvetëmtë integruar mirëmemanaxhimin ditë-për-ditë të rrezikut të 

kredisë të bankave, por edhe konceptualishttë saktë, të vërtetuar empirikisht dhe të prodhojnë kërkesa 

për kapitalqë janë të krahasueshmenëinstitucionet e ndryshme. Aktualisht, pengesatë rëndësishme-

kryesishtnë lidhje me kufizimet në të dhënat dhe dobësitënëvlefshmërinë emodelit-duhet endetë 

kapërcehen përpara se këtoobjektiva të mund të përmbushen.  
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ANEKS 
 

Tabelë 8.1: Ecuria në numër (majtas) dhe përqindje (djathtas) për portofolin “biznes”, gjatë përiudhës 

2008-2013. 

 

0 1 2 3 4 5 6 Totali 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 8.197,0 206,0 59,0 6,0 0,0 985,0 0,0 9.453,0 0 86,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 100,0

1 106,0 187,0 52,0 10,0 1,0 47,0 0,0 403,0 1 26,3 46,4 12,9 2,5 0,2 11,7 0,0 100,0

2 17,0 12,0 82,0 37,0 5,0 17,0 3,0 173,0 2 9,8 6,9 47,4 21,4 2,9 9,8 1,7 100,0

3 7,0 1,0 12,0 103,0 26,0 10,0 14,0 173,0 3 4,0 0,6 6,9 59,5 15,0 5,8 8,1 100,0

4 2,0 0,0 2,0 1,0 145,0 19,0 12,0 181,0 4 1,1 0,0 1,1 0,6 80,1 10,5 6,6 100,0

5 2,0 0,0 0,0 1,0 1.063,0 0,0 1.066,0 5 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 99,7 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 67,0 67,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

8.331,0   406,0    207,0    158,0    177,0      2.141,0   96,0      11.516,0 72,3      3,5        1,8        1,4        1,5        18,6      0,8        100,0    

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 8.722,0 319,0 56,0 7,0 7,0 1.305,0 0,0 10.416,0 0 83,7 3,1 0,5 0,1 0,1 12,5 0,0 100,0

1 110,0 167,0 85,0 7,0 0,0 79,0 0,0 448,0 1 24,6 37,3 19,0 1,6 0,0 17,6 0,0 100,0

2 9,0 14,0 111,0 59,0 2,0 32,0 0,0 227,0 2 4,0 6,2 48,9 26,0 0,9 14,1 0,0 100,0

3 4,0 0,0 2,0 100,0 36,0 20,0 0,0 162,0 3 2,5 0,0 1,2 61,7 22,2 12,3 0,0 100,0

4 2,0 0,0 0,0 0,0 162,0 20,0 1,0 185,0 4 1,1 0,0 0,0 0,0 87,6 10,8 0,5 100,0

5 3,0 1,0 0,0 0,0 0,0 2.266,0 0,0 2.270,0 5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 99,8 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,0 97,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

8.850,0   501,0    254,0    173,0    207,0      3.722,0   98,0      13.805,0 64,1      3,6        1,8        1,3        1,5        27,0      0,7        100,0    

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 8.268,0 325,0 70,0 23,0 10,0 1.551,0 0,0 10.247,0 0 80,7 3,2 0,7 0,2 0,1 15,1 0,0 100,0

1 128,0 210,0 93,0 12,0 0,0 85,0 0,0 528,0 1 24,2 39,8 17,6 2,3 0,0 16,1 0,0 100,0

2 14,0 12,0 143,0 53,0 8,0 34,0 0,0 264,0 2 5,3 4,5 54,2 20,1 3,0 12,9 0,0 100,0

3 2,0 2,0 6,0 116,0 25,0 22,0 0,0 173,0 3 1,2 1,2 3,5 67,1 14,5 12,7 0,0 100,0

4 2,0 0,0 6,0 0,0 172,0 22,0 4,0 206,0 4 1,0 0,0 2,9 0,0 83,5 10,7 1,9 100,0

5 11,0 1,0 2,0 4,0 6,0 3.836,0 0,0 3.860,0 5 0,3 0,0 0,1 0,1 0,2 99,4 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 76,0 79,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 96,2 100,0

8.425,0   550,0    320,0    208,0    221,0      5.553,0   80,0      15.357,0 54,9      3,6        2,1        1,4        1,4        36,2      0,5        100,0    

T4 2008 T4 2008

T3 2008 T3 2008

T2 2008 T2 2008
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0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 8.307,0 445,0 83,0 24,0 3,0 1.158,0 0,0 10.020,0 0 82,9 4,4 0,8 0,2 0,0 11,6 0,0 100,0

1 102,0 260,0 127,0 12,0 0,0 70,0 0,0 571,0 1 17,9 45,5 22,2 2,1 0,0 12,3 0,0 100,0

2 22,0 9,0 149,0 133,0 3,0 26,0 0,0 342,0 2 6,4 2,6 43,6 38,9 0,9 7,6 0,0 100,0

3 5,0 0,0 1,0 106,0 82,0 15,0 0,0 209,0 3 2,4 0,0 0,5 50,7 39,2 7,2 0,0 100,0

4 1,0 0,0 0,0 1,0 194,0 28,0 0,0 224,0 4 0,4 0,0 0,0 0,4 86,6 12,5 0,0 100,0

5 13,0 8,0 3,0 0,0 0,0 5.681,0 0,0 5.705,0 5 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 99,6 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

8.450,0   722,0    363,0    276,0    282,0      6.978,0   80,0      17.151,0 49,3      4,2        2,1        1,6        1,6        40,7      0,5        100,0    

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 7.787,0 346,0 98,0 13,0 10,0 1.483,0 0,0 9.737,0 0 80,0 3,6 1,0 0,1 0,1 15,2 0,0 100,0

1 169,0 298,0 169,0 23,0 6,0 89,0 1,0 755,0 1 22,4 39,5 22,4 3,0 0,8 11,8 0,1 100,0

2 31,0 24,0 136,0 132,0 5,0 53,0 0,0 381,0 2 8,1 6,3 35,7 34,6 1,3 13,9 0,0 100,0

3 4,0 7,0 14,0 171,0 66,0 21,0 1,0 284,0 3 1,4 2,5 4,9 60,2 23,2 7,4 0,4 100,0

4 2,0 0,0 1,0 7,0 255,0 12,0 5,0 282,0 4 0,7 0,0 0,4 2,5 90,4 4,3 1,8 100,0

5 13,0 0,0 0,0 0,0 3,0 7.039,0 0,0 7.055,0 5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 99,8 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 80,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

8.006,0   675,0    418,0    346,0    345,0      8.697,0   87,0      18.574,0 43,1      3,6        2,3        1,9        1,9        46,8      0,5        100,0    

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 8.509,0 372,0 85,0 4,0 4,0 1.043,0 0,0 10.017,0 0 84,9 3,7 0,8 0,0 0,0 10,4 0,0 100,0

