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Ky raport përbënë këshillë teknike të ofruar nga stafi i Fondit 

Monetar Ndërkombëtar (FMN) për Bankën Qendrore të Kosovës 

(“pranuesi i AT”) në përgjigje të kërkesës së saj për Asistencë 

Teknike (AT). FMN-ja mund t’ia shpalosë (tërësisht apo pjesërisht) 

këtë raport apo përmbledhjet e tij Drejtorëve Ekzekutivë të FMN-së 

dhe anëtarëve të stafit të tyre, si dhe agjencive apo 

instrumentaliteteve tjera të pranuesit të AT dhe pas kërkesës së tij, 

stafit të Bankës Botërore (BB) dhe ofruesve tjerë të asistencës 

teknike dhe donatorëve me interes legjitim, përveç nëse pranuesi i 

AT kundërshton në mënyrë specifike shpalosjen e tillë (shih 

Udhëzimet Operacionale për Shpërndarjen e Informacioneve të 

Asistencës Teknike) — 

http://ëëë.imf.org/external/np/pp/eng/2013/061013.pdf). 

Për shpalosjen (e tërësishme apo pjesshme) të këtij raporti apo 

përmbledhjeve të tij te palët jashtë FMN-së, përveç agjencive apo 

instrumentaliteteve të pranuesit të AT, stafit të BB, ofruesve tjerë të 

asistencës teknike dhe donatorëve me interes legjitim, kërkohet 

pëlqimi eksplicit i pranuesit të AT dhe Departamentit të FMN për 

Tregje Monetare dhe të Kapitalit. 

 
Referenca DM5: 6681651  

Numri identifikues i projektit: TMK_IMF_2018_12  

Numri identifikues i misionit: 19MMR2100 

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/061013.pdf
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Fjalorth 

 

 

LPP/LFT Lufta kundër Pastrimit të Parave/Lufta kundër Financimit të 

Terrorizimit 

PKB Parimet Kryesore të Bazelit  

BSA Qasja e Bilancit të Gjendjes 

DMB Departamenti për Mbikëqyrje Bankare 

BBQ Bordi i Bankës Qendrore 

BQK Banka Qendrore e Kosovës 

LBQKK Ligji për Bankën Qendrore të Kosovës 

CET1 Kapitali Bazë i Klasës 1 

RK Regjistri Kreditor 

FSDK Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë 

IMB Instrumenti për Menaxhimin e Borxhit 

BRSV Bankë me Rëndësi Sistemike Vendore 

DSTI Raporti i Servisimit të Borxhit ndaj të Ardhurave 

MD Marrës i Depozitave 

DTI Raporti i Borxhit ndaj të Ardhurave 

DAESF Departamenti për Analiza Ekonomike dhe Stabilitet Financiar 

BE Bordi Ekzekutiv  

EBRD Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim 

ECB Banka Qendrore Evropiane 

MEL Mbështetja Emergjente për Likuiditet 

ESMA Autoriteti Evropian i Letrave me Vlerë dhe Tregjeve 

ESRB Bordi Evropian për Rrezik Sistemik 

BE Bashkimi Evropian 

EUR Departamenti Evropian 

FinSAC Qendra Këshillimore për Sektorin Financiar 

PVSF Programi për Vlerësimin e Sektorit Financiar 

BSF Bordi për Stabilitet Financiar 

FSC Komiteti për Stabilitet Financiar dhe Menaxhim të Krizave 

TSHF Treguesi i Shëndetit Financiar 

FSSF Fondi për Stabilitetin e Sektorit Financiar 

RSSF Rishikimi i Stabilitetit të Sektorit Financiar 

FTE Ekuivalent me Kohë të Plotë 

VF Viti Fiskal 

BPV Bruto Produkti Vendor  

SFQ Statistikat Financiare të Qeverisë 

QK Qeveria e Kosovës 

HQ Selia 

ALCL Asete Likuide të Cilësisë së Lartë 

IAIS Asociacioni Ndërkombëtar i Mbikëqyrësve të Sigurimit 

SNK Standardi Ndërkombëtar i Kontabilitetit  
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SNRF Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar 

PIN Pozicioni i Investimeve Ndërkombëtare 

FMN Fondi Monetar Ndërkombëtar 

TI Teknologjia e Informacionit  

ASK Agjencia e Statistikave të Kosovës  

FKGK Fondi Kosovar për Garanci Kreditore 

KKRF Këshilli Kosovar për Raportim Financiar 

FKPK Fondi i Kursimeve Pensionale i Kosovës 

LB Ligji për Banka, Institucione Mikrofinanciare dhe Institucione 

Financiare Jobankare 

LCR Raporti i Mbulimit të Likuiditetit 

DL Departamenti Ligjor 

DLS Departamenti për Licencim dhe Standardizim 

LTV Raporti i Kredive ndaj Vlerës 

PM Politika Makroprudenciale  

TMK Departamenti për Tregje Monetare dhe Kapitale 

IM Institucion Mikrofinanciar  

SMF Statistika Monetare dhe Financiare  

MF Ministria e Financave 

MM Memorandum i Mirëkuptimit 

KKPM Komiteti Këshillimor për Politika Makroprudenciale 

NMVM Ndërmarrje Mikro, të Vogla dhe të Mesme  

MTPL

IFJB 

Auto-Përgjegjësia ndaj Palës së Tretë 

Institucion Financiar Jobankar 

KJF Korporatë Jofinanciare 

NFSC Komiteti Kombëtar për Stabilitet Financiar dhe Menaxhim të 

Krizave 

OJQ Organizatë Joqeveritare 

KJP 

KTD 

KTF 

Kredi Joperformuese 

Korporata Tjera Depozitare 

Korporata Tjera Financiare 

PFB Pariteti i Fuqisë Blerëse 

DSP Departamenti për Sistemin e Pagesave 

MBRR Mbikëqyrja e Bazuar në Rrezik 

MR Marrëveshja për Riblerje 

DS Departamenti i Statistikave i BQK-së 

SECO Sekretariati i Shtetit Zviceran për Çështje Ekonomike 

FSR Formulari i Standardizuar i Raportimit  

STA Departamenti i Statistikave i FMN 

AT 

USAID 

BB 

Asistenca Teknike 

Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar 

Banka Botërore 
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PARATHËNIE 

Me kërkesë të Bankës Qendrore të Kosovës (BQK), një mision i Asistencës Teknike (AT) 

nga Departamenti për Tregje Monetare dhe Kapitale (TMK) vizitoi Prishtinën, Kosovën, nga 

data 24 prill deri më 7 maj të vitit 2019 për të realizuar Rishikimin e Stabilitetit të Sektorit 

Financiar (RSSF). Misioni u udhëhoq nga Ann-Margret Westin (TMK) dhe kishte në përbërje 

Richard Stobo (TMK), Zhongxia Zhang (EUR) dhe Michael Deasy, Keith Hall, Paula 

Oliveira dhe Sarah Simpson (ekspertë të jashtëm). Peter Windsor (TMK) mori pjesë në RSSF 

nga selia e FMN. Përfaqësuesi Rezident i FMN për Kosovë, Ruud Vermeulen dhe Rosmarie 

Schlup nga Sekretariati i Shtetit Zviceran për Çështje Ekonomike (SECO), donatori kryesor 

për Fondin e Stabilitetit të Sektorit Financiar (FSSF), ishin pjesë e misionit. James Morsink, 

Zëvendësdrejtor (TMK), mori pjesë në takimin përmbyllës. 

RSSF është instrument i ri i AT i bazuar në kërkesë për vendet me të ardhura të ulëta dhe 

vendet me të ardhura më të ulëta dhe mesatare i cili përbën rishikimin diagnostik të gjendjes 

fillestare të sektorit financiar dhe propozon prioritizimin e ngritjes së kapaciteteve nëpërmjet 

udhërrëfyesit të vendit për AT për realizimin e një reforme të qëndrueshme në sektorin 

financiar në mbështetje të zhvillimit, stabilitetit financiar, thellimit dhe përfshirjes financiare. 

RSSF dhe AT trevjeçare përcjellëse në bazë të udhërrëfyesit të AT financohet nëpërmjet 

FSSF. 

Fushëveprimi i misionit është dakorduar me BQK në janar të vitit 2019 gjatë diskutimeve të 

mbajtura në Prishtinë dhe i njëjti përfshinë çështjet e qeverisjes së bankës qendrore, 

mbikëqyrjes bankare, mbikëqyrjes së sigurimit, tregjeve të letrave me vlerë, politikat 

makroprudenciale dhe stabilitetit financiar në lidhje me përfshirjen dhe thellimin financiar. 

