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Hartimi dhe rishikimi i kuadrit rregullativ mbikëqyrës synon plotësimin dhe 
përmirësimin e tij, në funksion të realizimit të një mbikëqyrjeje më efektive, në 
zbatim të kërkesave ligjore dhe nëpërmjet përafrimit me zhvillimet më të fundit 
në aktet rregullative të Bashkimit Evropian dhe në dokumentet e Bazelit. 

Në procesin e hartimit dhe rishikimit të akteve rregullative të mbikëqyrjes kanë 
luajtur një rol të rëndësishëm edhe bankat apo subjektet e tjera të licencuara 
dhe të mbikëqyrura nga Banka e Shqipërisë, të cilat kanë kontribuuar nëpërmjet 
komenteve dhe sugjerimeve të tyre rreth këtyre ndryshimeve rregullative. 

Gjatë vitit 2018, Departamenti i Mbikëqyrjes ka vazhduar të japë kontributin 
e vet si pjesë e grupit të punës për hartimin e projektligjit “Për shërbimet e 
pagesave”, në kuadër të angazhimit të Bankës së Shqipërisë për përafrimin e 
kuadrit ligjor me direktivën evropiane për shërbimet e pagesave (PSD2)1.

Në aspektin rregullativ, vëmendje e veçantë iu dedikua hartimit të akteve të 
reja rregullative apo rishikimit të atyre në fuqi, në drejtim të përafrimit të kuadrit 
rregullativ me kërkesat e Bazel III. Më konkretisht: hartimit të projektrregullores 
“Për raportin e mbulimit me likuiditet”, e cila synon prezantimin e një treguesi 
të ri për likuiditetin në kuadrin rregullativ të Bankës së Shqipërisë; hartimit të 
projektudhëzimit “Mbi stress test-et e bankave”; rishikimit të rregullores “Për 
kapitalin rregullator të bankës”; dhe hartimit të akteve të reja të ndërhyrjes së 
hershme, në zbatim të dispozitave të ligjit për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e 
jashtëzakonshme në banka. 

•	 Miratimi	i	disa	ndryshimeve	në	rregulloren	“Për	kredinë	konsumatore	
dhe	 kredinë	 hipotekare”,	 miratuar	 me	 vendimin	 nr.	 27,	 datë	
4.4.2018,	të	Këshillit	Mbikëqyrës	të	Bankës	së	Shqipërisë

Ndryshimet rregullative synuan përafrimin e mëtejshëm me kërkesat e Direktivës 
2014/17 të BE-së, që rregullon marrëveshjet e kredisë konsumatore dhe të 
kredisë hipotekare për individët, nëpërmjet shtimit të kërkesave mbikëqyrëse 
për mbrojtjen e konsumatorëve. Hapësira informuese 1 paraqet në mënyrë të 
detajuar ndryshimet e realizuara në rregulloren “Për kredinë konsumatore dhe 
kredinë hipotekare”, me vendimin nr. 27, datë 4.4.2018. 

•	 Miratimi	 i	 disa	 ndryshimeve	 në	 rregulloren	 “Për	 raportin	 e	
mjaftueshmërisë	 së	 kapitalit”,	 miratuar	 me	 vendimin	 nr.	 34,	 datë	
2.5.2018,	të	Këshillit	Mbikëqyrës	të	Bankës	së	Shqipërisë

1 Payment Services Directive 2.

3. KUADRI RREGULLATIV
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Ndryshimet në këtë rregullore konsistuan në shfuqizimin e një prej masave 
kundërciklike të vendosura për bankat në vitin 2013, e cila përcaktonte 
kërkesa shtesë për kapital, në rastet e rritjes së investimeve neto të bankave, në 
institucionet financiare jorezidente. 

HAPËSIRË INFORMUESE 1. NDRYSHIME NË RREGULLOREN “PËR KREDINË 
KONSUMATORE DHE KREDINË HIPOTEKARE”

Banka e Shqipërisë miratoi disa ndryshime në rregulloren “Për kredinë 
konsumatore dhe kredinë hipotekare”, me vendimin nr. 27, datë 4.4.2018, të 
Këshillit Mbikëqyrës.

