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Viti 2017 ka njohur një sërë zhvillimesh që lidhen me natyrën e punës 
mbikëqyrëse, si dhe me zhvillimet në sistemin bankar e financiar që mbikëqyr 
Banka e Shqipërisë. Praktika mbikëqyrëse ka ecur drejt përmirësimit të 
metodologjisë së mbikëqyrjes të bankave, si nëpërmjet përafrimit me 
standardet, duke zbatuar parimet e Bazelit për një mbikëqyrje efektive, ashtu 
dhe duke përshtatur praktikat më të mira ndërkombëtare, zhvillime këto të cilat 
janë shoqëruar me rishikimin e vazhdueshëm të kuadrit rregullativ. Procesi i 
vetëvlerësimit të bankave lidhur me kërkesat e brendshme për kapital pritet 
të përmirësojë menaxhimin e tyre për shkak të dinamikës gjithëpërfshirëse 
që dikton procesi. Nga ana tjetër, cilësia e menaxhimit të bankave do 
të kalojë në një filtër të përmirësuar mbikëqyrës si rrjedhojë e rishikimit të 
metodologjisë së brendshme për vlerësimin e qeverisjes korporative të 
tyre. Lidhur me parandalimin e pastrimit të parave, ndryshime të ndjeshme 
janë bërë nëpërmjet rishikimit të kuadrit rregullativ përkatës dhe ndërtimit të 
metodologjive të brendshme për vlerësimin e profilit të rrezikut të subjekteve 
të mbikëqyrura. Bashkëpunimi i rritur me Bankën Qendrore Evropiane pritet t’i 
japë mbështetje këtyre zhvillimeve.

Nga ana tjetër, sistemi bankar ka njohur përmirësime të cilësisë së kredisë 
dhe treguesi i kredive me probleme ka rënë me rreth 5 pikë përqindje gjatë 
vitit, duke arritur në 13,23%. Ndërkohë, nivelet e kapitalit dhe të likuiditetit 
mbeten të kënaqshme. Vëmendje të veçantë kanë marrë proceset konsoliduese 
me bashkimin e pritshëm të dy bankave në Shqipëri, si dhe planet strategjike 
për ripozicionim në treg, në varësi të faktorëve dominues afatshkurtër dhe 
afatgjatë. 

2.1 PëraFrImI I PraKtIKavE mbIKëQYrëSE

Përgatitja e kuadrit rregullator për Vlerësimin e Brendshëm të Mjaftueshmërisë 
së Kapitalit ka qenë një nga zhvillimet e rëndësishme të mbikëqyrjes gjatë vitit 
2017, në përafrimin e praktikave mbikëqyrëse me standardet e Bazelit dhe 
të direktivat e BE-së. Ky proces vlerësohet veçanërisht i rëndësishëm, pasi 
plotëson perspektivën mbikëqyrëse me dimensionin vetëvlerësues të bankave, 
duke kontribuuar parimisht, në mënyrë cilësore, në ndërtimin e një profili 
rreziku sa më objektiv për bankat dhe rrjedhimisht, duke përmirësuar edhe 
procesin mbikëqyrës të orientuar nga rreziku. Dokumenti që e rregullon këtë 
proces është hartuar në formën e një udhëzimi, në zbatim të Shtyllës II të 
Bazel II, i cili përcakton kriteret për ndërtimin e një procesi të brendshëm nga 
bankat për vlerësimin e rreziqeve të pambuluara nga rregullorja ekzistuese 

2. vEPrImtarI KrYESOrE të mbIKëQYrjES Gjatë
vItIt 2017
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për mjaftueshmërinë e kapitalit. Udhëzimi identifikon kërkesat bazë për 
vlerësimin e rreziqeve shtesë dhe llogaritjen e kapitalit shtesë për mbulimin 
këtyre rreziqeve, sipas metodave të përcaktuara në këtë udhëzim dhe atyre të 
ndërtuara nga vetë banka, bazuar në profilin e rrezikut dhe strategjinë e saj. 
Raportet e vlerësimit që do të përgatiten nga bankat do të shqyrtohen gjatë 
vitit 2018 nga Banka e Shqipërisë, dhe me to do të diskutohet në drejtim të 
mjaftueshmërisë së vetëvlerësimit të ambientit të kontrollit për administrimin e 
rreziqeve, si dhe kërkesave sasiore respektive për kapital.