1 152,0 284,0 184,0 12,0 1,0 94,0 0,0 727,0 1 20,9 39,1 25,3 1,7 0,1 12,9 0,0 100,0

2 21,0 27,0 205,0 146,0 5,0 52,0 0,0 456,0 2 4,6 5,9 45,0 32,0 1,1 11,4 0,0 100,0

3 1,0 13,0 19,0 196,0 92,0 25,0 1,0 347,0 3 0,3 3,7 5,5 56,5 26,5 7,2 0,3 100,0

4 1,0 5,0 1,0 2,0 319,0 17,0 1,0 346,0 4 0,3 1,4 0,3 0,6 92,2 4,9 0,3 100,0

5 12,0 1,0 0,0 0,0 0,0 8.789,0 0,0 8.802,0 5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 99,9 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,0 87,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

8.696,0   702,0    494,0    360,0    421,0      10.020,0 89,0      20.782,0 41,8      3,4        2,4        1,7        2,0        48,2      0,4        100,0    

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 8.822,0 264,0 94,0 2,0 2,0 936,0 0,0 10.120,0 0 87,2 2,6 0,9 0,0 0,0 9,2 0,0 100,0

1 193,0 245,0 163,0 19,0 0,0 110,0 1,0 731,0 1 26,4 33,5 22,3 2,6 0,0 15,0 0,1 100,0

2 31,0 21,0 245,0 138,0 19,0 67,0 0,0 521,0 2 6,0 4,0 47,0 26,5 3,6 12,9 0,0 100,0

3 4,0 3,0 15,0 192,0 105,0 37,0 5,0 361,0 3 1,1 0,8 4,2 53,2 29,1 10,2 1,4 100,0

4 0,0 0,0 1,0 2,0 392,0 18,0 8,0 421,0 4 0,0 0,0 0,2 0,5 93,1 4,3 1,9 100,0

5 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10.117,0 0,0 10.128,0 5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 99,9 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89,0 89,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

9.061,0   533,0    518,0    353,0    518,0      11.285,0 103,0    22.371,0 40,5      2,4        2,3        1,6        2,3        50,4      0,5        100,0    

T3 2009 T3 2009

T4 2009 T4 2009

T1 2009 T1 2009

T2 2009 T2 2009
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0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 9.185,0 446,0 97,0 2,0 0,0 969,0 0,0 10.699,0 0 85,8 4,2 0,9 0,0 0,0 9,1 0,0 100,0

1 117,0 253,0 128,0 9,0 0,0 51,0 0,0 558,0 1 21,0 45,3 22,9 1,6 0,0 9,1 0,0 100,0

2 28,0 12,0 306,0 147,0 7,0 58,0 0,0 558,0 2 5,0 2,2 54,8 26,3 1,3 10,4 0,0 100,0

3 3,0 6,0 2,0 230,0 104,0 15,0 0,0 360,0 3 0,8 1,7 0,6 63,9 28,9 4,2 0,0 100,0

4 2,0 3,0 2,0 7,0 494,0 13,0 2,0 523,0 4 0,4 0,6 0,4 1,3 94,5 2,5 0,4 100,0

5 13,0 0,0 1,0 1,0 3,0 11.355,0 0,0 11.373,0 5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 99,8 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103,0 103,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

9.348,0   720,0    536,0    396,0    608,0      12.461,0 105,0    24.174,0 38,7      3,0        2,2        1,6        2,5        51,5      0,4        100,0    

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 9.063,0 499,0 91,0 3,0 1,0 1.015,0 0,0 10.672,0 0 84,9 4,7 0,9 0,0 0,0 9,5 0,0 100,0

1 146,0 316,0 181,0 10,0 6,0 85,0 0,0 744,0 1 19,6 42,5 24,3 1,3 0,8 11,4 0,0 100,0

2 24,0 34,0 296,0 158,0 9,0 64,0 0,0 585,0 2 4,1 5,8 50,6 27,0 1,5 10,9 0,0 100,0

3 3,0 0,0 11,0 238,0 125,0 28,0 1,0 406,0 3 0,7 0,0 2,7 58,6 30,8 6,9 0,2 100,0

4 3,0 0,0 0,0 9,0 574,0 19,0 7,0 612,0 4 0,5 0,0 0,0 1,5 93,8 3,1 1,1 100,0

5 17,0 2,0 2,0 0,0 0,0 12.556,0 3,0 12.580,0 5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 99,8 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 118,0 121,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 97,5 100,0

9.256,0   851,0    581,0    418,0    715,0      13.770,0 129,0    25.720,0 36,0      3,3        2,3        1,6        2,8        53,5      0,5        100,0    

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 9.399,0 440,0 104,0 10,0 3,0 1.154,0 0,0 11.110,0 0 84,6 4,0 0,9 0,1 0,0 10,4 0,0 100,0

1 185,0 339,0 262,0 21,0 2,0 81,0 0,0 890,0 1 20,8 38,1 29,4 2,4 0,2 9,1 0,0 100,0

2 36,0 39,0 345,0 180,0 3,0 42,0 0,0 645,0 2 5,6 6,0 53,5 27,9 0,5 6,5 0,0 100,0

3 4,0 1,0 4,0 271,0 135,0 15,0 1,0 431,0 3 0,9 0,2 0,9 62,9 31,3 3,5 0,2 100,0

4 2,0 0,0 3,0 8,0 638,0 30,0 40,0 721,0 4 0,3 0,0 0,4 1,1 88,5 4,2 5,5 100,0

5 21,0 2,0 0,0 0,0 0,0 13.860,0 0,0 13.883,0 5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 99,8 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 129,0 129,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

9.647,0   821,0    718,0    490,0    781,0      15.182,0 170,0    27.809,0 34,7      3,0        2,6        1,8        2,8        54,6      0,6        100,0    

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 9.315,0 432,0 133,0 1,0 2,0 1.341,0 0,0 11.224,0 0 83,0 3,8 1,2 0,0 0,0 11,9 0,0 100,0

1 162,0 307,0 256,0 19,0 2,0 113,0 0,0 859,0 1 18,9 35,7 29,8 2,2 0,2 13,2 0,0 100,0

2 63,0 31,0 342,0 210,0 8,0 100,0 0,0 754,0 2 8,4 4,1 45,4 27,9 1,1 13,3 0,0 100,0

3 7,0 2,0 14,0 295,0 128,0 47,0 2,0 495,0 3 1,4 0,4 2,8 59,6 25,9 9,5 0,4 100,0

4 2,0 2,0 4,0 21,0 658,0 56,0 40,0 783,0 4 0,3 0,3 0,5 2,7 84,0 7,2 5,1 100,0

5 17,0 0,0 1,0 0,0 0,0 15.262,0 0,0 15.280,0 5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 99,9 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 168,0 170,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 98,8 100,0