Ndryshimet në këtë rregullore synuan përafrimin e mëtejshëm me kërkesat e 
Direktivës së Bashkimit Evropian 2014/17/EU (“Mbi kontratat e kredisë për 
konsumatorët lidhur me pasuritë e paluajtshme rezidenciale”), që rregullon 
marrëveshjet e kredisë konsumatore dhe të kredisë hipotekare për individët, 
me qëllim mbrojtjen e konsumatorëve; si dhe njëkohësisht morën shtysë edhe 
nga nisma e Bankës së Shqipërisë, për uljen e nivelit të euroizimit në sistemin 
financiar shqiptar.

Më konkretisht, ndryshimet kryesore në rregulloren “Për kredinë konsumatore 
dhe kredinë hipotekare” konsistojnë në: 

a) prezantimin në rregullore të përkufizimit të koncepteve “paketë 
e agreguar (bundling practice)” dhe “paketë e kombinuar (tying 
practice)”, si dhe parashikimin për ndalimin e ofrimit të paketave të 
kombinuara për konsumatorët, si praktika që nuk janë në interes të 
tyre dhe për lejimin e ofrimit të paketave të agreguara, të cilat mund të 
sjellin përfitim për konsumatorët, në drejtim të sigurimit të produkteve/
shërbimeve me kosto më të ulëta dhe që lehtësojnë apo sigurojnë 
procesin e shlyerjes së kredisë;

b) parashikimin e kërkesave që indeksi orientues i përdorur nga banka 
në llogaritjen e normës së ndryshueshme të interesit, të jetë i qartë, 
i përdorshëm, objektiv dhe i verifikueshëm në çdo rast nga palët e 
kontratës së kredisë;

c) shtimin e disa kërkesave për përfshirjen në informacionin parakontraktor 
dhe në kontratën e kredisë, të:

i. ekzistencës së të drejtës së konsumatorit për zëvendësimin e kolateralit 
të përdorur, me një kolateral tjetër, si dhe të kushteve që duhen 
plotësuar për ta përfituar këtë të drejtë. Kjo e drejtë që i ofrohet tashmë 
konsumatorit, siguron më shumë fleksibilitet për të, nëpërmjet lejimit 
të ofrimit të kolateraleve të ndryshme për bankën gjatë kohëzgjatjes 
së kredisë, por në çdo rast, kundrejt plotësimit të disa kushteve të 
përcaktuara më parë nga banka në kontratën e kredisë,

ii. ofrimit nga ana e bankës të alternativave (nëse ekzistojnë) për zbutjen 
e rrezikut të kursit të këmbimit ndaj të cilit konsumatori ekspozohet, në 
rastet kur monedha e kredisë është e ndryshme nga monedha në të 
cilën konsumatori gjeneron të ardhurat;

d) parashikimin e të drejtës së konsumatorit për të kërkuar konvertimin e 
kredisë në monedhën në të cilën gjeneron të ardhurat, i cili (konvertimi) 
mund të kryhet vetëm duke u bazuar në analizat apo vlerësimet e 
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bankës, si dhe të detyrimit të bankës për të njoftuar konsumatorin, 
nëse si rezultat i ndryshimit të kursit të këmbimit, kundërvlera e këstit të 
kredisë rritet me më shumë se 20% nga vlera që do të rezultonte nëse 
do të aplikohej kursi i këmbimit i datës së nënshkrimit të kontratës dhe 
mbi të drejtën e konsumatorit për ta konvertuar kredinë në monedhën 
në të cilën gjeneron të ardhurat. Shtimi i këtyre parashikimeve në 
rregullore synon rritjen e transparencës dhe një mbrojtje më të mirë 
të konsumatorit, veçanërisht në situata kur materializohen luhatje 
të ndjeshme të kursit të këmbimit, të cilat do të ndikonin në rritjen 
e detyrimit të konsumatorit ndaj bankës, të shprehur në terma të 
monedhës vendase;

e) shtimin e kërkesës për vënien në dispozicion të konsumatorit nga 
ana e bankës, të një shembulli ilustrues, si pjesë e informacionit 
parakontraktor, në rastet kur konsumatori aplikon për një kredi në 
monedhë të ndryshme nga ajo e gjenerimit të të ardhurave, duke synuar 
ndërgjegjësimin e tij për rrezikun e kursit të këmbimit që shoqëron një 
kredi të tillë dhe për efektin e luhatjeve të kursit të këmbimit në vlerën e 
kësteve të pagueshme prej konsumatorit.

