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Prioritetet e Departamentit të Mbikëqyrjes gjatë vitit 2018 synojnë të fokusohen 
në vlerësimin e administrimit të rreziqeve kryesore ndaj të cilave ekspozohen 
subjektet e mbikëqyrura, në kryerjen e veprimtarive mbikëqyrëse në mënyrë 
joshteruese dhe duke vijuar paralelisht me ndjekjen e vazhdueshme të ecurisë 
së përgjithshme dhe profilin e rrezikut individual për secilin prej subjekteve të 
mbikëqyrura. Në mënyrë të detajuar, këto prioritete pasqyrohen më poshtë. 

3.1 rrEzIKU I KrEdISë mE FOKUS KrEdItë mE PrOblEmE 
dhE trajtImI I KrEdImarrëSvE Në vëShtIrëSI FINaNcIarE

Reduktimi i nivelit të kredive me probleme do të vazhdojë të jetë në fokus 
të procesit mbikëqyrës edhe gjatë vitit 2018. Me gjithë rënien e ndjeshme 
të kredive me probleme gjatë vitit të kaluar, niveli aktual i tyre konsiderohet 
ende i lartë, duke ndikuar në qëndrueshmërinë afatgjatë të bankave dhe të 
sistemit bankar. Ruajtja e një qasjeje prudenciale për trajtimin e hershëm të 
problematikave dhe angazhimi i Bankës së Shqipërisë në kuadrin e programit 
kombëtar për adresimin e kredive me probleme ka vijuar, duke nxitur marrjen 
e një nisme për rregullimin e bashkëpunimit midis bankave për adresimin e 
kredimarrësve të përbashkët në vështirësi financiare për shlyerjen e detyrimeve. 
Kjo nismë do të konkretizohet gjatë vitit 2018, nëpërmjet hartimit të një 
kuadri rregullator të posaçëm për mundësinë e zgjidhjes jashtëgjyqësore të 
kredimarrësve me probleme, me ekspozime në më shumë se një bankë, i cili do 
të shërbejë si një mekanizëm për të sjellë bankat në një emërues të përbashkët 
për gjetjen e një zgjidhjeje të qëndrueshme afatgjatë për kredimarrësit në 
fjalë. Kjo nismë është bazuar në eksperiencat e ngjashme ndërkombëtare dhe 
është hartuar në bashkëpunim me projektin FinSAC të Bankës Botërore dhe me 
këshilltarin rezident të FMN-së në Bankën e Shqipërisë. 

 

3.2 PëraFrImI I KUadrIt rrEGUllatOr mE bazEl III

Kriza financiare ndërkombëtare nxori në pah nevojën e rishikimit të rregullimit 
bankar, lidhur me menaxhimin e situatave të pafavorshme. Këto ndryshime u 
realizuan nëpërmjet Bazel III, një ndër elementët e rëndësishëm të të të cilit ishte 
vendosja e kritereve të menaxhimit sasior të likuiditetit të bankave, nëpërmjet 
një treguesi të ri të quajtur norma e mbulimit me likuiditet (LCR – Liquidity 
Coverage Ratio). Ky tregues synon përgatitjen e hershme të bankave për 
përballimin e nevojave për likuiditet që mund të vijnë si pasojë e ngjarjeve të 
papritura, duke shkaktuar kërkesa për tërheqje masive të depozitave bankare. 

3. zhvIllImEt E PlaNIFIKUara Për vItIN 2018
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Banka e Shqipërisë ka planifikuar përshtatjen e këtij kuadri rregullativ dhe 
është duke kryer gjithë përgatitjen e nevojshme për hartimin e tij. Ky proces 
konsideron, ndër të tjera, edhe parapërgatitjen e bankave për elementet e reja 
raportuese të këtij kuadri dhe përshtatjen e proceseve të tyre të brendshme, 
për administrimin e rrezikut të likuiditetit. 