9.566,0   774,0    750,0    546,0    798,0      16.921,0 210,0    29.565,0 32,4      2,6        2,5        1,8        2,7        57,2      0,7        100,0    

T2 2010 T2 2010

T3 2010 T3 2010

T4 2010 T4 2010

T1 2010 T1 2010
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0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 9.894,0 575,0 124,0 7,0 1,0 1.135,0 0,0 11.736,0 0 84,3 4,9 1,1 0,1 0,0 9,7 0,0 100,0

1 130,0 334,0 185,0 18,0 9,0 128,0 0,0 804,0 1 16,2 41,5 23,0 2,2 1,1 15,9 0,0 100,0

2 46,0 29,0 431,0 249,0 15,0 39,0 0,0 809,0 2 5,7 3,6 53,3 30,8 1,9 4,8 0,0 100,0

3 4,0 6,0 10,0 376,0 126,0 30,0 0,0 552,0 3 0,7 1,1 1,8 68,1 22,8 5,4 0,0 100,0

4 1,0 1,0 4,0 6,0 761,0 18,0 8,0 799,0 4 0,1 0,1 0,5 0,8 95,2 2,3 1,0 100,0

5 16,0 0,0 1,0 0,0 0,0 17.017,0 0,0 17.034,0 5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 99,9 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 210,0 210,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

10.091,0 945,0    755,0    656,0    912,0      18.367,0 218,0    31.944,0 31,6      3,0        2,4        2,1        2,9        57,5      0,7        100,0    

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 9.893,0 499,0 150,0 3,0 1.433,0 0,0 11.978,0 0 82,6 4,2 1,3 0,0 0,0 12,0 0,0 100,0

1 207,0 452,0 210,0 14,0 3,0 121,0 0,0 1.007,0 1 20,6 44,9 20,9 1,4 0,3 12,0 0,0 100,0

2 58,0 48,0 390,0 227,0 19,0 61,0 0,0 803,0 2 7,2 6,0 48,6 28,3 2,4 7,6 0,0 100,0

3 3,0 5,0 18,0 390,0 164,0 79,0 2,0 661,0 3 0,5 0,8 2,7 59,0 24,8 12,0 0,3 100,0

4 3,0 0,0 3,0 9,0 848,0 39,0 10,0 912,0 4 0,3 0,0 0,3 1,0 93,0 4,3 1,1 100,0

5 17,0 2,0 0,0 0,0 0,0 18.421,0 0,0 18.440,0 5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 99,9 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 218,0 218,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

10.181,0 1.006,0 771,0    643,0    1.034,0   20.154,0 230,0    34.019,0 29,9      3,0        2,3        1,9        3,0        59,2      0,7        100,0    

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 10.238,0 457,0 138,0 4,0 3,0 1.363,0 0,0 12.203,0 0 83,9 3,7 1,1 0,0 0,0 11,2 0,0 100,0

1 171,0 475,0 225,0 23,0 2,0 140,0 0,0 1.036,0 1 16,5 45,8 21,7 2,2 0,2 13,5 0,0 100,0

2 34,0 33,0 529,0 181,0 5,0 84,0 0,0 866,0 2 3,9 3,8 61,1 20,9 0,6 9,7 0,0 100,0

3 6,0 5,0 22,0 406,0 180,0 31,0 0,0 650,0 3 0,9 0,8 3,4 62,5 27,7 4,8 0,0 100,0

4 1,0 0,0 1,0 4,0 986,0 44,0 0,0 1.036,0 4 0,1 0,0 0,1 0,4 95,2 4,2 0,0 100,0

5 33,0 1,0 0,0 0,0 0,0 20.263,0 0,0 20.297,0 5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 99,8 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230,0 230,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

10.483,0 971,0    915,0    618,0    1.176,0   21.925,0 230,0    36.318,0 28,9      2,7        2,5        1,7        3,2        60,4      0,6        100,0    

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 10.118,0 394,0 164,0 19,0 4,0 1.404,0 0,0 12.103,0 0 83,6 3,3 1,4 0,2 0,0 11,6 0,0 100,0

1 177,0 375,0 270,0 30,0 16,0 135,0 0,0 1.003,0 1 17,6 37,4 26,9 3,0 1,6 13,5 0,0 100,0

2 74,0 60,0 533,0 203,0 33,0 102,0 0,0 1.005,0 2 7,4 6,0 53,0 20,2 3,3 10,1 0,0 100,0

3 2,0 13,0 27,0 354,0 190,0 43,0 0,0 629,0 3 0,3 2,1 4,3 56,3 30,2 6,8 0,0 100,0

4 3,0 1,0 4,0 9,0 1.065,0 71,0 43,0 1.196,0 4 0,3 0,1 0,3 0,8 89,0 5,9 3,6 100,0

5 31,0 2,0 8,0 1,0 21.989,0 0,0 0,0 22.031,0 5 0,1 0,0 0,0 0,0 99,8 0,0 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230,0 230,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

10.405,0 845,0    1.006,0 616,0    23.297,0 1.755,0   273,0    38.197,0 27,2      2,2        2,6        1,6        61,0      4,6        0,7        100,0    

T4 2011 T4 2011

T1 2011 T1 2011

T2 2011 T2 2011

T3 2011 T3 2011
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0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 10.399,0 488,0 104,0 19,0 4,0 1.244,0 0,0 12.258,0 0 84,8 4,0 0,8 0,2 0,0 10,1 0,0 100,0

1 136,0 399,0 192,0 22,0 9,0 109,0 0,0 867,0 1 15,7 46,0 22,1 2,5 1,0 12,6 0,0 100,0

2 148,0 44,0 581,0 204,0 22,0 107,0 0,0 1.106,0 2 13,4 4,0 52,5 18,4 2,0 9,7 0,0 100,0

3 5,0 3,0 22,0 360,0 193,0 42,0 0,0 625,0 3 0,8 0,5 3,5 57,6 30,9 6,7 0,0 100,0

4 1,0 31,0 20,0 1.181,0 55,0 24,0 0,0 1.312,0 4 0,1 2,4 1,5 90,0 4,2 1,8 0,0 100,0

5 13,0 0,0 1,0 0,0 0,0 23.838,0 0,0 23.852,0 5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 99,9 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 287,0 287,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

10.702,0 965,0    920,0    1.786,0 283,0      25.364,0 287,0    40.307,0 26,6      2,4        2,3        4,4        0,7        62,9      0,7        100,0    

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 9.887,0 437,0 97,0 6,0 2,0 1.623,0 0,0 12.052,0 0 82,0 3,6 0,8 0,0 0,0 13,5 0,0 100,0

1 124,0 444,0 234,0 35,0 7,0 110,0 0,0 954,0 1 13,0 46,5 24,5 3,7 0,7 11,5 0,0 100,0

2 51,0 34,0 538,0 248,0 63,0 85,0 0,0 1.019,0 2 5,0 3,3 52,8 24,3 6,2 8,3 0,0 100,0

