
Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes, 2019

8Banka e Shqipërisë

2 ZHVILLIMET KRYESORE

Sistemi bankar shqiptar paraqitet në tërësi i qëndrueshëm, i mirëkapitalizuar, 
likuid, i kufizuar në ekspozimin ndaj rreziqeve të tregut dhe dinamikë në 
rënie të rrezikut të kredisë, ndërkohë që të ardhurat më të larta së një vit 
më parë vlerësojmë se përbëjnë një mundësi më të mirë për të mbështetur 
rritjen e aktivitetit dhe mbulimin e humbjeve potenciale nga rreziqet në të 
ardhmen. Treguesi i mjaftueshmërisë së kapitalit shënoi mbi 6 pikë përqindje 
mbi nivelin minimal dhe ka treguar qëndrueshmëri gjatë vitit 2019, mbi nivelin 
18%. Ndërsa treguesi i likuiditetit ishte shumë më i lartë se nivelet minimale të 
kërkuara gjatë gjithë vitit.

Për herë të parë në 10 vitet e fundit, treguesi i kredive me probleme ra në 
nivel njëshifror, duke arritur 8,37% në fund të vitit 2019. Vlera e kredive me 
probleme arriti në 48.2 miliardë lekë, me një rënie vjetore prej 16,2 miliardë 
lekësh ose rreth 25,14%. Ndikimin në këtë rënie e ka dhënë fshirja e kredive, si 
dhe shlyerja e kredive të parregullta e kombinuar me ristrukturimet. Megjithatë, 
zhvillimet në cilësinë e portofolit të kredisë si grupi kryesor i aktiveve të 
bankave që mbart rrezik kredie më të lartë do të vijojë të mbetet në vëmendjen 
mbikëqyrëse, veçanërisht në kushtet e ndikimeve të mundshme negative nga 
tërmeti i datës 26 nëntor 2019, si dhe nga masat bllokuese ekonomike që 
lidhen me pandeminë globale Covid-19 gjatë vitit 2020. Ndërkohë, faktori i 
fshirjeve të kredive me probleme vlerësojmë se do të mbetet një nga kontributorët 
e rëndësishëm në ecurinë e treguesve të kredisë me probleme. Kjo e fundit 
pritet të japë ndikim veçanërisht pas ndryshimit rregullativ, i cili detyron bankat 
të fshijnë kreditë e klasifikuara të humbura për më shumë se 2 vjet, nga 3 vjet 
sipas rregullit të mëparshëm. Nga ana tjetër, zhvillimet vjetore të portofolit të 
kredisë përmblidhen në një rënie vjetore prej 4,9 miliardë lekësh ose 0,9%. 
Për rrjedhojë, dinamika e treguesit të kredive me probleme nuk u mbështet nga 
ecuria e stokut të kredisë, i cili do të rezultonte me një rritje prej 11,3 miliardë 
lekësh ose rreth 2% në nivel vjetor, në mungesë të efektit të uljes së kredive me 
probleme. 

Viti 2019 përmbylli të gjithë procesin e konsolidimit të bankave të nisur vitet 
e mëparshme, duke e çuar numrin e tyre në 12. Ky proces riformatoi tregun 
bankar vendas, i cili tashmë sheh një rritje të pranisë së kapitalit vendas, ku 4 
banka zotërohen nga ky kapital me një peshë në treg prej 29,3%. Gjatë vitit 
të kaluar u përmbyll procesi i transferimit të pronësisë për dy banka, përthithja 
e një banke si dhe vetëlikuidimi i një banke tjetër. Konkretisht:

- Pjesa zotëruese e pronësisë së aksioneve të Bankës Tirana kaloi nga 
Banka e Pireut tek aksionerët e rinj, Grupi Balfin, kalim ky i miratuar 
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nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë. Me këtë miratim është 
përmbyllur edhe kalimi i administrimit të bankës tek aksionari i ri.

- Pjesa zotëruese e pronësisë së aksioneve të Bankës Societe Generale 
Albania kaloi në pronësinë e aksionarit OTP Bank Nyrt, Hungari, me 
miratimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Pas këtij 
miratimi, banka ndryshoi edhe emrin në OTP Bank.

- Procesi i përthithjes së plotë të Bankës Ndërkombëtare Tregtare nga 
Banka Union përfundoi plotësisht gjatë vitit, pasi ishte miratuar më parë 
transferimi i 100% të aksioneve.

- Bankës së Kreditit të Shqipërisë iu revokua licenca pas vendimit të 
aksionerëve për likuidimin vullnetar të saj. 

Ndryshime pësoi edhe harta e përfaqësimit të bankave me degë në rajone 
të ndryshme të vendit, e cila erdhi në rënie. Kjo tendencë erdhi kryesisht si 
rrjedhojë e konsolidimit të sistemit bankar dhe e reduktimit të numrit të bankave. 