Rishikimi i kuadrit rregullativ mbikëqyrës do të synojë që, gjatë vitit 2018, 
të përfshijë edhe elemente të Bazel III që lidhen me përmirësimin e cilësisë së 
kapitalit, pas vlerësimit të mundësive për adaptimin dhe krijimin e rezervave të 
përshtatshme të kapitalit, në funksion të rritjes së qëndrueshmërisë së bankave 
në Shqipëri.

3.3 rrEGUllImI dhE mbIKëQYrja E QEvErISjES Së 
baNKavE 

Mirëqeverisja e bankave, si një element i rëndësishëm në administrimin e 
rrezikut dhe drejtimit të bankave, ka marrë një vëmendje të posaçme nga 
pikëpamja mbikëqyrëse. Për qëllime të vlerësimit të bankave, është gjykuar 
i nevojshëm rishikimi i rregulloreve dhe manualeve të brendshme. Qëllimi i 
ndryshimeve të kuadrit rregullativ ka qenë përafrimi i kërkesave dhe metodave 
mbikëqyrëse me ato të Bashkimit Evropian dhe përmirësimi i kritereve të 
brendshme të vlerësimit. Një pjesë e ndryshimeve janë finalizuar gjatë vitit 
2017, ndërsa brenda vitit 2018 parashikohen të realizohen dhe ndryshime 
të tjera metodologjike, në bashkëpunim me Bankën Evropiane për Rindërtim 
dhe Zhvillim (EBRD). Ky projekt konsiston në strukturimin dhe orientimin për 
vlerësimin e drejtë të strukturave të bankave lidhur me vendimmarrjen, ambientin 
e kontrollit dhe procesin e administrimit të rreziqeve me rëndësi të bankave.

Miratimi i udhëzimit mbi procesin e vlerësimit të brendshëm të mjaftueshmërisë 
së kapitalit (PVMBK), në fillim të vitit 2017, duke konsideruar edhe një periudhë 
parapërgatitore për bankat, ka synuar të sigurojë realizimin e një procesi të 
brendshëm efektiv dhe gjithëpërfshirës të tyre për vlerësimin e mjaftueshmërisë 
së kapitalit. Procesi parashikon dokumentimin dhe paraqitjen për herë të parë 
nga bankat, deri në fund të muajit prill 2018, të raportit të vetëvlerësimit mbi 
mjaftueshmërinë e kapitalit. Ky raport, ashtu si i gjithë Procesi i Vlerësimit të 
Brendshëm të Mjaftueshmërisë së Kapitalit (PVBMK), do të jetë subjekt vlerësimi 
dhe rishikimi, me qëllim evidentimin e mangësive të mundshme nga mbikëqyrësit. 
Rezultatet do t’u bëhen të ditura bankave, me qëllim kryerjen e përmirësimeve 
të nevojshme në raportimet e ardhshme. Për kryerjen e këtij vlerësimi janë 
hartuar dhe do të finalizohet rishikimi i dokumenteve të brendshme orientuese, 
të cilat do të ndihmojnë në vlerësimin e secilit prej dokumenteve të PVBMK-së 
nga të gjitha bankat, si dhe konfigurimi i Procesit të Brendshëm të Rishikimit dhe 
Vlerësimit Mbikëqyrës. Ky proces do të zgjasë gjatë gjithë vitit 2018, periudhë 
në të cilën do të ketë komunikime të vazhdueshme me bankat për të diskutuar 
mbi përmbajtjen dhe vlerësimet e kryera, në kuadër të raportimit në fjalë.
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3.4 KONSOlIdImI I SIStEmIt baNKar