Misioni u takua me politikëbërësit, përfshirë bordin dhe menaxhmentin e BQK-së, stafin në 

Kabinetin e Guvernatorit dhe me stafin e BQK-së nga departamentet në vijim: Mbikëqyrja e 

Shërbimeve Bankare dhe Sigurimit, Licencimi dhe Standardizimi, Menaxhimi i Aseteve, 

Statistikat, Planifikimi dhe Raportimi Financiar, Marrëdhëniet e Jashtme, Ligjor, Menaxhimi 

i Rrezikut, Analiza Ekonomike dhe Stabiliteti Financiar (EAFSD) dhe Auditimi i Brendshëm; 

përveç kësaj, misioni u takua me divizionet e pavarura të BQK-së për Luftën kundër Pastrimit 

të Parave (LPP), Ankesave dhe Përdoruesit e Shërbimeve Financiare dhe Regjistrit Kreditor 

(RK). Misioni gjithashtu u takua me Ministrinë e Financave (MF), Fondin Kosovar për 

Garanci Kreditore (FKGK), Fondin për Sigurim të Depozitave të Kosovës (FSDK), Njësinë 

për Inteligjencë Financiare, Këshillin Kosovar për Raportim Financiar  (KKRF) dhe 

Agjencinë e Statistikave të Kosovës (ASK). Në fund, misioni u takua me përfaqësuesit nga 

sektori financiar, përfshirë bankat, kompanitë e sigurimit, fondet pensionale, Institucionet 

Mikrofinanciare (IMF-të) dhe auditorët e jashtëm, si dhe me përfaqësuesit e komunitetit të 

donatorëve, përfshirë Bashkimin Evropian (BE), SECO, Thesarin e SHBA dhe USAID-in  si 

dhe me Bankën Botërore (BB). 

Misioni ia ka prezantuar gjetjet dhe rekomandimet e tij Bordit Ekzekutiv (BE) të BQK-së. 

Misioni i vlerëson diskutimet e hapura dhe të sinqerta me të gjithë homologët. Ekipi i 

misionit gjithashtu dëshiron të shpreh vlerësimin e tij për autoritetet për vëmendjen e tyre dhe 

mbështetjen e ofruar për misionin, si dhe bashkëpunimin dhe mikpritjen e tyre gjatë realizimit 

të punës. Në fund, misioni është falënderues për mbështetjen logjistike të ofruar nga Zyra e 

Përfaqësuesit Rezident të FMN-së në Prishtinë. 
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Përmbledhje ekzekutive 

 

Ekipi i misionit të RSSF realizoi një rishikim diagnostik të qeverisjes së BQK-së dhe të 

sistemit financiar, vlerësoi zbatimin e rekomandimeve nga Programi për Vlerësimin e 

Sektorit Financiar për vitin 2012 (PVSF) dhe AT për TMK, si dhe propozoi 

Udhërrëfyesin e AT për mbështetjen e përpjekjeve të autoriteteve për adresimin e 

boshllëqeve dhe dobësive kryesore. Departamenti i Statistikave (STA) i FMN-së 

mbështeti misionin me një vlerësim të hartimit të Treguesve të Shëndetit Financiar (TSHF), 

statistikave monetare dhe financiare dhe matricave të bilancit të gjendjes (Shtojca I). 

 

BQK e rregullon tërë sistemin financiar, i cili dominohet nga sistemi i qëndrueshëm 

bankar. Bankat i përmbushin kërkesat për adekuatshmërinë e kapitalit dhe janë profitabile 

në mënyrë të arsyeshme me Kreditë Joperformuese (KJP) më të ulëtat në rajon. Kreditë e 

bankave komerciale për sektorin privat kanë përjetuar norma të rritjes me shifra të dyfishta 

gjatë tre vjetëve të fundit. Autoritetet kanë forcuar më tej kornizën mbikëqyrëse, përfshirë 

nëpërmjet rritjes së bashkëpunimit me autoritetet në rajon dhe Bankën Qendrore Evropiane 

(BQE). Është përgatitur një projektligj i ri mbi bankat dhe legjislacioni që rregullon dhe 

zgjeron vargun e aktiviteteve të institucioneve mikrofinanciare dhe IFJB-ve tjera aktualisht 

është në Kuvend. Penetrimi kreditor është i ulët sipas standardeve rajonale, por vazhdon të 

rritet, duke u lehtësuar me norma të ulëta të interesit, standarde kreditore dhe kreditim të 

mbështetur me fondin për garanci kreditore. IFJB-të luajnë rol të vogël në ndërmjetësimin 

financiar dhe tregjet financiare në Kosovë mbeten jo të zhvilluara mjaftueshëm, edhe pse 

BQK-ja është duke punuar në një rregullore ku do të lejohej krijimi i fondeve investuese. 

 

Misioni ka identifikuar disa dobësi në strukturën aktuale organizative të BQK-së që 

mund të ndikojnë në efikasitetin e vendimmarrjes si dhe kulturën në BQK. Bordi i 

Bankës Qendrore (BBQ) është duke operuar me më pak anëtarë jo-ekzekutivë se sa që 

kërkohet në Ligjin për Bankën Qendrore të Kosovës (LBQK). Në ndërkohë, disa 

departamente të BQK-së, përfshirë edhe fushat kryesore me rëndësi strategjike, nuk janë duke 

raportuar tek zëvendës guvernatori dhe nuk përfaqësohen në BE. Për më tepër, edhe pse është 

e lejuar, as BBQ e as BE nuk kanë marr prezantime të rregullta direkte nga stafi i BQK-së. 

BQK-ja duhet t’i rishikojë aranzhimet e saj të qeverisjes dhe strukturën organizative për të 

siguruar që janë të përshtatshme për qëllimin. Kjo do të ofronte një kornizë solide për 

mbështetjen e BQK-së në avancimin e programit të përmirësimeve dhe një agjendë të 

rëndësishme të ndryshimit rregullativ. 

 

Edhe pse sektori financiar në Kosovë ka qenë stabil, në rishikimin diagnostik janë 

theksuar cenueshmëri të mundshme në sektorët bankarë dhe të sigurimit, të cilave duhet 

t’iu kushtohet vëmendje. Sistemi bankar mund të mos jetë i përgatitur në mënyrë të duhur 

për një periudhë të stresit financiar që do të përfshinte shtrëngim të konsiderueshëm të 

kushteve për likuiditet. Asetet likuide të bankave përbëhen në masë të madhe nga letrat me 

vlerë të qeverisë, për të cilat aktualisht nuk ka treg sekondar aktiv në Kosovë. Sektori i 

sigurimit nuk është i zhvilluar sa duhet, veçanërisht në lidhje me sigurimet jetë; kompetencat 

dhe kapaciteti i BQK-së për ndërmarrjen e mbikëqyrjes së duhur të sjelljes në treg duhet të 

forcohen më tej për t’i adresuar shqetësimet për solvencën prudenciale. Likuidimi i një 
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kompanie të sigurimit gjatë misionit është i mirëpritur, por gjithashtu nxjerr në pah problemet 

në këtë sektor. 

 

BQK-ja ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm drejt operacionalizimit të kornizës së 

politikave makroprudenciale, edhe pse mbetet akoma për t’u bërë, në veçanti në lidhje 

me aranzhimet institucionale dhe monitorimin e rreziqeve sistemike – në Kosovë është 

sfiduese të bëhet dallimi mes thellimit të shëndosh financiar dhe rritjes së mundshme të 

tepërt të kredive, marr parasysh kufizimet në të dhëna. Gjithashtu, BQK-ja ende nuk ka 

zbatuar ndonjë masë specifike të politikave makroprudenciale. 

 

Misioni gjithashtu realizoi vlerësime diagnostike të parakushteve për krijimin e 

tregjeve kapitale në Kosovë, përfshirë kompanitë investuese; si dhe ndikimin e 

mundshëm të thellimit financiar në stabilitetin financiar. 

 

Në fund, misioni realizoi një ushtrim për vlerësimin e gjendjes në zbatimin dhe 

ndikimin e AT të kaluar. Kosova ka pranuar AT të gjerë në sektorin financiar nga TMK 

përgjatë viteve, përfshirë vendosjen e një këshilltari rezident në vitin 2011. Në bazë të 

vlerësimit të gjendjes, afërsisht të gjitha rekomandimet nga PVSF i vitit 2012 janë zbatuar. 

Sa i përket zbatimit të rekomandimeve të AT të TMK, më shumë progres është arritur në 

mbikëqyrjen bankare të bazuar në rrezik. 

 

Bazuar në vlerësimin diagnostik, misioni ka bërë disa rekomandime për t’i adresuar 

mangësitë dhe ka hartuar një udhërrëfyes preliminar ku prioritizohen fushat kryesore 

të AT potenciale për mbështetjen e reformave në sektorin financiar. Rekomandimet 

kryesore (Tabela 1) dhe Udhërrëfyesi i AT (Shtojca II) fokusohen në nevojën për rishikim 

dhe përditësim të strukturës organizative të BQK-së, përfshirë BBQ, BE dhe strukturat dhe 

komitetet e tjera vendimmarrëse; përmirësimin e përgatitjes së bankave për kriza dhe 

monitorimin e rreziqeve për likuiditet të bankave; përmirësimin e sjelljes në treg dhe 

mbikëqyrjen në terren të kompanive të sigurimit; rishikimin e aranzhimit institucional, 

qeverisjes dhe plotësimit me staf në BQK në mbështetje të stabilitetit financiar dhe politikës 

makroprudenciale, mbylljen e boshllëqeve të të dhënave dhe shqyrtimin e implementimit të 

mjeteve të politikës makroprudenciale; gjatë periudhës afatmesme, sigurimin e vendosjes së 

blloqeve ndërtuese për krijimin e sektorit të fondit investues në Kosovë; krijimin e 

strategjisë kombëtare për përfshirje financiare për të mundësuar monitorimin dhe vlerësimin 

e rreziqeve ndaj stabilitetit financiar; dhe zhvillimin e llogarive financiare sektoriale dhe 

statistikave të bilancit të gjendjes. 
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Tabela 1. Objektivat strategjikë të RSSF, rekomandimet kryesore të 

ndërlidhura dhe prioritetet 

Përmirësimi i qeverisjes së Bankës Qendrore Prioriteti1 Afati kohor2
 

Rifilloni procesin për emërimin e anëtarit të katërt jo-ekzekutiv në 

BBQ në përputhje me LBQK. (¶26) 