Pas një faze intensive diskutimesh të brendshme, me grupet e interesit, duke 
përfshirë edhe përfaqësuesit e projektit FinSAC dhe këshilltarin e përhershëm 
të Fondit Monetar Ndërkombëtar pranë Bankës së Shqipërisë, në korrik 
2019, u finalizua zbatimi i projektit Tirana Approach1, me miratimin e kuadrit 
rregullator përkatës, zbatimi i të cilit gjen shtrirje deri në fund të vitit 2020. 
Me qëllim nxitjen e industrisë bankare për të përfituar në maksimum nga ky 
kuadër, Departamenti i Mbikëqyrjes ka ndjekur një qasje proaktive nëpërmjet 
një komunikimi të njëhershëm dhe simetrik me pothuaj të gjitha bankat, duke 
iu sjellë në vëmendje ekspozimet që mund të jenë subjekt i trajtimit të kësaj 
platforme. Ndërkohë, mbetemi të vëmendshëm ndaj të gjitha zhvillimeve që 
priten të materializohen në këtë drejtim, duke qenë të gatshëm të ofrojmë 
mbështetjen tonë brenda frymës së kuadrit rregullativ. 

Në zbatim të rekomandimeve të Komitetit të Ekspertëve të KiE-së për 
Vlerësimin e Masave kundër Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit 
(MONEYVAL), Banka e Shqipërisë, gjatë gjithë vitit, ka qenë e përfshirë në 
zbatimin e planit kombëtar të masave sipas përkatësisë si për çështjet teknike, 
ashtu edhe ato të efektivitetit, në drejtim të përmirësimit të kuadrit rregullator 
dhe forcimit të efektivitetit të procesit mbikëqyrës, me qëllim adresimin e 
problematikave kryesore të evidentuara në raport, përmbushja e të cilave do të 
vijojë edhe përgjatë vitit 2020. Për rrjedhojë, vlerësimi i ekspozimit të rrezikut të 
subjekteve ndaj parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit 
ka qenë prioritet. Gjetjet dhe rekomandimet nga ky proces u faktorizuan edhe 
në hartimin e planeve mbikëqyrëse për subjektet më të ekspozuara, të tilla si 
zyrat e këmbimit valutor. Gjatë vitit 2019, u inspektuan 97 të tilla për PPP/PFT, 
nga të cilat për 31 prej tyre u morën masa mbikëqyrëse dhe administrative për 
mangësitë e konstatuara dhe për 7 prej tyre u revokua licenca. 

1 Që nga momenti i ideimit, prezantimit e deri në momentin e miratimit e zbatimit, kjo rregullore 
është quajtur si “Tirana Approach”, duke bërë paralelizëm me nisma të ngjashme të marra 
nga vende të tjera, por me specifika që lidhen me objektin e saj dhe kontekstin ekonomik e 
ligjor në të cilin do të gjente zbatim.
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Procesi mbikëqyrës edhe për këtë vit u karakterizua nga një seri bashkëpunimesh 
me institucione vendase dhe të huaja në funksion të realizimit të objektivave të 
Bankës së Shqipërisë dhe përafrimeve me standardet më të mira ndërkombëtare. 
Me institucionet vendase u bashkëpunua veçanërisht në mënyrë intensive me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) për 
zbatimin e rekomandimeve të Moneyval dhe raportimeve përkatëse tek 
ekspertët e Moneyval dhe FATF (Grupit të veprimit Financiar), ekzaminimeve 
të përbashkëta, si edhe kontributit në rishikimin e kuadrit ligjor e rregullator për 
çështje të parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Po 
kështu, u asistua edhe Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare në disa ekzaminime 
në vend, në sektorin bankar, në funksion të përmbushjes së detyrimeve ligjore 
dhe rregullative të tij dhe shkëmbimit të vazhdueshëm të korrespondencave. 

Bashkëpunimi me institucionet financiare të huaja u shtri në disa dimensione. 
Edhe gjatë këtij viti u realizua pjesëmarrja në kolegjet mbikëqyrëse të organizuara 
nga Banka Qendrore Evropiane, me qëllim shkëmbimin e informacionit për 
disa prej bankave me origjinë nga BE-ja, të cilat operojnë në tregun shqiptar. 
Gjithashtu, në pjesën e parë të vitit, sipas një programi të sponsorizuar nga 
Banka Qendrore Evropiane, nën kujdesin e Bankës së Gjermanisë, me qëllim 
forcimin e kapaciteteve mbikëqyrëse të vendeve të Ballkanit Perëndimor, 
përfituam nga pjesëmarrja në aktivitete trajnuese. Konkretisht, këto aktivitete 
u organizuan nga Banka e Portugalisë me fokus njohjen dhe përafrimin me 
legjislacionin evropian në fushën e transparencës dhe mbrojtjes së konsumatorit, 
dhe nga Banka e Italisë me një spektër të gjerë temash në rrafshin mbikëqyrës. 
Ky program do të vijojë edhe gjatë vitit 2020.