Gjithashtu, gjatë vitit 2018, u hartuan disa akte të reja rregullative, të 
konsideruara të rëndësishme për mbikëqyrjen bankare dhe për bankat, si dhe 
u rishikuan pjesërisht disa rregullore të tjera, të cilat pritet të miratohen gjatë 
vitit 2019. Në mënyrë më të detajuar, u realizua hartimi apo rishikimi i akteve 
rregullative si vijon:

•	 hartimi i projektrregullores së re “Për raportin e mbulimit me likuiditet”, në 
kuadër të përafrimit të mëtejshëm të kërkesave të Bankës së Shqipërisë 
me kërkesat e Komitetit të Bazelit dhe të rregulloreve evropiane për 
administrimin e rrezikut të likuiditetit, si dhe në përmbushje të objektivave 
strategjikë të Departamentit të Mbikëqyrjes për implementimin e 
kërkesave të Bazel III. Raporti i mbulimit me likuiditet (RML), i paraqitur 
në projektrregulloren e re, është një tregues dinamik që mat likuiditetin 
afatshkurtër të bankës, në një horizont kohor të parashikuar prej 30 ditësh 
kalendarike, në situata të stresit të likuiditetit. Në përllogaritjen e RML-së 
parashikohen kritere strikte që duhet t’i plotësojnë aktivet likuide, përpara 
se të kualifikohen për t’u përfshirë në rezervën e likuiditetit të bankës, 
si dhe norma të kalibruara për flukset hyrëse apo dalëse të likuiditetit, 
bazuar në eksperiencën evropiane gjatë krizës financiare globale. 
Hartimi i këtij akti rregullativ ka marrë në konsideratë dhe kontributin e 
rëndësishëm të sistemit bankar, nëpërmjet dërgimit të informacioneve dhe 
të të dhënave, në funksion të studimit/analizës së ndikimit të zhvilluar 
për këtë tregues, si dhe të komenteve dhe sugjerimeve, apo nëpërmjet 
diskutimeve me përfaqësuesit e bankave gjatë takimeve të zhvilluara nga 
Banka e Shqipërisë; 

•	 përgatitja e disa projektndryshimeve në rregulloren “Për kapitalin 
rregullator të bankës”, që synojnë përafrimin e kërkesave rregullative të 
Bankës së Shqipërisë për raportet e kapitalit, në mënyrë përpjesëtimore 
me kërkesat e Bazel III;
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•	 hartimi i projektudhëzimit “Mbi stress test-et e bankave”, i cili parashikon 
kërkesa dhe metodologji për kryerjen e stress test-eve nga bankat, si një 
mjet i rëndësishëm i procesit të administrimit të rrezikut në tërësi dhe i 
procesit të vlerësimit të brendshëm të mjaftueshmërisë së kapitalit, me 
qëllim unifikimin e praktikave që bankat duhet të ndjekin për kryerjen e 
stress test-eve. 

Gjithashtu, në vazhdimësi të plotësimit të akteve nënligjore për ndërhyrjen 
e hershme, në zbatim të detyrimeve të ligjit “Për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen 
e jashtëzakonshme në banka”, përfundoi hartimi i akteve rregullative, të cilat 
janë konsultuar me ekspertët e Bankës Botërore (FINSAC project) respektivisht: 

•	 projektrregullorja “Për përcaktimin e kushteve për dhënien e miratimit 
paraprak për marrëveshjen e mbështetjes financiare brenda grupit 
bankar”, e cila përcakton kërkesat e autoritetit mbikëqyrës mbi kushtet 
për dhënien e miratimit paraprak për marrëveshjen e mbështetjes 
financiare brenda grupit bankar dhe kërkesat për dokumentacionin dhe 
përmbajtjen e tij, me qëllim marrjen nga banka ofruese të këtij miratimi;

•	 projektrregullorja “Për përcaktimin e kushteve kur zbatohen masat 
e ndërhyrjes së hershme dhe për kushtet dhe mënyrën e kryerjes së 
administrimit të përkohshëm”, e cila përcakton kushtet kur zbatohen 
masat e ndërhyrjes së hershme nga autoriteti mbikëqyrës, si dhe kushtet 
dhe mënyrën e administrimit të përkohshëm të bankave; si dhe

•	 projektndryshimet në rregulloren në fuqi të bankës urë, me qëllim sigurimin 
e konsistencës me kërkesat e këtij ligji. 