L ASH 

Rishikoni efikasitetin e operimit të BBQ. (¶27) ML AM 

Zgjeroni përbërjen e Bordit Ekzekutiv dhe rishikoni efikasitetin e 

tij. (¶29–30) 

L ASH 

Rishikoni dhe përditësoni strukturën organizative të BQK-së dhe 

përditësoni rolet dhe përgjegjësitë e dokumentuara për të siguruar që 

struktura është e qartë për tërë stafin, në të gjitha nivelet. (¶28) 

L ASH 

Rishikoni efikasitetin e strukturave dhe komiteteve tjera 

vendimmarrëse. (¶24)f 

ML AM 

Përfshini menaxhimin e rrezikut në BQK dhe aranzhimet e 

saj të qeverisjes. (¶31) 

ML AM 

Mbikëqyrja financiare efektive dhe efikase dhe rregullimi   

Sektori bankar 

Realizoni një analizë të hollësishme të kërkesave për plotësim me 

staf që nevojiten aktualisht dhe që do të nevojiten në politika dhe 

mbikëqyrje të përditshme. (¶36, 53) 

L M 

Largoni çfarëdo dyshimi të mbetur në lidhje me mbrojtjen e stafit 

kundrejt kostove për mbrojtje të veprimeve dhe/ose lëshimeve të tyre 

të bëra gjatë realizimit të detyrave të tyre në mirëbesim. (¶38, 54) 

L M 

Si pjesë e rishikimit të vazhdueshëm të listës së rregulloreve, 

sigurohuni që rreziqet dhe çështjet e nevojshme trajtohen (p.sh. 

rreziqet e vendit dhe transferit, rreziku kibernetik dhe aspektet e 

caktuara të rrezikut të tregut) dhe rishqyrtoni ato ekzistuese për të 

siguruar që pasqyrojnë të menduarit e kohëve të fundit. (¶39, 54) 

ML ASH 

Në lidhje me aplikimet për licenca bankare, kërkoni detaje të plota të 

historisë biznesore dhe profesionale të drejtorëve dhe menaxhmentit të 

lartë, si dhe për aksionarët kryesorë të bankës së propozuar. (¶41, 54) 

ML ASH 

Intensifikoni përpjekjet me ECB për të marrë pjesë në kolegjin 

mbikëqyrës të Raiffeisen dhe për të qenë palë në planet e saj të 

likuidimit (resolution) dhe rikuperimit. (¶42, 54) 

L M 

Prezantoni një regjim formal për takime të rregullta me auditorët e 

jashtëm të bankave. (¶44, 54) 

ML ASH 

Integroni ushtrimet e stres testeve me fushën e stabilitetit financiar 

dhe komunikojani rezultatet bankave. (¶54, 99, 107) 

L MT 

Përcaktoni procedura mbikëqyrëse që do të kërkoheshin gjatë 

periudhave të stresit dhe realizoni testime periodike mbi procedurat 

operacionale për dhënien e MEL. (¶47, 54) 

L ASH 

Zhvilloni mjete për vlerësim më të plotë të rrezikut kreditor në bazë të 

të dhënave granulare nga RK. (¶48, 54) 

ML AM 
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Tabela 1. Objektivat strategjikë të RSSF, rekomandimet kryesore të 

ndërlidhura dhe prioritetet (vazhdim) 
 Prioriteti1 Afati kohor2

 

Kërkoni nga bankat që të përcaktojnë skenarë ku do të parashiheshin 

çrregullimet në sistemet e pagesave dhe shlyerjeve, me qëllim të 

menaxhimit të rrezikut operacional. (¶46, 54) 

L M 

Përmirësoni mjetet e monitorimit jashtë premisave për të kuptuar më 

mirë ekspozimin e bankave ndaj rrezikut të likuiditetit. (¶50, 54) 

L M 

Finalizoni zbatimin e instrumenteve repo (Marrëveshjes për Riblerje) 

ndërmjet BQK-së dhe institucioneve financiare, që maturohen brenda 

një intervali brenda-ditor. (¶52, 54) 

L M 

Zbatoni standardet e Bazel III për likuiditetin. (¶49, 54) L ASH 

Sektori i sigurimit   
Përditësoni caktimin e çmimeve në normë të primit të produktit të 

auto-përgjegjësisë ndaj palëve të treta (MTPL) dhe zhvilloni një 

proces për rishikimin e rregullt të caktimit të çmimit me evoluimin e 

faktorëve të rrezikut. (¶59, 71) 

L ASH 

Vlerësoni viabilitetin për industrinë e sigurimit në lidhje me vazhdimin e 

aplikimit të tatimeve dhe tarifave dhe obligimeve për pagesë të 

dëmeve në lidhje me vozitësit e pasiguruar. (¶70–71) 

L ASH 

Përmirësoni mbikëqyrjen e sjelljes në treg të kompanive të sigurimit 

duke siguruar që BQK-ja i ka kompetencat dhe resurset e duhura për 

zbatimin e mbikëqyrjes efikase të sjelljes në treg. (¶62, 64, 71) 

ML AM 

Zhvilloni një kornizë të përshkallëzimit të veprimeve mbikëqyrëse për 

sektorin e sigurimit nga masat parandaluese dhe korrigjuese deri te 

zbatimi. (¶55) 

L ASH 

Rishqyrtoni proceset për menaxhimin e krizave për industrinë e 

sigurimit, në veçanti praktikën e caktimit të punonjësve të BQK-së si 

administratorë dhe likuidatorë. (¶61, 71) 

ML AM 

Zbatoni Manualin për Mbikëqyrjen e Bazuar në Rrezik (MBRR) që 

është hartuar. (¶68, 71) 

ML ASH 

Përmirësoni praktikat e mbikëqyrjes në terren për sigurimin. (¶67, 71) L ASH 

Hartoni një program për zbatimin e Solvencës II që merr parasysh 

rrethanat e industrisë së sigurimit në Kosovë dhe resurset dhe nevojat për 

resurse të BQK-së. (¶75) 

M AGJ 

Monitorimi i përmirësuar i rreziqeve sistemike dhe qeverisja e përmirësuar e stabilitetit 
financiar Shqyrtoni aranzhimet institucionale dhe qeverisjen e BQK-së në 

mbështetje të stabilitetit financiar dhe politikës makroprudenciale. (¶95, 

101) 

L ASH 

Ndryshoni LBQK për të forcuar bazën ligjore për kompetencat e 

politikave makroprudenciale të BQK-së. (¶93, 103) 

ML AGJ 

Dedikoni më shumë resurse EAFSD-së për analizën e stabilitetit 

financiar dhe “riorganizoni” rezultatet, përfshirë Raportin e Stabilitetit 

Financiar. (¶102) 

L M 

Realizoni një shqyrtim të plotë të boshllëqeve në të dhënat 

makroprudenciale dhe zhvilloni një strategji për mbylljen e tyre. 

(¶98, 104) 

L ASH 

Krijoni një Grup Punues Ndër-Agjenci për Patundshmëri për t’i 

mbyllur boshllëqet në informacione rreth patundshmërisë në 

Kosovë. (¶104) 

ML ASH 
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Tabela 1. Objektivat Strategjikë të RSSF-së, rekomandimet kryesore të 
ndërlidhura dhe prioritetet (e përfunduar) 

 Prioriteti1
 Afati kohor2

 

Monitoroni më për së afërmi zhvillimet në bilancet e sektorit jo financiar, 
përfshirë nëpërmjet bashkëpunimit me ASK-në për përdorimin e 
anketave. 

(¶98, 106) 

M AM 

Shqyrtoni mënyra për të shfrytëzuar më mirë të dhënat e Regjistrit të 
Kredive (RK) për qëllime të politikës makroprudenciale. (¶105) 

ML ASH 

Thelloni kompetencën e BQK-së në testimin e stresit dhe analizën e 
rrjetit. (¶99, 107–108) 

ML MT 

Konsideroni përdorimin e politikave makroprudenciale, përfshirë LTV 
(Raporti i Kredive ndaj Vlerës) dhe DSTI (Raporti i Shërbimit të Borxhit 
ndaj të Ardhurave) për kreditë konsumatore dhe hipotekare. (¶109) 

L M 

Zhvillimi i tregjeve të letrave me vlerë 

Kërkoni nga Qeveria që të krijojë një grup (task force) ndër-agjenci për 
zhvillimin e tregjeve të kapitalit në Kosovë. (¶83) 

M AM 

Ofroni ndihmë MF-së në hartimin e pjesëve kryesore të legjislacionit të 
tregjeve të kapitalit në mënyrë që të sigurohet një kornizë e shëndoshë. 
(¶84) 

M AGJ 

Rriteni ekspertizën dhe njohuritë për tregjet e kapitalit në BQK. (¶85) M AM 

Siguroni ekzistimin e parakushteve për veprimtarinë e tregjeve të 
kapitalit. (¶87) 

M AGJ 

Përfshirja financiare dhe thellimi (ndikimi në stabilitetin financiar)    
Krijoni një Strategji Kombëtare për Përfshirjen Financiare. (¶119, 126) L ASH 