Gjatë vitit 2017, në bashkëpunim me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe 
Zhvillim, ka vijuar projekti për rishikimin e kuadrit rregullativ dhe metodologjik 
mbikëqyrës, për vlerësimin cilësor të strukturave të bankave. Ky projekt synonte 
mënyrën e analizës dhe të adresimit nga mbikëqyrja, të elementeve të qeverisjes 
korporative për strukturat e ngritura, funksionimin dhe pavarësinë e komiteteve të 
bankës, strukturat e kontrollit të brendshëm dhe funksionimin e tyre në vlerësimin 
e rreziqeve. Zhvillimi i këtij projekti është në fazën përfundimtare. Konkluzionet 
dhe rekomandimet e rezultuara nga ky projekt janë shoqëruar me përmirësime 
në nivel rregullativ, të finalizuara gjatë vitit 2017, dhe me propozime për 
rishikime në nivel metodologjik, të cilat janë në proces përgatitjeje. 

Banka e Shqipërisë është duke përgatitur kuadrin rregullator për përafrimin 
e praktikave mbikëqyrëse me Bazel III për llogaritjen e likuiditetit. Gjatë 
vitit 2017 është punuar për hartimin e kuadrit rregullator, në përputhje me 
direktivën evropiane, dhe paralelisht u ngrit infrastruktura për kryerjen e një 
ushtrimi paraprak me bankat për llogaritjen e treguesit LCR (Liquidity Coverage 
Ratio), me qëllim evidentimin e hershëm të problemeve në interpretimin e tij 
dhe vlerësimin paraprak të pozicionit të bankave ndaj këtij treguesi. Ky proces 
do të vijojë gjatë vitit 2018.

2.2 NdjEKja dhE adrESImI I EcUrISë Së KrEdIvE mE 
PrOblEmE

Kreditë me probleme kanë ndjekur tendencën rënëse të 4 viteve të fundit 
edhe gjatë vitit 2017. Vlera absolute e tyre është zvogëluar me më shumë se një 
të katërtën e saj, 27,5%, duke e ulur treguesin përkatës në 13,23% - një rënie 
vjetore kjo me 5 pikë përqindje. Ndërkohë, vlera e mbetur në bilanc e këtyre 
kredive ka një mbulim me provigjione në masën mbi 70%. Rënia prej rreth 
30 miliardë lekësh e kredive me probleme gjatë vitit ka ardhur si rrjedhojë e: 
procesit të fshirjes së kredive të humbura nga bilanci në masën 16,7 miliardë 
lekë; rasteve të zgjidhjes së disa prej kredimarrësve të mëdhenj nga bankat; 
rasteve të shlyerjes së detyrimeve të prapambetura nga ana e kredimarrësve; 
si dhe rasteve të përmirësimit të klasifikimeve të kredimarrësve. Treguesi mbetet 
ende i lartë dhe kërkon masa të mëtejshme për të përmirësuar edhe më tej 
tendencën rënëse të evidentuar, nëpërmjet mirëmbajtjes së portofolit ekzistues 
të rregullt dhe zgjidhjes sa më efikase të portofolit me probleme.
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Përmbushja e objektivave vjetorë të bankave lidhur me ecurinë e kredive 
me probleme, si dhe hartimi i Planeve të Rimëkëmbjes e të Zgjidhjes së 
kredimarrësve të mëdhenj, janë ndjekur me vëmendje të posaçme, nëpërmjet 
raportimeve periodike të kërkuara për bankat në vitin 2017. Informacioni i 
dërguar ka synuar qartësimin e nivelit të marrëdhënieve me çdo kredimarrës, 
si dhe të pritshmërisë dhe planeve për zhvillimet e ardhshme. Ato kanë qenë 
objekt diskutimi me bankat për të identifikuar hapësira për gjetjen e zgjidhjeve 
të qëndrueshme si dhe për ta shtrirë këtë frymë në të gjithë sistemin. Ky raportim 
do të vijojë gjatë vitit 2018 e më tej, sipas formateve të standardizuara dhe 
do të shërbejë si pikënisje për kuadrin rregullativ për huamarrësit e përbashkët.

