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7 Banka e Shqipërisë

1 FUNKSIONI I MBIKËQYRJES

Funksioni mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë ka si objektiv parësor identifikimin 
e hershëm të rreziqeve kryesore, si: rreziku i kredisë, rreziku i likuiditetit, rreziku 
operacional, rreziku i normës së interesit, rreziku i kapitalit dhe përfitueshmërisë, 
atij reputacional dhe të pastrimit të parave e financimit të terrorizmit, por jo 
vetëm. Vlerësimi i kontrollit të brendshëm dhe efektiviteti i qeverisjes korporative 
përbëjnë një fokus të veçantë 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. 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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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 