Përmirësoni më tej mbledhjen e të dhënave nga Regjistri i Kredive (RK) 
dhe përdorni të dhënat e historikut të kredisë për qëllime të stabilitetit 
financiar. (¶128) 

ML AM 

Përmirësoni rregulloren dhe gatishmërinë teknike për pagesa mobile dhe 
nënshkrimin elektronik. (¶122, 129) 

ML AM 

Bashkërendoni ligjet në lidhje me statusin juridik të IMF-ve dhe 

adresoni çështjen e konvertimit të organizatave joqeveritare (OJQ) 

të IMF-ve. (¶124, 131) 

L ASH 

Statistikat e Avancuara Financiare për Monitorimin dhe Analizën e Stabilitetit Financiar 

Harmonizoni raportimin e Treguesve të Shëndetit Financiar (FSI) dhe 
adresoni çështjet e mbetura metodologjike. (Shtojca I) 

ML ASH 

Siguroni konsistencën metodologjike të statistikave monetare me 
standardet ndërkombëtare. (Shtojca I) 

ML AM 

 

1 Prioriteti: I Lartë (L); I Mesëm i Lartë (ML); I Mesëm (M) 
2 Afati kohor: I menjëhershëm (M) <6 muaj; Afatshkurtër (ASH) <12 muaj; 

Afatmesëm (AM) 12–24 muaj; Afatgjatë (AGJ) 24–48 muaj. 
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I. HYRJE 
 

    Fushëveprimi i punës 
 

1. Ky raport është përgatitur në kontekstin e misionit RSSF që vizitoi Kosovën në 

prill-maj 2019. Misioni zhvilloi diskutime për qëllimet të vlerësimit në Kosovë me BQK-në 

në janar të vitit 2019. Bazuar në fushëveprimin dakorduar të punës, misioni RSSF kreu një 

diagnostikim të gjerë të sistemit financiar dhe propozoi një Udhëzues AT për të mbështetur 

përpjekjet e autoriteteve për të adresuar boshllëqet kryesore dhe dobësitë në sistemin 

financiar të Kosovës. STA mbështeti misionin me një vlerësim të përpilimit të FSI-ve, 

statistikave monetare dhe financiare, dhe matricave të bilancit. 
 

 

2. Misioni gjithashtu realizoi një ushtrim të hollësishëm të vlerësimit të gjendjes 

mbi zbatimin e PVSF-it 2012 dhe rekomandimet e kaluara të AT TMK (Departamenti 

për Tregje Monetare dhe Kapitale) që nga atëherë dhe vlerësoi përparimin në 

reformat e planifikuara të sektorit financiar. Mësimet e nxjerra nga ushtrimi i vlerësimit 

të gjendjes të AT (Shtojca III) u përdorën për të informuar hartimin e një Udhërrëfyesi AT 

realist dhe të strukturuar mirë. 
 

 

3. Rishikimi diagnostik që do të udhëheqë reformat e sektorit financiar u 

organizua rreth shtatë rrjedhave tematike të punës. Këto shtatë rrjedha pune janë 

përmbledhur në Shtojcën IV. Vlerësimi i përshtatshmërisë së statistikave financiare për 

vlerësimin e rreziqeve të stabilitetit financiar dhe dobësive i kryer nga Departamenti i 

Statistikave të FMN-së është përfshirë në Shtojcën I. Produkti nga vlerësimi i statistikave 

financiare u përdor për të informuar rishikimin diagnostik të misionit për rreziqet financiare 

dhe dobësitë. 

 
4. Rishikimi diagnostik është i bazuar në standarde dhe metodologji ekzistuese 

dhe shënjestronte çështjet specifike bazuar në rrethanat e vendit. Vlerësimi i 

mbikëqyrjes së sektorit financiar u udhëzua nga vetëvlerësimet, aty ku ishte e mundur, të 

Parimeve Kryesore të Bazelit (BCP) për bankat dhe Parimet Kryesore për Siguruesit e 

Asociacionit Ndërkombëtar të Mbikëqyrësve të Sigurimit (IAIS). Vlerësimi i kornizave të 

stabilitetit financiar dhe politikave makroprudenciale u udhëzua nga Dokumenti Udhëzues 

për Stafin mbi Politikat Makroprudenciale i FMN-së, ndërsa kapaciteti i testimit të stresit të 

autoriteteve u vlerësua duke përdorur kornizën analitike dhe mjetet e mirë rrënjosura të 

FMN-së. Përfshirja financiare u rishikua duke përdorur Udhëzimin e Komitetit të Bazelit për 

zbatimin e Parimeve Themelore për Mbikëqyrjen Efektive të Bankave në rregullimin dhe 

mbikëqyrjen e institucioneve të rëndësishme për përfshirjen financiare. Vlerësimi i përpilimit 

të TSF (FSI) u udhëzua nga Udhëzuesi Përmbledhës i Treguesve të Shëndetit Financiar të 

FMN-së. Gjithashtu janë ofruar pyetësorë shënjestrues dhe përmbledhje të sektorit të tregut 

për të plotësuar metodologjitë ekzistuese. 

 

 

 

 

 

 



13  
 

    Konteksti Makroekonomik dhe Struktura e Sistemit Financiar 
 

5. Kosova ka përjetuar rritje të fuqishme ekonomike vitet e fundit, megjithëse 

niveli i të ardhurave të saj është akoma i ulët në mesin e vendeve evropiane. Pas tre 

vitesh ekspansioni të fuqishëm, ekonomia vazhdoi vrullin e saj dhe u rrit me rreth 4 përqind 

në vitin 2018 e nxitur nga investimet, konsumi dhe eksporti i shërbimeve. Bruto Produkti 

Vendor (BPV) real parashikohet të rritet me 4.2 përqind në vitin 2019 për shkak të një rritje 

të përkohshme të investimeve publike dhe perspektiva e rritjes afatmesme mbetet e 

favorshme. Sidoqoftë, me një BPV për kokë banori në rreth 3,600€ në vitin 2017, hendeku i 

të ardhurave të Kosovës me pjesën tjetër të Evropës mbetet i madh (26 përqind e mesatares 

së Bashkimit Evropian (BE) dhe 76 përqind e mesatares së Ballkanit Perëndimor në termat e 

Paritetit të Fuqisë Blerëse (PFB). 
 

 

6. Ndërkohë që kushtet ekonomike janë të qëndrueshme, Kosova përballet me 

sfida serioze strukturore. Në vitin 2019 inflacioni pritet të dyfishohet në 2.2 përqind nga 

1.1 përqind në vitin 2018 duke reflektuar futjen e tarifës 100 përqind në importet nga Serbia 

dhe Bosnja dhe Hercegovina në nëntor të vitit 2018. Deficiti i llogarisë rrjedhëse pritet të 

mbetet i madh për shkak të një bilanci të konsiderueshëm negativ tregtar. Në vitin 2019, 

deficiti buxhetor parashikohet të qëndrojë brenda kufirit të rregullit fiskal në rreth 1.9 

përqind të BPV-së dhe borxhi i përgjithshëm publik parashikohet të rritet në 19.7 përqind të 

BPV-së. Ndërkohë, çështjet strukturore të tilla si pjesëmarrja e ulët e fuqisë punëtore, 

papunësia e lartë, informaliteti i përhapur dhe konkurrenca e dobët e jashtme përbëjnë 

pengesa ndaj potencialit të rritjes të Kosovës. 
 

 

7. BQK rregullon të gjithë sistemin financiar, në të cilin mbizotërojnë bankat 

(figura 1). Duke pasur parasysh që Kosova është një ekonomi e euroizuar, objektivi kryesor 

i BQK-së është të ruajë stabilitetin financiar. BQK-ja është mbikëqyrësi i vetëm, përgjegjës 

për rregullimin, mbikëqyrjen dhe licencimin e të gjitha institucioneve financiare në Kosovë. 

Sektori bankar përbën 66 përqind të totalit të aseteve të sistemit financiar. Sistemi bankar, 

nga ana tjetër, mbizotërohet nga bankat në pronësi të huaj, që përbëjnë 87 përqind të totalit të 

aseteve në vitin 2018. Bankat raportohet se plotësojnë kërkesat e kapitalit dhe të likuiditetit, 

dhe KJP-të janë më të ulëtat në rajon, me 2.6 përqind. Kredia e bankave komerciale për 

sektorin privat ka përjetuar norma dyshifrore të rritjes për tre vitet e fundit. 

 
Figura 1. Kosova: Sektori Financiar 
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8. Institucionet financiare jo-bankare (IFJB) luajnë një rol të vogël në 

ndërmjetësimin financiar dhe tregjet financiare në Kosovë mbesin të pazhvilluara. 

Sektori i pensioneve, sektori i dytë për nga madhësia në sistemin financiar, ka rritur pjesën e 

tij të totalit të aseteve të sistemit financiar nga 13.6 përqind në 2009 në 28 përqind në 2017. 

Sektori i sigurimeve përfaqëson vetëm rreth 3 përqind të totalit të aseteve të sistemit 

financiar dhe kryesisht angazhohet në Sigurim të APPT. Megjithëse IMF-të dhe NBFI-të 

kanë përjetuar rritje të shpejtë në vitet e fundit, ato përbëjnë vetëm 4 përqind të sistemit 

financiar. Kosova nuk ka tregje të obligacioneve të korporatave ose të aksioneve (bursa), 

kështu që firmat nuk kanë qasje në financimin e tregjeve të kapitalit, por varen nga bankat. 
 