Me asistencën e Bankës Botërore dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar është 
duke u hartuar një kuadër rregullativ që synon të nxisë bankat të bashkëpunojnë 
për koordinimin e përpjekjeve për adresimin e kredimarrësve të përbashkët, 
duke filluar që në fazë të hershme të shfaqjes së problemeve. Ky kuadër 
përcakton elemente motivuese për t’i sjellë bankat në një emërues të përbashkët 
në vendimmarrjet e tyre dhe zgjidhjen e koordinuar të problematikave të 
shfaqura, duke ofruar si ndihmesë marrëveshje bashkëpunimi si midis vetë 
bankave ashtu edhe me huamarrësit, me qëllim përcaktimin e kritereve dhe 
mënyrës së bashkëpunimit. Aktualisht, ky kuadër rregullativ është hartuar dhe, 
pas diskutimit me industrinë bankare, pritet të miratohet gjatë vitit 2018.

Cilësia e analizës së ecurisë së kredisë është përmirësuar, nëpërmjet 
detajimit të të dhënave të marra në drejtim të kalimit midis klasave të klasifikimit 
të kredive, faktorët që ndikojnë në ecurinë e kredisë, si edhe monedhave 
kryesore, ku është i përqendruar aktiviteti kredidhënës. Kjo mënyrë analize 
është testuar dhe është vënë në funksion gjatë vitit të kaluar dhe do të vijojë me 
një frekuencë tremujore.

2.3 baShKëPUNImI mE aUtOrItEtE të hUaja

Bashkëpunimi me Bankën Qendrore Evropiane (ECB) është intensifikuar 
në mënyrë të ndjeshme gjatë vitit 2017, ku është diskutuar përmbajtja e një 
marrëveshjeje midis dy institucioneve, e cila krijon mundësi bashkëpunimi të 
qëndrueshëm nëpërmjet: shkëmbimit të informacionit me interes të përbashkët; 
eksperiencave profesionale; si dhe koordinimit të vendimmarrjes, një hap ky i 
rëndësishëm në procesin e integrimit të institucioneve shqiptare në strukturat e 
Bashkimit Evropian. Ndërkohë Banka e Shqipërisë u ftua të marrë pjesë me 
statusin e vëzhguesit në dy nga kolegjet e mbikëqyrësve të organizuara për 
grupet bankare greke me prezencë ndërkombëtare (përfshirë prezencën në 
Shqipëri) dhe në një inspektim të targetuar në një nga bankat me origjinë nga 
BE-ja. Informacioni i marrë dhe takimet me autoritete homologe të vendeve të 
tjera kanë ndihmuar në bashkërendimin e aktiviteteve dhe masave mbikëqyrëse, 
si dhe në krijimin e një profili më të qartë për bankat në Shqipëri dhe grupet 
ku bëjnë pjesë. Ky bashkëpunim pritet të vijojë edhe në vitin 2018 e përtej tij. 
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Përgjatë vitit 2017, Banka e Shqipërisë ka vijuar bashkëpunimin me 
Autoritetin Bankar Evropian (European Banking Authority – EBA), si dhe 
bankat qendrore të vendeve të Evropës Juglindore, në kuadër të Forumit të 
Bashkëpunimit mes Autoriteteve Mbikëqyrëse të këtyre vendeve, në drejtim 
të shkëmbimit të informacionit mbi ndryshimet më të fundit rregullative, si dhe 
të përditësimit mbi zhvillimet në fushën e mbikëqyrjes. Ndarja e Planit të 
trajnimeve të EBA-s për vitin 2018, shkëmbimi i eksperiencave mbikëqyrëse 
mes autoriteteve, mundësimi i pjesëmarrjes në trajnimet e organizuara nga 
EBA, si dhe këmbimi i treguesve të zhvillimit të sistemeve financiare nëpërmjet 
një platforme të përbashkët, ndihmojnë në rritjen e cilësisë së mbikëqyrjes dhe 
përafrojnë zhvillimet tona me ato evropiane.