Në kuadër të nismës së Bankës së Shqipërisë për rritjen e përdorimit të 
monedhës kombëtare dhe uljen e përdorimit të valutave (deeuroizimin) në 
sistemin financiar shqiptar, gjatë vitit 2018, u miratuan dy ndryshime në 
rregulloret e mbikëqyrjes. 

•	 Miratimi	i	ndryshimeve	në	rregulloren	“Për	administrimin	e	rrezikut	të	
likuiditetit”,	miratuar	me	vendimin	nr.	14,	datë	7.2.2018,	të	Këshillit	
Mbikëqyrës	të	Bankës	së	Shqipërisë

Ndryshimet në këtë rregullore konsistuan në rritjen e nivelit minimal të kërkuar 
(nga 15% në 20%) për treguesin e likuiditetit të matur nëpërmjet raportit të 
aktiveve likuide ndaj pasiveve afatshkurtra, për monedhën e huaj, me qëllim 
dekurajimin e përdorimit të valutave, ndërkohë që mbetet i pandryshuar niveli 
minimal i këtij treguesi, përkatësisht: për monedhën kombëtare, në nivelin 15%; 
dhe për totalin, në nivelin minimal prej 20%.

•	 Miratimi	 i	 disa	 ndryshimeve	 në	 rregulloren	 “Mbi	 transparencën	
për	 produktet	 dhe	 shërbimet	 bankare	 e	 financiare”,	 miratuar	 me	
vendimin	nr.	15,	datë	7.2.2018	 të	Këshillit	Mbikëqyrës	 të	Bankës	
së	Shqipërisë	
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Ndryshimet konsistuan në shtimin e kërkesave rregullative për bankat për t’u 
ofruar kredi alternative dhe të krahasueshme në monedhën në të cilën gjenerojnë 
të ardhurat, klientëve që aplikojnë për kredi në monedhë të ndryshme nga ajo e 
të ardhurave, në rastet kur bankat i vlerësojnë si të pamjaftueshme kapacitetet e 
klientëve për t’u mbrojtur nga rreziku i kursit të këmbimit. Gjithashtu, në rregullore 
u shtua edhe një kërkesë për bankat, të cilat, në rastin e lëvrimit të kredisë për 
herë të parë ose të ristrukturimit, duhet t’i vënë në dispozicion kredimarrësit një 
shembull ilustrues, për ta ndërgjegjësuar mbi rrezikun që shoqëron huamarrjen 
në valutë, veçanërisht në rastin kur të ardhurat e tij janë në monedhën vendase 
dhe në të ardhmen mund të ketë lëvizje të pafavorshme të kursit të këmbimit 
dhe/ose rritje të normës së interesit të kredisë, si rezultat i rritjes së indeksit 
orientues. 

Po kështu, u finalizua procesi i vetëvlerësimit të kuadrit rregullativ mbikëqyrës 
të Bankës së Shqipërisë me direktivën CRD2 dhe rregulloren evropiane CRR3 
për veprimtarinë e institucioneve të kreditit, në analogji me procesin e “Vlerësimit 
të Ekuivalencës së kuadrit rregullativ mbikëqyrës me kuadrin rregullativ 
mbikëqyrës evropian” që realizohet nga Komisioni Evropian (KE), bazuar në 
pyetësorin e Autoritetit Bankar Evropian (ABE). Vetëvlerësimi i Departamentit 
të Mbikëqyrjes, përveç sa përcaktohet nga vetë qëllimi i procesit, synon të 
evidentojë “gap-et” në kuadrin rregullativ mbikëqyrës, krahasuar me kuadrin 
e BE-së, dhe hartimin e një plani afatmesëm dhe afatgjatë për hartimin dhe 
rishikimin e akteve ligjore dhe rregullative që rregullojnë veprimtarinë bankare, 
me qëllim sigurimin e përputhshmërisë me Acquis Communautaire. Nga 
vetëvlerësimi i bërë nga Banka e Shqipërisë rezultoi se aktet rregullative në 
fuqi përputhen në një pjesë të madhe me CRD-në dhe CRR-në. Vetëvlerësimi 
u shoqërua dhe me një roadmap për periudhën afatmesme, mbi planin për 
përafrimin e kuadrit rregullativ mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë me kuadrin 
rregullativ të BE-së. 

2 Capital Requirements Directive.
3 Capital Requirements Regulation.