 

9. Përfshirja financiare mbetet një sfidë në Kosovë. Me një informalitet mjaft të 

përhapur, shkalla e tanishme e ndërmjetësimit financiar është e ulët dhe shumë ekonomi 

familjare dhe firma ende nuk mbulohen nga institucionet formale financiare. Transaksionet 

me para të gatshme janë forma mbizotëruese e pagesave në Kosovë, ndërsa pagesat 

elektronike janë të kufizuara dhe pagesa përmes celularit praktikisht nuk ekzistojnë. Bankat 

komerciale kohët e fundit kanë ulur përfshirjen e tyre në tregun e kredive të vogla, si dhe 

pikat e tyre të qasjes fizike financiare; ndërkohë IMF-të dhe IFJB-të janë zgjeruar me 

shpejtësi për të mbushur vakumin e lënë nga bankat komerciale. 
 

    Dobësitë Mikrofinanciare 
 

10. Në përshtypje të parë, nuk ka shqetësime të ngutshme në lidhje me perspektivën 

për stabilitetin financiar në Kosovë. Një përmbledhje e sistemit financiar të Kosovës 

siguron një numër sinjalesh inkurajuese: bankat i plotësojnë kërkesat e mjaftueshmërisë së 

kapitalit, me likuiditet të mjaftueshëm dhe nivele të ulëta të KJP-ve. Ato janë fitimprurëse 

dhe kanë arritur të mbajnë ritmet e rritjes së kredisë në më shumë se 10 përqind për tre vjet 

rresht. Kjo siguron mbështetje shumë të nevojshme për ekonominë e Kosovës dhe është e 

mirëpritur nga perspektiva e thellimit financiar, që është një prioritet i rëndësishëm i 

politikave të qeverisë. Penetrimi i kredisë mbetet i ulët sipas standardeve rajonale dhe 

vendeve të tjera me të ardhura ekuivalente, por ka vazhduar të rritet (kryesisht për tregti dhe 

ndërtim), lehtësuar nga normat e ulëta të interesit, lehtësimi i standardeve të kredisë, 

reformat në zbatimin e kontratave dhe përdorimi i FKGK-së për të mbështetur huadhënien 

për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (NMVM). 
 

 

11. Sidoqoftë, në Kosovë është sfiduese të bëhet dallimi mes thellimit të 

shëndetshëm financiar dhe rritjes potencialisht të tepërt të kredisë. Autoritetet kanë një 

pasqyrë shumë të kufizuar në bilancet e sektorit privat jo-financiar dhe nuk mundë të 

përcaktojnë me lehtësi kapacitetin e servisimit të borxhit të ekonomive familjare dhe 

kompanive. Ekzistojnë dëshmi anekdotale që një pjesë e madhe e huadhënies për konsum po 

orientohet drejt pasurive të patundshme në mungesë të financimit lehtësisht të disponueshëm 

hipotekar. Tregjet e pasurive të patundshme janë shumë të mjegullta në Kosovë dhe nuk ka 

indekse çmimesh për pronat rezidenciale ose informacion të gatshëm për zhvillimet në 

pasuritë e patundshme komerciale. 
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12. Kosova është një ekonomi e vogël e hapur që është e ndjeshme ndaj goditjeve të 

jashtme. Deficiti tregtar i Kosovës është i lartë (26 përqind e BPV-së në 2017); megjithëse ka 

pasur një diversifikim të mirëseardhur në eksporte, vendi ka bërë më pak përparim sesa 

vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor në rritjen e pjesës së tij të eksportit të mallrave. 

Vendimi për të imponuar 100 përqind detyrime doganore për mallrat nga Serbia dhe Bosnja 

dhe Hercegovina në fund të vitit 2018 përbën një shqetësim shtesë për marrëdhëniet tregtare 

të Kosovës. Ndërsa deficiti tregtar është i konsiderueshëm, ai financohet kryesisht nga 

shërbimet e udhëtimit, remitencat dhe investimet e huaja direkte (16, 15, dhe 4 përqind e 

BPV-së në 2017, përkatësisht) dhe flukset tjera hyrëse të pa regjistruara të kapitalit. Flukset 

hyrëse të remitencave më tepër mbështesin konsumin,  se sa investimet. Kjo e bën ekonominë 

e brendshme të ndjeshme ndaj goditjeve në flukset e remitencave, të cilat vijnë kryesisht nga 

pjesa tjetër e Evropës. Një shqetësim afatgjatë është se niveli aktual i flukseve hyrëse të 

remitencave ka pak gjasa të mbahet teksa diaspora bëhen banorë të përhershëm të vendeve të 

tyre pritëse. 
 

 

13. Fakti që Kosova në mënyrë të njëanshme ka zgjedhur të euroizohet do të thotë 

që autoritetet duhet të jenë shumë vigjilent ndaj lëvizjeve të kapitalit dhe rrezikut të 

likuiditetit. Sipas matjeve tradicionale, rezervat ndërkombëtare bruto - bazuar në 

përkufizimet standarde - janë të mjaftueshme. Sidoqoftë, një përkufizim më konservator i 

rezervave që përjashton depozitat e Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe Fondit të 

Kursimeve Pensionale të Kosovës (FKPK) sugjeron që rezervat bien nën tre muaj të 

importeve të ardhshme. Për më tepër, rezervat ndërkombëtare bruto kanë rënë si përqindje të 

BPV-së dhe niveli është i ulët në një krahasim rajonal. Sektori bankar duket se mban rezerva 

të mjaftueshme të likuiditetit, ku asetet likuide përfaqësojnë 38 përqind të detyrimeve 

afatshkurtra në janar 2019. Sidoqoftë, pozicioni i likuiditetit mund të jetë më pak sigurues se 

në pamje të parë. Raportet e mjaftueshmërisë së rezervës pritet të bien gjatë periudhës 

afatmesme, e cila mund të mos jetë e mjaftueshme për të mbuluar nevojat e bilancit të 

pagesave. Raportet e likuiditetit të bankave gjithashtu po ngushtohen gradualisht teksa  

zgjerimi i kredisë tejkalon rritjen e depozitave. Ky trend duhet të monitorohet nga afër në 

Kosovë. Për më tepër, asetet likuide përfshijnë letrat me vlerë të qeverisë së vendit (pa 

shkurtim të vlerës (haircut) për borxhin sovran në llogaritjen e raporteve të likuiditetit sipas 

rregullores aktuale) edhe pse nuk ka një treg aktiv sekondar për letra me vlerë të tilla dhe, 

aktualisht, nuk ka asnjë instrument repo (marrëveshje për riblerje) të bankës qendrore në 

operim. Në fund, ndërsa BQK ka një aranzhim të asistencës emergjente për likuiditet (ALE), 

kjo është e kufizuar në madhësi për shkak të euroizimit dhe do të plotësonte nevojat e vetëm 

disa bankave më të vogla që përballen me vështirësi. Aranzhimi i ALE është i përmasave 

konstante dhe asnjëherë nuk është testuar. 
 

    Vlerësimi i gjendjes të Asistencës Teknike dhe Rishikimi 
 

14. Kosova ka pranuar AT të gjerë të sektorit financiar nga TMK përgjatë viteve. 

Që nga viti fiskal (VF) 2011, Kosova ka marrë rreth 4.5 FTE1 të AT të TMK-së, duke 

përfshirë vendosjen e një këshilltari rezident në rregullimin dhe mbikëqyrjen bankare në 

                                                           
1 Një ekuivalent me kohë të plotë (FTE) mat AT të dhënë në terren nga një person për një vit 
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VF11. Rregullimi dhe mbikëqyrja e sektorit financiar ka marrë pjesën më të madhe të AT-së 

të TMK-së që nga VF11, ose 76 përqind. Fushat e tjera të rëndësishme për AT të TMK-së 

në Kosovë që nga VF11 kanë qenë operacionet e bankës qendrore, dhe përgatitja për kriza 

dhe menaxhimi i krizave, përkatësisht me 6 dhe 4 përqind. 
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Për më tepër, në vitin 2017 është ofruar AT për kornizën e politikave makroprudenciale. 

Kosova ka pranuar AT gjithashtu për regjistrimin e pronave, përgatitjen e ligjit për IMF-të, 

sistemin e pagesave “me pakicë” (retail), dhe çmimet APPT  nga Banka Botërore, dhe mbi 

mbikëqyrjen e sigurimeve dhe menaxhimin e borxhit nga Thesari i ShBA-së; Qendra 

Këshilluese e Sektorit Financiar të BB (FinSAC) aktualisht është duke ofruar AT për 

përgatitjen për kriza dhe menaxhimin e krizave. 