Banka e Shqipërisë është pjesë e asaj që quhet Nisma e Vjenës (Vienna 
Initiative), e cila është një medium i gjerë shkëmbimi informacionesh të 
qëndrueshme mbi masat për adresimin e kredive me probleme në vendet e 
rajonit të Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore. Ky forum organizohet në 
mbikëqyrjen e institucioneve të rëndësishme evropiane dhe botërore si: Komisioni 
Evropian, Banka Evropiane e Investimeve, Banka Qendrore Evropiane, Fondi 
Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Banka e Shqipërisë ka shkëmbyer 
informacione sasiore e cilësore mbi masat e marra për adresimin e kredive me 
problemeve dhe ndikimin sasior të tyre në shëndetin financiar të sistemit. 

Departamenti i Mbikëqyrjes ka pasur asistencë të vazhdueshme në punën 
e tij nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, nëpërmjet vendosjes së një këshilltari 
rezident, i cili mbulon fushën e mbikëqyrjes dhe të stabilitetit financiar. Ai luan 
rol në rishikimin e kuadrit rregullator dhe qasjen e brendshme për trajtimin 
e çështjeve mbikëqyrëse, me qëllim përmirësimin e tyre dhe përafrimin me 
standardet më të mira. Gjatë vitit 2017, asistencë është marrë edhe nga 
Banka e Italisë për dy projekte që lidhen me përmirësimin e proceseve të 
brendshme të analizës së rrezikut që janë Sistemi i Paralajmërimit të Hershëm 
dhe përcaktimi i niveleve kufi të treguesve financiarë të kredimarrësve, për të 
vlerësuar analizën e rrezikut që kryhet nga bankat.

Po kështu, Banka e Shqipërisë është pjesë e grupimit të institucioneve 
mbikëqyrëse të vendeve të Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore, BSCEE. 
Si pjesë e këtij grupimi, ajo mban kontakte periodike me organizatën, duke 
shkëmbyer informacion mbi zhvillimet vjetore të sistemit bankar dhe duke marrë 
pjesë në konferenca vjetore apo seminare e trajnime.

2.4 vlErëSImI I PrOcESIt të ParaNdalImIt të PaStrImIt të 
ParavE dhE FINaNcImIt të tErrOrIzmIt NGa mONEYval

Gjatë vitit 2017 janë kryer disa ndryshime të rëndësishme në rregulloren 
e Bankës së Shqipërisë për të gjitha subjektet nën juridiksionin e saj (bankat, 
subjektet financiare jobanka, shoqëritë e kursim-kreditit dhe unionet e tyre, si 
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dhe zyrat e këmbimit valutor), lidhur me parandalimin e pastrimit të parave dhe 
financimit të terrorizmit. Veçantia e këtyre ndryshimeve janë kërkesat shtesë për 
raportim nga subjektet financiare të të dhënave sasiore dhe cilësore, sipas një 
formati të standardizuar, në bazë vjetore (duke përfshirë edhe një pyetësor). 
Ndryshimet kanë synuar të adresojnë, krahas problematikave të evidentuara 
në zbatueshmërinë e kuadrit ligjor dhe rregullativ në fuqi për këtë qëllim, edhe 
zbatimin e standardeve ndërkombëtare dhe rekomandimeve të lëna gjatë 
raundit të katërt të vlerësimit të Shqipërisë nga ekspertët e Moneyval. 