3 2,0 3,0 27,0 348,0 199,0 48,0 0,0 627,0 3 0,3 0,5 4,3 55,5 31,7 7,7 0,0 100,0

4 2,0 2,0 6,0 8,0 1.303,0 67,0 26,0 1.414,0 4 0,1 0,1 0,4 0,6 92,1 4,7 1,8 100,0

5 3,0 0,0 0,0 0,0 1,0 25.509,0 0,0 25.513,0 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 311,0 311,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

10.069,0 920,0    902,0    645,0    1.575,0   27.442,0 337,0    41.890,0 24,0      2,2        2,2        1,5        3,8        65,5      0,8        100,0    

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 9.958,0 380,0 138,0 20,0 2,0 1.525,0 2,0 12.025,0 0 82,8 3,2 1,1 0,2 0,0 12,7 0,0 100,0

1 156,0 378,0 229,0 32,0 4,0 152,0 0,0 951,0 1 16,4 39,7 24,1 3,4 0,4 16,0 0,0 100,0

2 51,0 26,0 567,0 207,0 29,0 111,0 0,0 991,0 2 5,1 2,6 57,2 20,9 2,9 11,2 0,0 100,0

3 2,0 1,0 15,0 382,0 215,0 35,0 1,0 651,0 3 0,3 0,2 2,3 58,7 33,0 5,4 0,2 100,0

4 3,0 0,0 2,0 3,0 1.485,0 62,0 19,0 1.574,0 4 0,2 0,0 0,1 0,2 94,3 3,9 1,2 100,0

5 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27.534,0 25,0 27.562,0 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,9 0,1 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 336,0 337,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 99,7 100,0

10.173,0 785,0    951,0    644,0    1.735,0   29.420,0 383,0    44.091,0 23,1      1,8        2,2        1,5        3,9        66,7      0,9        100,0    

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 9.677,0 329,0 75,0 15,0 6,0 1.628,0 2,0 11.732,0 0 82,5 2,8 0,6 0,1 0,1 13,9 0,0 100,0

1 158,0 335,0 161,0 21,0 18,0 134,0 0,0 827,0 1 19,1 40,5 19,5 2,5 2,2 16,2 0,0 100,0

2 55,0 55,0 555,0 209,0 60,0 126,0 0,0 1.060,0 2 5,2 5,2 52,4 19,7 5,7 11,9 0,0 100,0

3 8,0 5,0 39,0 322,0 193,0 87,0 0,0 654,0 3 1,2 0,8 6,0 49,2 29,5 13,3 0,0 100,0

4 1,0 3,0 3,0 7,0 1.535,0 102,0 86,0 1.737,0 4 0,1 0,2 0,2 0,4 88,4 5,9 5,0 100,0

5 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 29.534,0 1,0 29.537,0 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 382,0 383,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 99,7 100,0

9.900,0   727,0    833,0    574,0    1.813,0   31.612,0 471,0    45.930,0 21,6      1,6        1,8        1,2        3,9        68,8      1,0        100,0    

T3 2012 T3 2012

T4 2012 T4 2012

T1 2012 T1 2012

T2 2012 T2 2012



Juna BOZDO 
 

139 
 

 

Tabelë 8.3: Ecuria në numër (majtas) dhe përqindje (djathtas) për portofolin “individë”, gjatë 

periudhës 2008-2013. 

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 9.840,0 509,0 107,0 8,0 2,0 1.239,0 0,0 11.705,0 0 84,1 4,3 0,9 0,1 0,0 10,6 0,0 100,0

1 96,0 397,0 173,0 12,0 98,0 0,0 776,0 1 12,4 51,2 22,3 1,5 0,0 12,6 0,0 100,0

2 47,0 36,0 629,0 175,0 28,0 65,0 0,0 980,0 2 4,8 3,7 64,2 17,9 2,9 6,6 0,0 100,0

3 5,0 4,0 12,0 387,0 143,0 38,0 0,0 589,0 3 0,8 0,7 2,0 65,7 24,3 6,5 0,0 100,0

4 1,0 0,0 1,0 12,0 1.732,0 44,0 28,0 1.818,0 4 0,1 0,0 0,1 0,7 95,3 2,4 1,5 100,0

5 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31.755,0 12,0 31.773,0 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,9 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 458,0 471,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 97,2 100,0

9.995,0   946,0    922,0    594,0    1.905,0   33.252,0 498,0    48.112,0 20,8      2,0        1,9        1,2        4,0        69,1      1,0        100,0    

0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 9.207,0 432,0 78,0 17,0 6,0 1.558,0 0,0 11.298,0 0 81,5 3,8 0,7 0,2 0,1 13,8 0,0 100,0

1 140,0 494,0 176,0 24,0 3,0 140,0 0,0 977,0 1 14,3 50,6 18,0 2,5 0,3 14,3 0,0 100,0

2 60,0 42,0 597,0 123,0 67,0 102,0 0,0 991,0 2 6,1 4,2 60,2 12,4 6,8 10,3 0,0 100,0

3 0,0 1,0 23,0 357,0 173,0 46,0 3,0 603,0 3 0,0 0,2 3,8 59,2 28,7 7,6 0,5 100,0

4 1,0 3,0 3,0 9,0 1.799,0 72,0 20,0 1.907,0 4 0,1 0,2 0,2 0,5 94,3 3,8 1,0 100,0

5 6,0 0,0 0,0 0,0 3,0 33.364,0 10,0 33.383,0 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,9 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 479,0 498,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 96,2 100,0

9.414,0   972,0    877,0    530,0    2.051,0   35.301,0 512,0    49.657,0 19,0      2,0        1,8        1,1        4,1        71,1      1,0        100,0    

T2 2013 T2 2013

T1 2013 T1 2013
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0 1 2 3 4 5 6 Totali 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 189.497,0 2.183,0 616,0 39,0 5,0 10.467,0 3,0 202.810,0 0 93,4 1,1 0,3 0,0 0,0 5,2 0,0 100,0

1 963,0 4.043,0 796,0 220,0 8,0 389,0 1,0 6.420,0 1 15,0 63,0 12,4 3,4 0,1 6,1 0,0 100,0

2 100,0 94,0 435,0 677,0 3,0 142,0 1,0 1.452,0 2 6,9 6,5 30,0 46,6 0,2 9,8 0,1 100,0

3 17,0 22,0 28,0 658,0 443,0 65,0 3,0 1.236,0 3 1,4 1,8 2,3 53,2 35,8 5,3 0,2 100,0

4 4,0 2,0 4,0 2,0 777,0 26,0 146,0 961,0 4 0,4 0,2 0,4 0,2 80,9 2,7 15,2 100,0

5 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12.966,0 0,0 12.970,0 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 820,0 820,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

190.585,0   6.344,0   1.879,0   1.596,0   1.236,0   24.055,0   974,0      226.669,0  84,1            2,8                0,8           0,7         0,5         10,6         0,4               100,0           