Tendencat konsoliduese të sistemit bankar të identifikuara vitet e kaluara, 
u materializuan gjatë vitit 2017, me vendimin për bashkimin e Bankës Intesa 
SanPaolo me Bankën Veneto, kryesisht si pasojë e zhvillimeve ndërkombëtare 
dhe vendimmarrjes së Bankës së Italisë dhe Bankës Qendrore Evropiane, në 
koordinim me grupin Intesa SanPaolo në Itali, në vijim të shpalljes së falimentit të 
Grupit Bankar Veneto. Procesi i thithjes së Bankës Veneto pritet të përfundojë në 
vitin 2018, vit që do ta gjejë sistemin bankar me numër më të vogël bankash. 
Nisur nga veprimtaria e bankave në Shqipëri, Banka e Shqipërisë vlerëson 
se ka hapësira të mëtejshme për konsolidim, në pritje për t’u materializuar në 
vijimësi. Ajo është duke ndjekur me shumë kujdes të gjitha zhvillimet në këtë 
drejtim. Ky vlerësim mbështetet në shprehje të interesimit për zgjerim nga banka 
të caktuara, si dhe tkurrje të disa bankave të tjera, si pasojë e rishikimit të 
planeve të prezencës në Ballkan nga ana e bankave mëmë.

3.5 vEtëvlErëSImI I EKUIvalENcëS Së KUadrIt 
rrEGUllatIv mE dIrEKtIvat EvrOPIaNE

Në kuadër të përafrimit të legjislacionit dhe kuadrit rregullativ me direktivat 
e BE-së dhe standardet përkatëse, me qëllim vlerësimin e gjendjes aktuale 
dhe përcaktimin e ndërhyrjeve të ardhshme, gjatë vitit 2017 filloi puna për 
vetëvlerësimin e ekuivalencës së kuadrit rregullativ mbikëqyrës me direktivat 
dhe rregulloret evropiane (CRD dhe CRR)1, sipas plotsueshmërisë së pyetjeve 
të Pyetësorit të Autoritetit Bankar Evropian (EBA)2. Ky proces do t’i paraprijë 
evidentimit të nevojave të Departamentit të Mbikëqyrjes për hartimin e 
akteve të reja rregullative dhe të metodologjive mbikëqyrëse apo rishikimit 
të atyre ekzistuese, me qëllim sigurimin e përafrimit në vazhdimësi me Acquis 
Communautaire lidhur me veprimtarinë e institucioneve të kreditit. 

3.6 baShKëPUNImI mE baNKëN QENdrOrE EvrOPIaNE

Me krijimin e një mekanizmi të vetëm mbikëqyrjeje (SSM – Single Supervisory 
Mechanism) pranë Bankës Qendrore Evropiane, në nëntor 2014, dhe duke 
konsideruar praninë aktive në Shqipëri të filialeve të grupeve të mëdha 
bankare evropiane, Banka e Shqipërisë dhe Banka Qendrore Evropiane janë 
në proces hartimi të një marrëveshjeje të plotë për të rregulluar fushat dhe 
aspektet e bashkëpunimit. Ky bashkëpunim pritet të finalizohet me nënshkrimin 
e marrëveshjes nga dy institucionet, brenda vitit 2018. 

Gjatë vitit 2018, Departamenti i Mbikëqyrjes synon të marrë pjesë në disa 
nga Kolegjet e Mbikëqyrësve për grupet bankare evropiane me prezencë në 

1 Capital Requirement Directive and Regulation.
2 EBA (European Banking Authority).
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Shqipëri, me statusin e vëzhguesit, nëpërmjet nënshkrimit të marrëveshjeve 
specifike për këtë qëllim. Ky konsiderohet një hap i rëndësishëm, jo vetëm në 
kuadër të forcimit të bashkëpunimit me autoritetet mbikëqyrëse të BE-së dhe 
përafrimit me praktikat më të përparuara mbikëqyrëse, por edhe në kuadër 
të një vlerësimi më të plotë të bankave me origjinë nga vende evropiane që 
ushtrojnë aktivitetin e tyre në Shqipëri. 