Si rezultat i këtyre ndryshimeve rregullative u bë i nevojshëm miratimi i një 
metodologjie për vlerësimin nga jashtë, të rrezikut të parandalimit të pastrimit 
të parave dhe financimit të terrorizmit (PPP/PFT), të shoqëruar nga një matricë 
vlerësimi rreziku për këtë fushë. Sistemi i vlerësimit nga jashtë i rrezikut PPP/
PFT përbën një instrument të rëndësishëm në mbështetje të procesit mbikëqyrës 
sipas përqasjes së bazuar në rrezik. Mbi bazën e raportimeve për të dhënat 
e vitit 2016, Banka e Shqipërisë ka kryer për herë të parë vlerësimin e 
ekspozimit të këtij rreziku të subjekteve dhe aktualisht e ka konsoliduar tashmë 
me analizat, bazuar në të dhënat e raportuara nga subjektet për vitin 2017. 
Rezultatet e këtij vlerësimi do t’i shërbejnë fokusit të procesit mbikëqyrës në 
subjektet dhe aktivitetet me rrezik të lartë në fushën e PPP/PFT-së.

Në tremujorin e fundit të vitit 2017, Komiteti i Ekspertëve për Vlerësimin e 
Masave kundër Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit (MONEYVAL) 
kreu raundin e pestë të vlerësimit të Shqipërisë. Banka e Shqipërisë ka qenë 
pjesë e rëndësishme e këtij procesi si mbikëqyrëse e sistemit financiar dhe 
mjaft aktive me plotësimin e informacionit të kërkuar si nëpërmjet formateve 
të paracaktuara, ashtu edhe nëpërmjet takimeve të drejtpërdrejta. Zhvillimet e 
përmendura më sipër u vlerësuan pozitivisht nga ekspertët e Komitetit Moneyval 
të KE-së, gjatë procesit të vlerësimit. Aktualisht, raundi i pestë i vlerësimit të 
Shqipërisë, është në fazën e hartimit të raportit të vlerësimit nga ekspertët dhe 
brenda 6-mujorit të parë të vitit 2018, pritet që ky komitet të miratojë raportin 
përfundimtar me rekomandimet përkatëse.

2.5 EKzamINImEt Në vENd

Gjatë vitit 2017 janë zhvilluar 14 ekzaminime të plota dhe të pjesshme të 
subjekteve banka, jobanka, si dhe shoqërive të kursim-kreditit. Gjatë këtij viti 
është rritur numri i ekzaminimeve në subjekte jobanka, pas zgjerimit të numrit 
dhe peshës së tyre në sistemin financiar. Objektivi kryesor i ekzaminimeve 
mbetet përcaktimi i një profili rreziku sa më të plotë për subjektet e licencuara, 
duke marrë në konsideratë faktorë sasiorë dhe cilësorë.

Fushat kryesore që kanë qenë në fokusin e ekzaminimeve të vitit 2017 dhe 
gjetjet përkatëse sipas llojeve të subjekteve mund të përmblidhen si më poshtë.
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Në subjektet banka, janë konstatuar përmirësime dhe plotësime në drejtim 
të: kuadrit të brendshëm; përputhshmërisë me kuadrin rregullativ mbikëqyrës 
(veçojmë klasifikimin dhe krijimin e fondeve rezervë për ekspozimet e 
kredimarrësve); rikuperimit të kredive me probleme; respektimit të treguesve 
rregullatorë (në veçanti të kapitalit dhe të likuiditetit) etj. Njëkohësisht, çështje 
të rëndësishme mbikëqyrëse vijojnë të mbeten: përmirësimi i sistemeve të 
qeverisjes; forcimi i rolit mbikëqyrës të organeve drejtuese; si dhe rritja e 
pavarësisë, efektivitetit dhe aftësisë parandaluese të sistemeve të kontrollit. 
Ndërkohë që është kërkuar rritje e kujdesshme e veprimtarisë kredituese, janë 
vlerësuar përpjekjet në zgjidhjen dhe rikuperimin e kredive me probleme. 
Vëmendje të veçantë ka marrë vlerësimi i planeve strategjike të bankave, në 
terma të identifikimit të pritshmërive të synuara në tregun bankar, orientimit 
të burimeve dhe përshtatjes së strukturave me këto pritshmëri. Pjesë e këtij 
vlerësimi është edhe trajtimi i kujdesshëm i zgjerimit të aktiviteteve bankare 
dhe i formave të zgjedhura të investimit me të gjithë kompleksitetin e tyre, duke 
qenë se bankat kërkojnë të ruajnë nivelet e përfitueshmërisë. 