0 1 2 3 4 5 6 Totali 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 159.391,0 2.599,0 1.355,0 627,0 99,0 38.732,0 6,0 202.809,0 0 78,6 1,3 0,7 0,3 0,0 19,1 0,0 100,0

1 924,0 3.301,0 529,0 670,0 33,0 962,0 1,0 6.420,0 1 14,4 51,4 8,2 10,4 0,5 15,0 0,0 100,0

2 91,0 89,0 212,0 563,0 182,0 313,0 2,0 1.452,0 2 6,3 6,1 14,6 38,8 12,5 21,6 0,1 100,0

3 29,0 27,0 33,0 196,0 805,0 143,0 3,0 1.236,0 3 2,3 2,2 2,7 15,9 65,1 11,6 0,2 100,0

4 8,0 3,0 3,0 7,0 672,0 62,0 206,0 961,0 4 0,8 0,3 0,3 0,7 69,9 6,5 21,4 100,0

5 4,0 0,0 1,0 0,0 0,0 12.965,0 0,0 12.970,0 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 820,0 820,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

160.447,0   6.019,0   2.133,0   2.063,0   1.791,0   53.177,0   1.038,0   226.668,0  70,8            2,7                0,9           0,9         0,8         23,5         0,5               100,0           

0 1 2 3 4 5 6 Totali 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 182.015,0 2.524,0 845,0 445,0 62,0 21.818,0 1,0 207.710,0 0 87,6 1,2 0,4 0,2 0,0 10,5 0,0 100,0

1 1.140,0 4.184,0 957,0 142,0 7,0 619,0 1,0 7.050,0 1 16,2 59,3 13,6 2,0 0,1 8,8 0,0 100,0

2 286,0 218,0 723,0 2.360,0 10,0 401,0 0,0 3.998,0 2 7,2 5,5 18,1 59,0 0,3 10,0 0,0 100,0

3 41,0 34,0 85,0 1.284,0 594,0 133,0 13,0 2.184,0 3 1,9 1,6 3,9 58,8 27,2 6,1 0,6 100,0

4 9,0 1,0 10,0 37,0 1.626,0 80,0 116,0 1.879,0 4 0,5 0,1 0,5 2,0 86,5 4,3 6,2 100,0

5 261,0 4,0 16,0 16,0 33,0 56.263,0 35,0 56.628,0 5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 99,4 0,1 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 990,0 990,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

183.752,0   6.965,0   2.636,0   4.284,0   2.332,0   79.314,0   1.156,0   280.439,0  65,5            2,5                0,9           1,5         0,8         28,3         0,4               100,0           

T2 2008 T2 2008

T3 2008 T3 2008

T4 2008 T4 2008
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0 1 2 3 4 5 6 Totali 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 181.664,0 6.895,0 932,0 103,0 36,0 16.186,0 0,0 205.816,0 0 88,3 3,4 0,5 0,1 0,0 7,9 0,0 100,0

1 822,0 4.409,0 1.628,0 113,0 21,0 749,0 2,0 7.744,0 1 10,6 56,9 21,0 1,5 0,3 9,7 0,0 100,0

2 170,0 170,0 652,0 1.402,0 18,0 279,0 1,0 2.692,0 2 6,3 6,3 24,2 52,1 0,7 10,4 0,0 100,0

3 49,0 30,0 32,0 2.965,0 963,0 287,0 1,0 4.327,0 3 1,1 0,7 0,7 68,5 22,3 6,6 0,0 100,0

4 7,0 4,0 3,0 9,0 2.162,0 74,0 85,0 2.344,0 4 0,3 0,2 0,1 0,4 92,2 3,2 3,6 100,0

5 421,0 8,0 15,0 29,0 80.126,0 1,0 0,0 80.600,0 5 0,5 0,0 0,0 0,0 99,4 0,0 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.121,0 1.121,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

183.133,0   11.516,0 3.262,0   4.621,0   83.326,0 17.576,0   1.210,0   304.644,0  60,1            3,8                1,1           1,5         27,4       5,8           0,4               100,0           

0 1 2 3 4 5 6 Totali 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 178.394,0 3.126,0 1.138,0 190,0 32,0 15.852,0 0,0 198.732,0 0 89,8 1,6 0,6 0,1 0,0 8,0 0,0 100,0

1 6.531,0 4.451,0 1.755,0 172,0 18,0 939,0 0,0 13.866,0 1 47,1 32,1 12,7 1,2 0,1 6,8 0,0 100,0

2 290,0 171,0 667,0 1.862,0 24,0 335,0 1,0 3.350,0 2 8,7 5,1 19,9 55,6 0,7 10,0 0,0 100,0

3 85,0 44,0 68,0 1.892,0 2.278,0 2.278,0 6,0 6.651,0 3 1,3 0,7 1,0 28,4 34,3 34,3 0,1 100,0

4 16,0 13,0 5,0 78,0 2.827,0 99,0 185,0 3.223,0 4 0,5 0,4 0,2 2,4 87,7 3,1 5,7 100,0

5 479,0 3,0 0,0 0,0 0,0 97.794,0 0,0 98.276,0 5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 99,5 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.210,0 1.210,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

185.795,0   7.808,0   3.633,0   4.194,0   5.179,0   117.297,0 1.402,0   325.308,0  57,1            2,4                1,1           1,3         1,6         36,1         0,4               100,0           

0 1 2 3 4 5 6 Totali 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 183.964,0 3.091,0 1.091,0 151,0 25,0 15.421,0 0,0 203.743,0 0 90,3 1,5 0,5 0,1 0,0 7,6 0,0 100,0

1 1.679,0 4.348,0 1.483,0 181,0 8,0 784,0 1,0 8.484,0 1 19,8 51,2 17,5 2,1 0,1 9,2 0,0 100,0

2 263,0 187,0 882,0 2.004,0 9,0 373,0 0,0 3.718,0 2 7,1 5,0 23,7 53,9 0,2 10,0 0,0 100,0

3 111,0 60,0 51,0 2.463,0 1.266,0 216,0 58,0 4.225,0 3 2,6 1,4 1,2 58,3 30,0 5,1 1,4 100,0

4 27,0 7,0 5,0 16,0 4.901,0 176,0 36,0 5.168,0 4 0,5 0,1 0,1 0,3 94,8 3,4 0,7 100,0

5 454,0 3,0 1,0 1,0 0,0 115.667,0 0,0 116.126,0 5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 99,6 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.402,0 1.402,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

186.498,0   7.696,0   3.513,0   4.816,0   6.209,0   132.637,0 1.497,0   342.866,0  54,4            2,2                1,0           1,4         1,8         38,7         0,4               100,0           

0 1 2 3 4 5 6 Totali 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 179.859,0 3.054,0 2.426,0 704,0 825,0 14.557,0 0,0 201.425,0 0 89,3 1,5 1,2 0,3 0,4 7,2 0,0 100,0