 
15. Misioni zhvilloi një ushtrim vlerësimi të gjendjes mbi statusin e zbatimit të 

rekomandimeve të PVSF-së 2012, si dhe rekomandimeve të AT të TMK-së që nga 

2012. Ushtrimi i vlerësimit të gjendjes tregoi se pothuajse të gjitha rekomandimet e PVSF-

së për vitin 2012 janë zbatuar. Në zbatimin e rekomandimeve të AT të TMK-së, progresi 

më i madh është arritur në mbikëqyrjen bankare të bazuar në rrezik, e cila ka ndihmuar 

BQK-në të zhvillojë dhe zbatojë një manual të mbikëqyrjes së bazuar në rrezik. Për më 

tepër, BQK-ja ka ndjekur rekomandimet e AT-së për LBQKK duke aprovuar funksionin e 

menaxhimit të rrezikut, duke krijuar një departament të menaxhimit të rrezikut dhe duke i 

lejuar institucionet financiare të rishikojnë projektligjet. Progresi ishte disi më i ngadaltë në 

fushat e planifikimit kontingjent për gatishmërinë ndaj krizave, politikën makroprudenciale 

dhe sistemin e paralajmërimit të hershëm, rregullimin dhe mbikëqyrjen e sektorit të 

sigurimeve. Zbatimi më i ngadaltë në këto fusha mund të reflektojë pjesërisht burimet e 

pamjaftueshme të personelit. Sidoqoftë, autoritetet kanë ndërmarrë hapa për të adresuar 

kufizimet e kapaciteteve dhe për të promovuar koordinimin për të rritur ndikimin e AT-së. 

Mësimet e nxjerra nga zbatimi i AT-së së mëparshme u morën në konsideratë në hartimin e 

një Udhërrëfyesi realist të AT-së të RSSF-së. 

 
II. RISHIKIMI DIAGNOSTIK BAZË  DHE REKOMANDIMET KRYESORE 

 

    Përmirësimi i Mëtejmë i Qeverisjes së Bankës Qendrore 
 

1 Standardet e mira të qeverisjes korporatave ofrojnë një shtyllë të paçmueshme për 

një bankë qendrore, jo vetëm për të siguruar që banka i përmbush objektivat e saj 

përmes vendimmarrjes efektive, por edhe për të instaluar një kulturë pozitive në të 

gjithë organizatën. Megjithëse misioni pranon se nuk ka standarde specifike të 

qeverisjes korporatave që zbatohen për bankat qendrore, ai gjithashtu vë në dukje 

rëndësinë e përgjithshme të qeverisjes së bankës qendrore. Shihni, p.sh., dokumenti i 

fundit për politikat e FMN-së mbi kodin e transparencës së politikave monetare dhe 

financiare2 ,2  dhe dokumente të përzgjedhura pune të FMN-së3  që theksojnë rëndësinë e 

qeverisjes së bankës qendrore, duke përfshirë aspektet e pavarësisë, vendimmarrjen, 

kontrollin e brendshëm dhe sigurimin, dhe vlerën e shtuar të efektivitetit të bordit (shih 

                                                           
2 FMN, 2019, Përditësimi i Kodit të Politikave Monetare dhe Financiare, Dokumenti i Politikave të FMN-së 

19/011, Washington, D.C 
3 P.sh., Khan, A., 2016, Qeverisja e Bankës Qendrore dhe Roli i Menaxhimit të Riskut Jo-Financiar, Dokumenti i 

Punës së FMN-së 16/34, Washington, D.C.; Khan, A., 2017, Kornizat Ligjore të Bankës Qendrore në Pasojat e 

GFC, Dokumenti i Punës i FMN-së 17/101, Washington, D.C. FMN-ja gjithashtu ka publikuar një video mbi 

qeverisjen e bankës qendrore:         

https://players.brightcove.net/45228659001/default_default/index.html?videoId=6039004007001. 

https://players.brightcove.net/45228659001/default_default/index.html?videoId=6039004007001
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më tej artikullin e Financave & Zhvillimit "Set the Tone at the Top”4). Për më tepër, 

bankat qendrore duhet të kenë kujdes për standardet e qeverisjes të vendosura nga një 

bankë qendrore në rolin e saj si mbikëqyrës i sektorit financiar. Shihni më tej Figurën 2.5
  

 
16. BQK-ja ka një kornizë të shëndoshë ligjore për t'i siguruar asaj një bazë të 

shkëlqyeshme për punën e saj. Brenda kësaj kornize ligjore, është e rëndësishme të merret 

në konsideratë qeverisja që mbështet BQK-në në arritjen e objektivave të saj. Qeverisja e 

BQK-së ka evoluar me kalimin e kohës dhe është e mbështetur nga rregulla dhe procedura të 

qarta të brendshme. Mirëmbajtja e standardeve të qeverisjes duhet të rishikohet rregullisht 

teksa një bankë qendrore evoluon, për shembull kur prezanton përgjegjësi të reja ose pëson 

ndryshime strukturore ose të menaxhimit. Rekomandohet që BQK-ja të rishikojë aranzhimet 

e saj të qeverisjes dhe strukturën organizative për të siguruar që ato janë të përshtatshme për 

qëllimet. Kultura e një organizate vendoset nga lart-poshtë, por ajo shprehet nga poshtë-lart 

nga personeli i nivelit të punës. Vëzhgimet e bëra nga misioni sugjerojnë që ndikimi i 

aranzhimeve organizative kërkon shqyrtim të mëtejshëm. Stafi funksionon në mënyrë më 

efektive brenda një mjedisi që ushqen një kulturë të të bërit pyetje, sfidave pozitive, 

komunikimit dhe komenteve kthyese. Kjo është diçka që është në rendin e ditës për 

menaxhmentin e lartë në të gjitha organizatat mirë funksionuese, përfshirë bankat qendrore. 

Kjo për shkak se një kulturë pozitive ndikon në rekrutimin, mbajtjen e punonjësve, moralin 

e personelit, performancën e punës dhe uljen e niveleve të sëmundjeve. Një opsion për 

menaxhmentin e lartë të BQK-së do të ishte të pyetet  stafi drejtpërdrejt, për shembull 

përmes një anketimi anonim të stafit (siç përdoret nga shumë banka qendrore dhe entitete 

korporative). Pyetjet shënjestruara me kujdes do t'i ofronin  menaxhmentit të lartë të BQK-

së një grumbull të provave anekdotike për t'u marrë parasysh. Shumë organizata i kryejnë 

këto anketime në baza vjetore. Rezultatet fillestare (ato në vitin e parë të anketimit) mund të 

jenë të vështira për të nxjerrë përfundime nga to; por me kalimin e kohës, menaxhmenti i 

lartë mund të shikojë trendët në të dhënat. Kjo mund të jetë veçanërisht e dobishme pas 

momenteve kyçe kohore, siç është testimi i ndikimit të zbatimit të një strategjie të re 

organizative. Ky raport nënvizon ndryshimet që do të forconin më tej kontrollet ekzistuese, 

do të kenë një ndikim pozitiv në kulturë dhe do të ofrojnë një kornizë solide për të 

mbështetur BQK-në për të ecur përpara me një program përmirësimesh dhe një agjendë të 

rëndësishme të ndryshimit rregullator. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
4 Financat & Zhvillimi, 2016, Set dhe Tone at the Top, Dhjetor 2016, Vol. 53, Nr. 4, Washington, D.C., FMN 
5 Të gjitha bankat qendrore nuk kanë të dy mandatet kryesore. Për shembull, mandati kryesor i BQK-së është 
stabiliteti financiar. 
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Figura 2. Pasqyrë e çështjeve kryesore të qeverisjes së brendshme të bankave 
qendrore 

 

 
Burimi: Personeli i FMN-së. 

 
Diagnostikimi bazë 

 

17. BBQ po operon me më pak anëtarë jo-ekzekutivë nga sa kërkohet në 

përputhje me LBQK-në. Siç është përcaktuar (Neni 34 i LBQK-së), BBQ duhet të ketë 

katër anëtarë jo-ekzekutivë plus Guvernatorin. BBQ ka operuar me vetëm tre anëtarë jo-

ekzekutiv për më shumë se tre vjet. Anëtarët jo-ekzekutiv mund të shtojnë vlerë të 

konsiderueshme në diskutimet në bord, duke sjellë këndvështrime të ndryshme për të 

mbështetur BQK-në në përmbushjen e objektivave të saj. Ligji aktual i BQK-së nuk 

përmban ndonjë kërkesë që specifikon pavarësinë në lidhje me punësimin e mëparshëm 

nga BQK-ja. Në nenin 34 (2) thuhet se “Anëtarët jo-ekzekutiv të Bordit të Bankës 

Qendrore nuk do të jenë anëtarë të personelit të Bankës Qendrore”, por nuk specifikon 

kufizime për stafin e mëparshëm. Sidoqoftë, praktikat më të mira aktuale në standardet e 

përgjithshme të qeverisjes korporative përfshijnë rekomandime që kualifikojnë standardet 

e pavarësisë në drejtorët jo-ekzekutiv6. Kjo për shkak se konsiderohet më e vështirë për 

jo-ekzekutivët të “qëndrojnë larg” një organizate nëse ata së fundmi kanë pasur 

marrëdhënie pune me ekzekutivin ose anëtarët e tjerë të stafit. Kjo është veçanërisht e 

rëndësishme për individët që mund të kenë pasur role ku kanë ndikuar drejtpërdrejt në 

punën e një banke qendrore ose vendimmarrësve të saj si këshilltarët e lartë ose 

vendimmarrësit kryesorë. Ndërsa misioni pranon se Kosova është një vend i vogël, dhe 

për këtë arsye nuk duhet të futen pengesa të panevojshme që kufizojnë disponueshmërinë 

e kandidatëve të mirë, ekziston rreziku që mungesa e pavarësisë për jo-ekzekutivët mund 

të ketë pasoja negative të paqëllimta. BQK-ja mund të marrë në konsideratë se si të 

forcojë qeverisjen e saj në këtë fushë. Për shembull, kjo mund të jetë në formën që një 

                                                           
6 Siç u përmend më lart, misioni pranon se nuk ka asnjë standard universal për qeverisjen e bankës qendrore 
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ish-punonjës që është emëruar në BBQ të mos ketë punuar për BQK-në në një rol me 

ndikim të rëndësishëm ose në afërsi me menaxhmentin e lartë për të paktën një vit para 

emërimit. Ky vrojtim nënvizon edhe më tej rëndësinë e pajtueshmërisë me LBQK në 

lidhje me numrin e anëtarëve jo-ekzekutivë. Për më tepër, në të ardhmen, misioni 

rekomandon që LBQK të rishikohet për të siguruar që në ligj të pasqyrohen praktikat më 

të përditësuara në lidhje me pavarësinë e jo-ekzekutivit. 
 

