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Funksioni mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë ka si objektiv kryesor 
identifikimin e hershëm të rreziqeve (rrezikut të kredisë, rrezikut të likuiditetit, 
rrezikut operacional, rrezikut të normës së interesit, rrezikut të kapitalit dhe 
të përfitueshmërisë, atij të reputacionit dhe pastrimit të parave etj.), si dhe 
vlerësimin e kontrolleve të brendshme dhe efektivitetit të qeverisjes korporative si 
faktorë të rëndësishëm të zbutjes së rreziqeve në të gjithë sferën e veprimtarisë 
së bankave në veçanti, por edhe të subjekteve të tjera jobanka, të cilat 
licencohen nga Banka e Shqipërisë, por jo vetëm. Veprimi në kohën e duhur dhe 
marrja e masave rregulluese efektive nëpërmjet mbikëqyrjes së vazhdueshme, 
rrjedhojë e procesit të vlerësimit mbikëqyrës të bankave dhe më gjerë, si edhe 
zbatueshmëria e tyre, mbetet një nga hallkat e rëndësishme për të finalizuar 
me sukses qëllimin fundor, që ka të bëjë me ruajtjen e shëndetit të subjekteve 
financiare.
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Nënshkrimi i memorandumit të mirëkuptimit, këtë vit, midis Bankës së 
Shqipërisë dhe Bankës Qendrore Evropiane (BQE) për fushën e mbikëqyrjes 
bankare, i përcaktuar si një zhvillim me rëndësi në prioritetet e vitit të kaluar, i 
jep mundësinë Bankës së Shqipërisë të vendosë një marrëdhënie bashkëpunimi 
më të strukturuar dhe formalizuar me institucionin më të rëndësishëm financiar 
të Bashkimit Evropian (BE). Ai përcakton mënyrën e bashkëpunimit të ndërsjellë 
midis dy institucioneve, duke parashikuar shkëmbimin e informacioneve dhe 
kryerjen e një mbikëqyrjeje efektive. 

Në kuadër të bashkëpunimit me autoritetet homologe, kemi marrë pjesë 
në tre kolegje mbikëqyrëse të organizuara për grupet bankare evropiane të 
pranishme edhe në Shqipëri. Edhe pse Banka e Shqipërisë merr pjesë me 
statusin e vëzhguesit në kolegj, vlerësimet e ngritura për aktivitetin e filialeve 
në Shqipëri janë konsideruar dhe përcjellë në menaxhimin e rreziqeve në nivel 
grupi. Gjithashtu, gjatë vitit 2018, ka pasur një fluks të rregullt informacioni mbi 
vlerësimin e planit të rimëkëmbjes së grupit, si dhe përcaktimit të kërkesave për 
kapital. Në kuadër të bashkërendimit të aktiviteteve mbikëqyrëse, edhe këtë vit, 
u zhvillua një ekzaminim i përbashkët (i targetuar) me mbikëqyrësit e BQE-së në 
një nga bankat me origjinë nga BE-ja.

Të evidentuara si tendenca të pritshme që do të monitorohen me kujdes, 
gjatë vitit 2018, pati disa zhvillime strukturore të pronësisë në sistemin 
bankar, që lidhen me konsolidimin e strukturës së pjesëmarrësve në tregun 
bankar, duke e çuar numrin e bankave në sistem në 14 dhe potencialisht në 
12, me materializimin e përthithjes tashmë në proces finalizimi për një bankë 
dhe likuidimin vullnetar të një banke tjetër. Në këtë kontekst, kanë ndodhur apo 
mbeten në proces këto ngjarje:

•	 bashkimi me përthithje i dy bankave të sistemit. Procesi u diktua nga 
zhvillimet në vendin e origjinës së kapitalit të të dy bankave, më shumë 
sesa si një nevojë e brendshme e tregut. Për rrjedhojë, Banka Intesa 
Sanpaolo mori në pronësi dhe u bashkua me Bankën Veneto, pasi Banka 
Veneto shpalli falimentin dhe u ble nga Banka Intesa Sanpaolo në Itali; 

•	 Banka Amerikane e Investimeve mori pronësinë dhe u bashkua me 
Bankën NBG, Shqipëri. Kjo ngjarje u mbështet nga plani i ristrukturimit 
të sistemit bankar në Greqi për uljen e ekspozimit jashtë Greqisë, në 
kuadër të Planit të Ristrukturimit të NBG Bank, Greqi, dhe në linjë me 
angazhimet e saj ndaj Komisionit Evropian;

•	 Banka Union ka marrë pronësinë e Bankës Ndërkombëtare Tregtare. 
Kjo ngjarje u përcaktua nga vendimi i aksionerëve të kësaj të fundit për 
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