1 1.640,0 4.010,0 1.509,0 46,0 8,0 884,0 2,0 8.099,0 1 20,2 49,5 18,6 0,6 0,1 10,9 0,0 100,0

2 338,0 194,0 933,0 1.577,0 24,0 548,0 0,0 3.614,0 2 9,4 5,4 25,8 43,6 0,7 15,2 0,0 100,0

3 110,0 58,0 109,0 2.580,0 1.502,0 462,0 17,0 4.838,0 3 2,3 1,2 2,3 53,3 31,0 9,5 0,4 100,0

4 24,0 7,0 18,0 64,0 5.613,0 363,0 126,0 6.215,0 4 0,4 0,1 0,3 1,0 90,3 5,8 2,0 100,0

5 451,0 2,0 3,0 1,0 1,0 133.119,0 1,0 133.578,0 5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 99,7 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.499,0 1.499,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

182.422,0   7.325,0   4.998,0   4.972,0   7.973,0   149.933,0 1.645,0   359.268,0  50,8            2,0                1,4           1,4         2,2         41,7         0,5               100,0           

T1 2009 T1 2009

T2 2009 T2 2009

T3 2009 T3 2009

T4 2009 T4 2009
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0 1 2 3 4 5 6 Totali 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 178.629,0 2.968,0 2.403,0 70,0 41,0 13.672,0 0,0 197.783,0 0 90,3 1,5 1,2 0,0 0,0 6,9 0,0 100,0

1 1.129,0 4.105,0 1.718,0 73,0 2,0 707,0 0,0 7.734,0 1 14,6 53,1 22,2 0,9 0,0 9,1 0,0 100,0

2 521,0 145,0 1.950,0 2.440,0 20,0 757,0 2,0 5.835,0 2 8,9 2,5 33,4 41,8 0,3 13,0 0,0 100,0

3 168,0 33,0 110,0 2.342,0 1.932,0 379,0 42,0 5.006,0 3 3,4 0,7 2,2 46,8 38,6 7,6 0,8 100,0

4 58,0 8,0 49,0 18,0 7.449,0 312,0 95,0 7.989,0 4 0,7 0,1 0,6 0,2 93,2 3,9 1,2 100,0

5 479,0 7,0 9,0 0,0 0,0 150.291,0 0,0 150.786,0 5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 99,7 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.647,0 1.647,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

180.984,0   7.266,0   6.239,0   4.943,0   9.444,0   166.118,0 1.786,0   376.780,0  48,0            1,9                1,7           1,3         2,5         44,1         0,5               100,0           

0 1 2 3 4 5 6 Totali 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 171.250,0 3.411,0 2.388,0 266,0 21,0 17.258,0 0,0 194.594,0 0 88,0 1,8 1,2 0,1 0,0 8,9 0,0 100,0

1 1.137,0 4.216,0 1.377,0 192,0 2,0 679,0 0,0 7.603,0 1 15,0 55,5 18,1 2,5 0,0 8,9 0,0 100,0

2 694,0 200,0 2.690,0 2.008,0 338,0 834,0 1,0 6.765,0 2 10,3 3,0 39,8 29,7 5,0 12,3 0,0 100,0

3 159,0 42,0 127,0 2.311,0 1.905,0 935,0 52,0 5.531,0 3 2,9 0,8 2,3 41,8 34,4 16,9 0,9 100,0

4 78,0 7,0 40,0 23,0 8.632,0 636,0 52,0 9.468,0 4 0,8 0,1 0,4 0,2 91,2 6,7 0,5 100,0

5 704,0 3,0 12,0 0,0 2,0 166.158,0 4,0 166.883,0 5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 99,6 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 2.241,0 2.245,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 99,8 100,0

174.022,0   7.879,0   6.634,0   4.800,0   10.900,0 186.504,0 2.350,0   393.089,0  44,3            2,0                1,7           1,2         2,8         47,4         0,6               100,0           

0 1 2 3 4 5 6 Totali 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 172.033,0 2.998,0 2.754,0 64,0 47,0 14.598,0 0,0 192.494,0 0 89,4 1,6 1,4 0,0 0,0 7,6 0,0 100,0

1 1.506,0 4.238,0 1.494,0 191,0 10,0 782,0 0,0 8.221,0 1 18,3 51,6 18,2 2,3 0,1 9,5 0,0 100,0

2 741,0 198,0 3.271,0 2.496,0 51,0 850,0 0,0 7.607,0 2 9,7 2,6 43,0 32,8 0,7 11,2 0,0 100,0

3 217,0 78,0 122,0 2.273,0 1.747,0 357,0 38,0 4.832,0 3 4,5 1,6 2,5 47,0 36,2 7,4 0,8 100,0

4 140,0 58,0 115,0 225,0 9.460,0 489,0 432,0 10.919,0 4 1,3 0,5 1,1 2,1 86,6 4,5 4,0 100,0

5 673,0 5,0 8,0 2,0 13,0 186.186,0 0,0 186.887,0 5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 99,6 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2.386,0 2.388,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 99,9 100,0

175.310,0   7.575,0   7.764,0   5.251,0   11.328,0 203.264,0 2.856,0   413.348,0  42,4            1,8                1,9           1,3         2,7         49,2         0,7               100,0           

0 1 2 3 4 5 6 Totali 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 169.971,0 2.674,0 2.399,0 123,0 99,0 15.487,0 6,0 190.759,0 0 89,1 1,4 1,3 0,1 0,1 8,1 0,0 100,0

1 1.282,0 4.141,0 1.509,0 121,0 59,0 660,0 22,0 7.794,0 1 16,4 53,1 19,4 1,6 0,8 8,5 0,3 100,0

2 1.224,0 315,0 3.122,0 2.930,0 128,0 747,0 37,0 8.503,0 2 14,4 3,7 36,7 34,5 1,5 8,8 0,4 100,0

3 211,0 39,0 124,0 2.442,0 2.001,0 373,0 91,0 5.281,0 3 4,0 0,7 2,3 46,2 37,9 7,1 1,7 100,0

4 117,0 14,0 41,0 16,0 8.546,0 469,0 2.126,0 11.329,0 4 1,0 0,1 0,4 0,1 75,4 4,1 18,8 100,0

5 636,0 3,0 8,0 0,0 2,0 203.464,0 0,0 204.113,0 5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 99,7 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.856,0 2.856,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

173.441,0   7.186,0   7.203,0   5.632,0   10.835,0 221.200,0 5.138,0   430.635,0  40,3            1,7                1,7           1,3         2,5         51,4         1,2               100,0           

T1 2010 T1 2010

T2 2010 T2 2010

T3 2010 T3 2010

T4 2010 T4 2010
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0 1 2 3 4 5 6 Totali 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 169.750,0 3.477,0 2.786,0 73,0 18,0 15.833,0 2,0 191.939,0 0 88,4 1,8 1,5 0,0 0,0 8,2 0,0 100,0