 

18. BBQ është i përqendruar në përmbushjen e kërkesave për përgjegjshmërinë e 

tij sipas LBQK, por operacionet e tij sugjerojnë se mund të bëhen përmirësime për të 

rritur efektivitetin e tij. Janë vërejtur një sërë dobësish të mundshme në aranzhimet për 

BBQ. Për shembull, nuk ka ndonjë aranzhim për të ofruar një prezantim për anëtarët e rinj  

jo-ekzekutiv ose për të ofruar trajnime ose mbështetje të vazhdueshme për anëtarët e BBQ-

së, qoftë në lidhje me rolin e tyre si jo-ekzekutiv ose operacionet e BQK-së. Kjo zvogëlon 

aftësinë e këtyre anëtarëve që të performojnë në mënyrë efektive si anëtarë jo-ekzekutiv. 
 

 

19. Takimet e BBQ-së marrin raporte me shkrim të plotësuara nga shpjegime 

verbale nga Guvernatori dhe Zëvendësguvernatorët. Megjithëse lejohet sipas 

procedurave, BBQ nuk merr rregullisht prezantime direkte nga stafi i BQK-së. BBQ duhet të 

marrë në konsideratë ndryshimin e agjendave të tij për të pasur prezantime të planifikuara 

rregullisht të pikave kryesore në agjendën e tij, direkt nga stafi përkatës. Kjo do t`u jap 

anëtarëve jo-ekzekutiv mundësinë të shtojnë vlerë përmes sfidës konstruktive ndaj çështjeve 

që mund të mos jenë të dukshme menjëherë. Shumica e bordeve të bankave qendrore kanë 

një bilanc të pikave në agjendat e tyre, duke përfshirë pikat për diskutim (dhe potencialisht 

vendimin), të cilat përfshijnë stafin përkatës; pikat për vendim, të cilat mund të jenë të 

drejtpërdrejta dhe nuk kërkojnë inpute; dhe pikat për informacion, të cilat nuk diskutohen. 
 

 

20. Disa dobësi janë vërejtur në strukturën organizative aktuale të BQK-së, të cilat 

mund të ndikojnë në efektivitetin e vendimmarrjes, por edhe kulturën në BQK. Më 

parë BQK-ja kishte një strukturë me tre Zëvendës Guvernatorë, me përgjegjësi për 

departamentet e ndryshme të BQK-së të shpërndara ndërmjet tyre. Boshllëku i lënë nga 

largimi i një Zëvendësguvernatori në vitin 2017 nuk është plotësuar, por përgjegjësitë e tij 

janë transferuar në një pozicion të krijuar së fundmi “Koordinator i Përgjithshëm” (jo i 

rregulluar në LBQK), duke lënë një vakum në përbërjen e BE (Bordit Ekzekutiv). Për të 

përshkallëzuar çështjet në Bordin Ekzekutiv, Koordinatori i Përgjithshëm raporton përmes 

Guvernatorit. Kjo përfshin një numër fushash kryesore me rëndësi strategjike, përfshirë 

stabilitetin financiar, menaxhimin e rreziqeve dhe financat. Për dallim nga fushat e tjera, 

departamentet nën Koordinatorin e Përgjithshëm nuk kanë votë të pavarur në BE, ose prani 

në BBQ për të mbështetur mbikëqyrjen e BBQ-së të këtyre funksioneve. Përveç 

shqetësimeve në lidhje me strukturën e menaxhmentit të lartë, ekziston mungesë e qartësisë 

në disa pjesë të BQK-së për rolet, përgjegjësitë dhe nivelet e duhura të plotësimit me staf. 

Për shembull, misionit iu bë e ditur se një numër fushash aktualisht kanë vende të lira të 

buxhetuara pas lëvizjeve të stafit, por nuk iu është lejuar të rekrutojnë staf zëvendësues. Kjo 

ka krijuar përshtypjen për disa anëtarë të stafit se ata janë nën vlerën e buxhetit dhe prandaj 

kanë nevojë për më shumë staf. Nëse në të vërtetë, menaxhmenti i lartë gjykon se 

zëvendësimet nuk janë të nevojshme për ato role, kjo duhet të komunikohet qartë dhe vendi 

i lirë i buxhetuar të hiqet për të shmangur keqkuptimet brenda stafit. Rishikim transparent i 

strukturës së përgjithshme që kërkon input nga menaxhmenti dhe stafi mbi pikat e forta dhe 
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të dobëta të aranzhimeve ekzistuese do t'i lejonte Bordit Ekzekutiv të inkorporojë çdo 

ndryshim në një mënyrë pozitive. 
 

 

21. Aranzhimet për vendimmarrje në nivel ekzekutiv lejojnë përqendrimin e 

pushtetit. LBQK nuk e parashkruan numrin e Zëvendës Guvernatorëve. Përbërja aktuale e 

Guvernatorit plus dy Zëvendësguvernatorë do të thotë që në praktikë BE mund të 

funksionojë në përputhje me LBQK me një kuorum prej dy të tretave të anëtarëve të tij. Për 

më tepër, për një periudhë në vitin 2017, ishin vetëm dy anëtarë të Bordit Ekzekutiv (BE)7. 

Kur vendimet merren me dy anëtarë, efekti është që Kryesuesi i mbledhjes do të merrte një 

votim të dytë në rast mosmarrëveshjeje. Në mënyrë strukturore, ky aranzhim dekurajon sfidën 

konstruktive për anëtarin tjetër pasi vendimet mund të merren pavarësisht nga inputi i tyre. 

Ndërsa ndonjë diskrecion sipas ligjit për numrin e Zëvendësguvernatorëve mund të sigurojë 

fleksibilitet të vlefshëm teksa BQK evoluon, do të përfitonte një numër i qartë minimal (tre), 

si dhe një kufi maksimal për të siguruar që numrat të mos bëhen të tepërt në të ardhmen. Në 

këtë fazë, ekipi i misionit nuk kërkon në mënyrë specifike ndryshime në LBQK; megjithatë, 

ai vë në dukje se kjo mund të jetë një fushë për shqyrtim në të ardhmen8.  Në atë kohë, çdo 

rishikim i LBQK gjithashtu mund të marrë në konsideratë nëse Zëvendës Guvernatorët duhet 

të emërohen me mandate të shkallëzuara. 
 

 

22. Ashtu si me BBQ-në, mbledhjet e Bordit Ekzekutiv (BE) marrin raporte me 

shkrim të plotësuara me shpjegime verbale nga Guvernatori dhe 

Zëvendësguvernatorët. Ndonëse lejohet sipas procedurave, BE nuk merr rregullisht 

prezantime të drejtpërdrejta nga stafi në BQK. BE duhet të marrë në konsideratë ndryshimin 

e agjendave të tij për të pasur prezantime të planifikuara rregullisht të pikave kryesore direkt 

nga stafi përkatës. Kjo do të përmirësonte transparencën e vendimmarrjes në Bordin 

Ekzekutiv (BE) dhe do të zvogëlonte mundësinë e shkëputjes së lidhjes midis ekzekutivit dhe 

departamenteve brenda BQK-së. Sigurimi i mundësisë për personelin përkatës për të parë 

nga dora e parë se si janë marrë vendimet për çështjet e tyre, do t'i ndihmojë ata të kuptojnë 

oreksin për rrezik të vendimmarrësve. Nga ana tjetër, kjo do të përmirësojë cilësinë e 

inputeve që dorëzohen. Kjo gjithashtu ka një ndikim të rëndësishëm pozitiv në kulturë, pasi 

stafi zhvillon një kuptim më të madh se si dhe pse BQK-ja merr vendime të caktuara. 
 

 

23. BQK-ja ka një numër komisionesh që funksionojnë nën nivelin e Bordit 

Ekzekutiv, përfshirë Komitetin Makroprudencial dhe Komitetin e Investimeve. Siç 

theksohet edhe më poshtë, operacionet (përfshirë anëtarësimin) e Komitetit 

Makroprudencial duhet të rishikohen  
 

                                                           
7 Raporti Vjetor i BQK-së për vitin 2017. 
8 Departamenti Ligjor i FMN-së (LEG) do të jetë në gjendje të sigurojë udhëzime dhe input të mëtejshëm  
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si prioritet krahas rishikimit të BBQ dhe Bordit Ekzekutiv (BE). BQK-ja gjithashtu duhet të 

shfrytëzojë mundësinë për të marrë në konsideratë efektivitetin e komiteteve të tjera të saj. 

Ashtu si me BE dhe BBQ, rishikimet e rregullta të efektivitetit për komitetet e tjera mund të 

jenë një mjet i dobishëm për të lejuar komitetin të tërhiqet dhe të vlerësojë performancën e 

tij. Si pjesë e kësaj, BE dhe BBQ duhet të marrin në konsideratë nëse rezultatet u 

përshkallëzohen atyre në kohën e duhur dhe gjithashtu kaskadohen për stafin aty ku është e 

rëndësishme ose e përshtatshme. 