Marrëdhëniet me palët e lidhura, për shkak të natyrës delikate të raportit 
aksioner–bankë–administrator, mbeten ndër çështjet në vëmendje të 
vazhdueshme mbikëqyrëse. Gjithashtu, sigurimi i niveleve të përshtatshme të 
transparencës me klientët është gjithmonë pjesë e rëndësishme e vlerësimit dhe 
verifikimeve gjatë ekzaminimeve në vend. 

Në subjektet financiare jobanka, vlerësohet se sistemet e drejtimit dhe kontrollit 
kanë ende hapësira për të siguruar efektivitetin, pavarësinë dhe autoritetin e 
duhur. Kësaj do t’i vinte në ndihmë edhe përmirësimi i mbështetjes nga sistemet e 
informacionit. Këta faktorë janë materializuar në një nivel më të lartë mangësish 
në drejtim të pasqyrimit të saktë të klasifikimit dhe fondeve rezervë për 
ekspozimet e kredimarrësve, çështjeve të transparencës me klientët etj. Nga 
ana tjetër, subjektet jobanka paraqiten mjaft aktive, jo vetëm në rritjen apo 
ndërthurjen e aktiviteteve, por edhe në zgjerimin e përdorimit të instrumenteve 
të huasë (krahas kapitalit të tyre) për financimin e aktivitetit (titujt e borxhit, 
pjesëmarrjet në programe kombëtare financimi/zhvillimi, huamarrjet nga bankat 
apo institucionet ndërkombëtare etj.). Kjo prirje konsiderohet një fazë normale 
zhvillimi për këto subjekte dhe shtimi i palëve të interesuara, investitorëve, që 
analizojnë e monitorojnë aktivitetin e subjekteve financiare jobanka, pritet të 
kontribuojë pozitivisht në forcimin e sistemeve të qeverisjes dhe kontrollit të tyre. 

Disa prej shoqërive të kursim-kreditit janë ekzaminuar për herë të parë, pas 
përfundimit të procesit të konsolidimit dhe shkëputjes nga unionet. Përgjithësisht, 
konstatohet se procesi i shkëputjes është menaxhuar me kujdes nga organet 
drejtuese të shoqërive dhe janë ruajtur ritmet pozitive të aktivitetit dhe rezultatet 
financiare. Nga ana tjetër, është evidentuar nevoja për përmirësimin e kuadrit 
të brendshëm të këtyre subjekteve, plotësimin e strukturave operative, rritjen 
e nivelit profesional të organeve drejtuese, ndarjen e qartë të detyrave dhe 
përgjegjësive etj. Reagimi ndaj rekomandimeve të ekzaminimit ka qenë pozitiv 
dhe brenda afateve të parashikuara. 
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Në përfundim të ekzaminimeve të kryera janë lënë rekomandime për 
përmirësimet e nevojshme dhe është ndjekur me rigorozitet zbatimi i tyre. 
Gjithashtu janë marrë masa mbikëqyrëse ndaj disa subjekteve, për të cilat u 
evidentuan shkelje të përsëritura të kërkesave rregullatore.

Tabelë 1. Numri i ekzaminimeve sipas subjekteve dhe sipas tematikës

Subjekte të 
licencuara të 
ekzaminuara 

Rreziqet

Total aktivesh 
(mln lekë) 

Pesha 
ndaj 

grupit të 
subjekteve

Pesha 
ndaj 

sistemit 
financiarSt
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iv

 I 
Kr

ed
isë
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ui

di
te

t
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N

ILB
*

Tr
eg

ut

TI
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pe
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ci
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ci
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es
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ër

i

Ka
pi
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l

Banka 4 5 7 5 4 4 4 4 5 4 5 1,029,328.80 71.22% 69.00%

Jobanka 2 4 3 2 3 2 4 1 3 3 3 11,190.20 29.33% 0.75%

SHKK 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5,845.04 71.28% 0.39%

TOTAL 9 12 13 10 10 9 11 8 11 10 11 1,046,364.04 70.15% 70.15%
*Rreziku i normës së interesit në librat e bankës.
Burimi: Banka e Shqipërisë. 