1 1.872,0 3.379,0 1.436,0 134,0 12,0 605,0 0,0 7.438,0 1 25,2 45,4 19,3 1,8 0,2 8,1 0,0 100,0

2 828,0 274,0 3.221,0 2.886,0 31,0 593,0 0,0 7.833,0 2 10,6 3,5 41,1 36,8 0,4 7,6 0,0 100,0

3 217,0 51,0 124,0 2.903,0 2.016,0 304,0 25,0 5.640,0 3 3,8 0,9 2,2 51,5 35,7 5,4 0,4 100,0

4 91,0 31,0 33,0 19,0 10.077,0 407,0 180,0 10.838,0 4 0,8 0,3 0,3 0,2 93,0 3,8 1,7 100,0

5 680,0 1,0 0,0 1,0 0,0 221.111,0 221.793,0 5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 99,7 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 5.136,0 5.138,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

173.438,0   7.213,0   7.600,0   6.016,0   12.154,0 238.855,0 5.343,0   450.619,0  38,5            1,6                1,7           1,3         2,7         53,0         1,2               100,0           

0 1 2 3 4 5 6 Totali 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 168.691,0 2.999,0 2.846,0 98,0 44,0 15.711,0 0,0 190.389,0 0 88,6 1,6 1,5 0,1 0,0 8,3 0,0 100,0

1 1.512,0 3.406,0 1.662,0 72,0 5,0 715,0 1,0 7.373,0 1 20,5 46,2 22,5 1,0 0,1 9,7 0,0 100,0

2 1.051,0 251,0 3.112,0 2.894,0 18,0 690,0 28,0 8.044,0 2 13,1 3,1 38,7 36,0 0,2 8,6 0,3 100,0

3 232,0 52,0 131,0 2.981,0 2.056,0 346,0 225,0 6.023,0 3 3,9 0,9 2,2 49,5 34,1 5,7 3,7 100,0

4 108,0 11,0 27,0 37,0 11.161,0 358,0 457,0 12.159,0 4 0,9 0,1 0,2 0,3 91,8 2,9 3,8 100,0

5 989,0 3,0 2,0 3,0 2,0 238.434,0 0,0 239.433,0 5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 99,6 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.343,0 5.343,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

172.583,0   6.722,0   7.780,0   6.085,0   13.286,0 256.254,0 6.054,0   468.764,0  36,8            1,4                1,7           1,3         2,8         54,7         1,3               100,0           

0 1 2 3 4 5 6 Totali 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 170.864,0 2.876,0 3.183,0 86,0 28,0 17.668,0 1,0 194.706,0 0 87,8 1,5 1,6 0,0 0,0 9,1 0,0 100,0

1 1.278,0 3.348,0 1.524,0 78,0 1,0 686,0 0,0 6.915,0 1 18,5 48,4 22,0 1,1 0,0 9,9 0,0 100,0

2 992,0 278,0 3.276,0 2.935,0 34,0 696,0 2,0 8.213,0 2 12,1 3,4 39,9 35,7 0,4 8,5 0,0 100,0

3 240,0 32,0 138,0 3.117,0 2.192,0 330,0 53,0 6.102,0 3 3,9 0,5 2,3 51,1 35,9 5,4 0,9 100,0

4 131,0 5,0 43,0 30,0 12.483,0 362,0 237,0 13.291,0 4 1,0 0,0 0,3 0,2 93,9 2,7 1,8 100,0

5 1.311,0 5,0 11,0 1,0 255.653,0 0,0 256.981,0 5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 99,5 0,0 100,0

6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 6.050,0 6.054,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,9 100,0

174.817,0   6.544,0   8.175,0   6.246,0   14.739,0 275.398,0 6.343,0   492.262,0  35,5            1,3                1,7           1,3         3,0         55,9         1,3               100,0           

0 1 2 3 4 5 6 Totali 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 174.354,0 3.156,0 1.161,0 534,0 181,0 15.272,0 0,0 194.658,0 0 89,6 1,6 0,6 0,3 0,1 7,8 0,0 100,0

1 2.837,0 1.748,0 1.071,0 306,0 49,0 731,0 0,0 6.742,0 1 42,1 25,9 15,9 4,5 0,7 10,8 0,0 100,0

2 2.278,0 427,0 2.247,0 2.040,0 707,0 852,0 2,0 8.553,0 2 26,6 5,0 26,3 23,9 8,3 10,0 0,0 100,0

3 1.115,0 128,0 155,0 1.785,0 2.741,0 348,0 1,0 6.273,0 3 17,8 2,0 2,5 28,5 43,7 5,5 0,0 100,0

4 1.525,0 47,0 49,0 179,0 11.966,0 419,0 561,0 14.746,0 4 10,3 0,3 0,3 1,2 81,1 2,8 3,8 100,0

5 1.087,0 2,0 2,0 3,0 0,0 275.250,0 0,0 276.344,0 5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 99,6 0,0 100,0

6 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 6.337,0 6.343,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,9 100,0

183.199,0   5.508,0   4.685,0   4.847,0   15.644,0 292.875,0 6.901,0   513.659,0  35,7            1,1                0,9           0,9         3,0         57,0         1,3               100,0           

T1 2011 T1 2011

T2 2011 T2 2011

T3 2011 T3 2011

T4 2011 T4 2011
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0 1 2 3 4 5 6 Totali 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 183.857,0 4.130,0 1.220,0 622,0 113,0 16.644,0 5,0 206.591,0 0 89,0 2,0 0,6 0,3 0,1 8,1 0,0 100,0

1 1.421,0 1.879,0 1.216,0 543,0 19,0 464,0 0,0 5.542,0 1 25,6 33,9 21,9 9,8 0,3 8,4 0,0 100,0

2 504,0 296,0 2.057,0 1.618,0 275,0 376,0 5,0 5.131,0 2 9,8 5,8 40,1 31,5 5,4 7,3 0,1 100,0

3 275,0 74,0 136,0 1.584,0 2.385,0 395,0 29,0 4.878,0 3 5,6 1,5 2,8 32,5 48,9 8,1 0,6 100,0

4 245,0 51,0 39,0 83,0 12.803,0 518,0 1.914,0 15.653,0 4 1,6 0,3 0,2 0,5 81,8 3,3 12,2 100,0

5 809,0 4,0 2,0 10,0 21,0 292.809,0 0,0 293.655,0 5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 99,7 0,0 100,0

6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,0 6.856,0 6.905,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 99,3 100,0

187.112,0   6.434,0   4.670,0   4.460,0   15.616,0 311.254,0 8.809,0   538.355,0  34,8            1,2                0,9           0,8         2,9         57,8         1,6               100,0           

0 1 2 3 4 5 6 Totali 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 181.736,0 3.461,0 1.051,0 378,0 63,0 15.953,0 0,0 202.642,0 0 89,7 1,7 0,5 0,2 0,0 7,9 0,0 100,0