Në tremujorin e fundit të vitit, filloi edhe zbatimi i një projekti binjakëzimi 
me Bankën e Italisë dhe Bankën e Gjermanisë në kuadër të përafrimit me 
kuadrin ligjor dhe rregullativ në fushën e mbikëqyrjes, praktikave më të mira që 
burojnë nga sistemi i bankave qendrore evropiane dhe rritjes së kapaciteteve 
teknike të stafit të Bankës së Shqipërisë. Ky projekt karakterizohet nga një seri 
aktivitetesh intensive që mbulojnë rishikimin e kërkesave për kapital për rreziqe 
të ndryshme, rishikimin e procesit të brendshëm të vlerësimit të kapitalit, etj., 
të realizuara kryesisht përmes misioneve të ekspertëve të Bankës së Italisë dhe 
Bankës së Gjermanisë. 

Në kuadrin e bashkëpunimit me institucione financiare të huaja mund të 
përmendim edhe komunikimin me Bankën Kombëtare të Hungarisë, me 
fokus nënshkrimin e një marrëveshjeje bashkëpunimi, kryesisht për shkëmbim 
informacioni. Marrëveshja paraprake pritet të ratifikohet gjatë vitit 2020. 

Përgjatë vitit 2019 vlen të përmendet dhe bashkëpunimi me institucione 
financiare ndërkombëtare, ku mund të përmendim FMN-në dhe EBRD-
në. Bashkëpunimi me FMN-në ka vijuar në zbatim të projektit të hershëm, 
disavjeçar, për zhvillimin e kapaciteteve mbikëqyrëse dhe institucionale sipas 
një qasjeje të bazuar në rrezik, pjesë e strategjisë së Bankës së Shqipërisë në 
rolin e autoritetit rregullator dhe mbikëqyrës për tregun bankar dhe më gjerë. Ky 
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bashkëpunim është materializuar përmes asistencës së FMN-së nëpërmjet një 
këshilltari të përhershëm pranë DM-së. Në këtë kontekst dallojmë veçanërisht 
hartimin e metodologjisë së brendshme mbi Procesin e Rishikimit dhe Vlerësimit 
Mbikëqyrës (i njohur si SREP), si edhe rregullore të tjera të finalizuara e të 
miratuara gjatë vitit. Projekti vijon edhe gjatë pjesës së parë të vitit 2020, ku 
parashikojmë të kalibrohen kërkesat e rishikuara për kapital shtesë të bankave 
sipas shtyllës së dytë të kuadrit të Bazelit për mjaftueshmërinë e kapitalit, si 
edhe prezantimi në industrinë bankare i disa rregulloreve të rishikuara, apo të 
reja, sipas praktikave më të mira të tregut. Gjithashtu, ka vijuar marrëdhënia 
me EBRD-në, për projektin për përmirësimin e kuadrit rregullator në drejtim 
të qeverisjes së shëndetshme të bankave, nëpërmjet asistencës teknike dhe 
ekspertizës të Deloitte Londër dhe Shqipëri. Gjatë këtij viti u punua për 
plotësimin e rekomandimeve të pasqyruara nëpërmjet një plan-veprimi, që do 
të materializohet gjatë vitit 2020. 

Gjatë vitit 2020, mbikëqyrja do të ketë si fokus të punës së saj përmbushjen 
e objektivave strategjike në linjë me strategjinë afatmesme të Bankës së 
Shqipërisë dhe me planet e saj të zhvillimit. Vëmendje të posaçme do të marrë 
ndjekja e ecurisë dhe e ndikimeve që do të ketë mbi veprimtarinë bankare dhe 
shëndetin e subjekteve, përhapja e virusit COVID-19. Banka e Shqipërisë ka 
ndërmarrë disa lehtësi rregullative lidhur me klasifikimin dhe provigjionimin e 
kredive për t’u lehtësuar bankave përballimin e pasojave të pandemisë dhe 
krijimin e hapësirave për ristrukturimin eficient të marrëdhënieve të kredisë 
me huamarrësit. Në varësi të shtrirjes dhe intensitetit të pandemisë, qasja 
mbikëqyrëse dhe orientimi i burimeve njerëzore në dispozicion do të përshtatet 
nga një qasje tradicionale në një qasje të synuar dhe të kujdesshme me qëllim 
fundor ruajtjen e stabilitetit financiar në vend. 