3.7 PërGatItja E raPOrtImIt FINaNcIar SIPaS 
StaNdardEvE NdërKOmbëtarE të KONtabIlItEtIt

Për adaptimin dhe aplikimin e Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit 
(SNK), Banka e Shqipërisë është duke bërë disa përgatitje teorike dhe praktike. 
Përveç përgatitjeve teorike përmes trajnimeve, janë në proces vlerësimi efektet 
e mundshme nga aplikimi i standardeve në pasqyrat financiare të bankave 
dhe në kapitalin e tyre, mbështetur në asistencën e Bankës Botërore dhe njërës 
prej shoqërive ndërkombëtare të auditimit, Grant Thornton. Gjatë vitit 2018, 
Banka e Shqipërisë do të monitorojë më kujdes rezultatet nga aplikimi për herë 
të parë i standardit të ri, SNFR 9, në banka dhe, në varësi të rezultateve, do të 
përcaktojë një qëndrim mbikëqyrës, me një qasje prudenciale, për të siguruar 
një mbrojtje të përshtatshme për bankat. 

Tabelë 2. Prioritetet e mbikëqyrjes për periudhën 2017 - 2018 dhe veprimtaritë e parashikuara

Prioritete 2017 Prioritete 2018 Veprimtari të plani�kuara   Shtrirja në një 
periudhë më tej

Rreziku i kredisë/ 
Ecuria e kredive me probleme

Rreziku i kredisë/ 
Ecuria e kredive me probleme

Konsolidimi i sistemit bankar

Bashkëpunimi me BQE-në Bashkëpunimi me autoritete 
të brendshme dhe të jashtme

Mbikëqyrja e bazuar në rrezik

Zbatimi i Standardeve 
Ndërkombëtare të 
Kontabilitetit

Kapitalizimi
Strategjitë e biznesit

- Vlerësimi i strategjive dhe objektivave të
    bankave për kreditë me probleme

- Vlerësimi i Planeve të Rikëmbjes dhe Zgjidhjes 
   për kredimarrësit e mëdhenj

- Platformë për adresimin e kredimarrësve të 
   përbashkët të bankave

- Rreziku i Likuiditetit - BAZEL III
- Rezervat e kapitalit - Bazel III
- PRVM (Procesi i Rishikimit dhe Vlerësimit 
   Mbikëqyrës) - BAZEL II
- Rimëkëmbja dhe Ndërhyrja e Jashtëzakonshme
   në banka
- Vetëvlerësimi i njëtrajtshmërisë së kuadrit 
   rregullativ me ato të EBA-s

- Rishikimi i procesit të vlerësimit të Qeverisjes 
   korporative të bankave
- Zhvillime metodologjike

- Trajnimi i sta�t

- Nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit
   me BQE-në
- Pjesëmarrja në Kolegjet Mbikëqyrëse të 
   bankave evropiane
- Bashkëpunim me  AMF-në për inspektime të
   përbashkëta, rishikimi i Marrëveshjes së 
   Bashkëpunimit, shkëmbimi i informacionit

- Vlerësimi i PVBMK të bankave
- Vlerësimi i Planeve të Rimëkëmbjes
- Përcaktimi i kritereve vlerësuese për 
   kredidhënien 

- Përgatitja e kuadrit raportues për standardet 
   ndërkombëtare të kontabilitetit
- Monitorimi i zbatimit të SNRK 9

- Vlerësimi i dokumenteve të PVBMK-së dhe     
   konsultimi i tyre me bankat

- Ndjekja e proceseve të bashkimit të bankave dhei 
   blerjeve të mundshme

Përafrimi i kuadrit rregullativ 
mbikëqyrës me standardet 
evropiane

Mbikëqyrja e qeverisjes së 
bankave 

Përafrimi i kuadrit rregullativ 
mbikëqyrës me standardet 
evropiane

Rregullimi dhe mbikëqyrja 
e qeverisjes së bankave