1 1.830,0 2.137,0 1.416,0 514,0 42,0 560,0 1,0 6.500,0 1 28,2 32,9 21,8 7,9 0,6 8,6 0,0 100,0

2 442,0 234,0 2.270,0 1.674,0 87,0 464,0 2,0 5.173,0 2 8,5 4,5 43,9 32,4 1,7 9,0 0,0 100,0

3 208,0 49,0 112,0 1.853,0 1.854,0 425,0 27,0 4.528,0 3 4,6 1,1 2,5 40,9 40,9 9,4 0,6 100,0

4 173,0 32,0 44,0 171,0 13.986,0 689,0 529,0 15.624,0 4 1,1 0,2 0,3 1,1 89,5 4,4 3,4 100,0

5 1.144,0 1,0 2,0 1,0 3,0 310.719,0 3,0 311.873,0 5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 99,6 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 8.855,0 8.865,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 99,9 100,0

185.533,0   5.914,0   4.895,0   4.591,0   16.035,0 328.820,0 9.417,0   555.205,0  33,4            1,1                0,9           0,8         2,9         59,2         1,7               100,0           

0 1 2 3 4 5 6 Totali 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 181.292,0 3.648,0 1.330,0 478,0 12,0 17.046,0 17,0 203.823,0 0 88,9 1,8 0,7 0,2 0,0 8,4 0,0 100,0

1 1.396,0 2.118,0 1.356,0 584,0 5,0 472,0 4,0 5.935,0 1 23,5 35,7 22,8 9,8 0,1 8,0 0,1 100,0

2 376,0 220,0 2.710,0 1.677,0 103,0 374,0 0,0 5.460,0 2 6,9 4,0 49,6 30,7 1,9 6,8 0,0 100,0

3 196,0 40,0 123,0 1.874,0 1.928,0 356,0 123,0 4.640,0 3 4,2 0,9 2,7 40,4 41,6 7,7 2,7 100,0

4 104,0 23,0 15,0 65,0 14.654,0 586,0 598,0 16.045,0 4 0,6 0,1 0,1 0,4 91,3 3,7 3,7 100,0

5 211,0 1,0 5,0 9,0 8,0 328.942,0 249,0 329.425,0 5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 99,9 0,1 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 9.409,0 9.416,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 99,9 100,0

183.575,0   6.050,0   5.539,0   4.687,0   16.710,0 347.783,0 10.400,0 574.744,0  31,9            1,1                1,0           0,8         2,9         60,5         1,8               100,0           

0 1 2 3 4 5 6 Totali 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 181.117,0 3.466,0 896,0 569,0 14,0 16.864,0 0,0 202.926,0 0 89,3 1,7 0,4 0,3 0,0 8,3 0,0 100,0

1 1.776,0 2.038,0 1.085,0 598,0 24,0 590,0 2,0 6.113,0 1 29,1 33,3 17,7 9,8 0,4 9,7 0,0 100,0

2 571,0 334,0 2.519,0 1.790,0 177,0 568,0 1,0 5.960,0 2 9,6 5,6 42,3 30,0 3,0 9,5 0,0 100,0

3 183,0 54,0 170,0 1.817,0 2.012,0 440,0 39,0 4.715,0 3 3,9 1,1 3,6 38,5 42,7 9,3 0,8 100,0

4 111,0 15,0 53,0 75,0 15.469,0 840,0 153,0 16.716,0 4 0,7 0,1 0,3 0,4 92,5 5,0 0,9 100,0

5 327,0 0,0 4,0 4,0 1,0 348.305,0 38,0 348.679,0 5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 99,9 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 10.399,0 10.400,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0

184.085,0   5.907,0   4.727,0   4.853,0   17.697,0 367.608,0 10.632,0 595.509,0  30,9            1,0                0,8           0,8         3,0         61,7         1,8               100,0           

0 1 2 3 4 5 6 Totali 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 184.130,0 3.511,0 1.043,0 399,0 6,0 15.253,0 1,0 204.343,0 0 90,1 1,7 0,5 0,2 0,0 7,5 0,0 100,0

1 1.648,0 2.081,0 1.120,0 600,0 4,0 500,0 0,0 5.953,0 1 27,7 35,0 18,8 10,1 0,1 8,4 0,0 100,0

2 530,0 285,0 2.556,0 1.406,0 59,0 377,0 0,0 5.213,0 2 10,2 5,5 49,0 27,0 1,1 7,2 0,0 100,0

3 185,0 77,0 226,0 1.833,0 2.172,0 434,0 2,0 4.929,0 3 3,8 1,6 4,6 37,2 44,1 8,8 0,0 100,0

4 142,0 39,0 57,0 102,0 16.196,0 588,0 587,0 17.711,0 4 0,8 0,2 0,3 0,6 91,4 3,3 3,3 100,0

5 312,0 16,0 131,0 4,0 8,0 367.738,0 3,0 368.212,0 5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 99,9 0,0 100,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 398,0 10.235,0 10.633,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 96,3 100,0

186.947,0   6.009,0   5.133,0   4.344,0   18.445,0 385.288,0 10.828,0 616.994,0  30,3            1,0                0,8           0,7         3,0         62,4         1,8               100,0           

0 1 2 3 4 5 6 Totali 0 1 2 3 4 5 6 Totali

0 181.705,0 3.367,0 832,0 392,0 9,0 17.729,0 2,0 204.036,0 0 89,1 1,7 0,4 0,2 0,0 8,7 0,0 100,0

1 1.629,0 2.249,0 1.047,0 503,0 8,0 611,0 0,0 6.047,0 1 26,9 37,2 17,3 8,3 0,1 10,1 0,0 100,0

2 756,0 281,0 2.391,0 1.580,0 94,0 535,0 0,0 5.637,0 2 13,4 5,0 42,4 28,0 1,7 9,5 0,0 100,0

3 223,0 86,0 164,0 1.489,0 1.956,0 493,0 0,0 4.411,0 3 5,1 1,9 3,7 33,8 44,3 11,2 0,0 100,0

4 139,0 26,0 52,0 104,0 16.917,0 1.053,0 161,0 18.452,0 4 0,8 0,1 0,3 0,6 91,7 5,7 0,9 100,0

5 277,0 4,0 4,0 10,0 5,0 385.351,0 181,0 385.832,0 5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 99,9 0,0 100,0

6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 10.707,0 10.828,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 98,9 100,0

184.730,0   6.013,0   4.490,0   4.078,0   18.989,0 405.892,0 11.051,0 635.243,0  29,1            0,9                0,7           0,6         3,0         63,9         1,7               100,0           

T1 2012 T1 2012

T2 2012 T2 2012

T3 2012 T3 2012

T4 2012 T4 2012

T1 2013 T1 2013

T2 2013 T2 2013
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