 
 

25. Ndërsa është bërë progres pozitiv në prezantimin e proceseve të menaxhimit të 

rrezikut në BQK, në këtë fazë BQK-ja, në të gjitha nivelet, duhet të përqendrohet në 

pronësinë (dhe zbutjen) e rreziqeve të saj. Divizioni i rrezikut është duke u mbështetur nga 

një larmi burimesh të jashtme për të zhvilluar procedurat e saj të menaxhimit të rrezikut dhe ka 

një plan për zhvillim të mëtutjeshëm. Në veçanti, ajo njeh rëndësinë e instalimit të një kulture 

të menaxhimit të rrezikut brenda BQK-së. Kjo do të mbështetet nga përmirësimet në strukturën 

organizative dhe aranzhimet e vendimmarrjes në BQK. Raportet e fundit të rrezikut tek Bordi 

Ekzekutiv kanë nxjerrë në pah vetëm tre rreziqet më të konsiderueshme (ato të kategorizuara 

si rreziqe madhore reziduale) por raportet nuk japin mundësinë për të sfiduar ato rreziqe 

domethënëse pak më poshtë se pragu i raportimit. Departamenti i rrezikut gjithashtu duhet të 

marrë parasysh rreziqet strategjike si për shembull “efektiviteti i aranzhimeve të qeverisjes”. 

BQK-ja pranoi rekomandimet e mëparshme për menaxhimin e rreziqeve nga një mision i TA të 

FMN në vitin 2012. Rekomandimi ishte që komiteti i lartë i rrezikut të raportojë në BBQ, siç 

bën Komiteti i Auditimit (disa banka qendrore miratojnë një Komitet të Përbashkët të Auditimit 

dhe Rrezikut). Ky rekomandim akoma nuk është implementuar. Kjo mbetet praktik e mirë dhe 

ne do të inkurajonim BQK-në që të rishikojë këtë rekomandim. 

 
Rekomandimet kryesore 
 

26. BQK-ja duhet të rifilloj procesin për të emëruar anëtarin e saj të katërt jo-

ekzekutiv në BBQ, në përputhje me LBQK. BQK i ka shkruar më parë Kuvendit për të 

kërkuar fillimin e procesit të emërimit, por nuk është e qartë nëse Kuvendi i Republikës së 

Kosovës e ka diskutuar këtë çështje. LBQK (neni 45) përcakton që çdo pozitë e lirë në BBQ 

duhet të plotësohet brenda 60 ditëve kalendarike. Duke pasur parasysh kohën e 

konsiderueshme që ka kaluar, BQK-ja duhet të ndërmarrë hapat e duhur për të rifilluar procesin 

e emërimit. Misioni e kupton që bazuar në procesin brenda Kuvendit, tani është përgjegjësia e 

BQK-së që të rifilloj procesin dhe të paraqesë emrat e kandidatëve në Kuvend për miratim. 
 

 

27. BBQ duhet të rishikojë efektivitetin e saj. Kjo duhet të përfshijë (si minimum) një 

rishikim të mënyrës se si strukturohen dhe planifikohen mbledhjet e saj, dhe inputet që ajo 

pranon. Në përputhje me praktikën e shumë bordeve të bankave qendrore, BBQ ndoshta duhet të 

marrë në konsideratë ndërtimin e marrëdhënieve me anëtarë jo-ekzekutiv me përvojë nga bordet e 

tjera të bankës qendrore në Evropë. Një numër i bankave qendrore janë duke zhvilluar 

kapacitetet e tyre për të rishikuar efektivitetin e aranzhimeve të tyre të qeverisjes, të cilat 

mund të japin një shembull të dobishëm për BQK-në për t'u marrë parasysh9. 

                                                           
9 Shih, p.sh., Raporti i Sekretarit të Bordit (2018) Banka Qendrore e Seychelles: 

www.cbs.sc/Publications/BoardSecretaryPub.html. 
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BBQ-ja gjithashtu duhet t'i kushtojë vëmendje të mëtejshme funksionimit të Komitetit të saj 

të Auditimit, ruajtjes së pavarësisë së tij dhe efektivitetit të bashkëveprimit të tij me BBQ-në. 

Komiteti i auditimit gjithashtu duhet të inkurajojë Auditimin e Brendshëm që të rishikojë në 

mënyrë periodike pajtueshmërinë me aranzhimet e qeverisjes, si pjesë e universit të tij të 

auditimit. Gjatë periudhës afatmesme, BBQ duhet të zhvillojë aftësinë brenda sekretariatit të 

tij për të rishikuar efektivitetin e vet mbi baza vjetore. 
 

 

28. BQK-ja duhet të rishikojë strukturën e saj organizative dhe të rifreskojë rolet 

dhe përgjegjësitë e dokumentuara për të siguruar që struktura është e qartë për të 

gjithë stafin, në të gjitha nivelet. Kjo duhet të sqarojë nivelet e duhura të plotësimit me staf 

në secilin divizion/departament, të identifikojë aftësitë kryesore brenda stafit ekzistues, si 

dhe boshllëqet e aftësive, dhe të përpiqet të plotësojë vendet e lira ekzistuese të punës si 

prioritet. Rishikimi duhet të adresojë rrezikun e personit kyç në të gjithë BQK-në dhe të 

përcaktojë aranzhime për të zbutur këtë përmes trajnimit të stafit tjetër ekzistues dhe 

prezantimit të aranzhimeve të planifikimit të vazhdimësisë për rolet kryesore. Si pjesë e 

rishikimit, BQK-ja duhet të konsiderojë me kujdes se si mund të përmirësohen komunikimet 

në të gjitha nivelet (mes departamenteve, si dhe lart e poshtë zinxhirit të menaxhimit) për të 

përmirësuar transparencën dhe mbështetur një kulturë pozitive. 
 

 

29. Bordi Ekzekutiv duhet të plotësohet nga një anëtar shtesë (i katërt) me të 

drejtë vote (një Zëvendësguvernator i tretë) për të siguruar vendimmarrje të 

ekuilibruar dhe përfaqësimin e të gjitha departamenteve të BQK-së në diskutimet e 

tij. Ky ndryshim është i lejueshëm sipas LBQK-së dhe do të ndryshojë kuorumin nga dy në 

tre anëtarë. 
 

 

30. Bordi Ekzekutiv duhet të rishikojë efektivitetin e tij. Shqyrtimet e efektivitetit të 

bordit mund të luajnë një rol të rëndësishëm në mbështetjen e vendimmarrjes me cilësi të lartë, 

veçanërisht teksa ky bord evoluon me kalimin e kohës. Misioni njeh rëndësinë e 

proporcionalitetit në të gjithë elementët e aplikimit të standardeve të qeverisjes në BQK, dhe 

për këtë arsye ky rishikim i efektivitetit në radhë të parë mund të kryhet brenda. Kjo duhet të 

përfshijë (si minimum) një përmbledhje të mënyrës se si strukturohen dhe planifikohen 

mbledhjet e saj dhe inputet që i merr. Në planin afatmesëm, BE duhet të zhvillojë aftësinë që të 

rishikoj efektivitetin e vet në mënyrë periodike, në përputhje me parimet e qeverisjes së mirë 

korporative. 
 

 

31. Ndarja e rrezikut duhet t'i ofrojë Bordit Ekzekutiv një pamje më të detajuar 

të rreziqeve kryesore të BQK-së. Kjo do t'i lejojë Bordit Ekzekutiv të ketë diskutime të 

rregullta për rreziqet e tij strategjike dhe operacionale dhe të raportojë mbi pikëpamjet e tij 

tek BBQ. AT e mëparshme e TMK rekomandoi që BQK-ja të kërkojë krijimin e një komiteti 

të veçantë të rrezikut. Kjo qasje prapëseprapë do të konsiderohej praktika më e mirë dhe 

duhet të prezantohet në periudhën afatgjatë. Sidoqoftë, në këtë fazë mund të jetë më 

proporcionale që BQK të vazhdojë të përdorë BE ndërsa aftësia e saj për menaxhimin e 

rrezikut zhvillohet. 
 

Është thelbësore që BE të marrë pronësinë e rreziqeve të tij dhe të kundërshtojë në mënyrë aktive 

karakterizimin dhe zbutjen e propozuar të rreziqeve. 
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Mbikëqyrja e sektorit financiar 
 

Sektori Bankar 

 
Diagnostikimi bazë 

 
32. Përmirësime të mëdha janë bërë në fushën e rregullimit dhe mbikëqyrjes 

bankare që nga PVSF 2012. Janë nxjerrë disa rregullore të reja që mbulojnë pothuajse të 

gjitha aspektet e mbikëqyrjes; BQK-ja ka prezantuar një qasje mbikëqyrëse parashikuese të 

bazuar në rrezik; Bazeli III (përveç standardeve të likuiditetit) hyn në fuqi në Janar 2020, ashtu 

si edhe Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) 9; dhe Ligji për bankat, 

institucionet mikrofinanciare dhe institucionet financiare jo bankare (LB) është duke u 

aktualizuar për të përfshirë dispozitat në lidhje me rimëkëmbjen dhe likuiditetin (resolution) e 

bankave, mbrojtjen e konsumatorit dhe ndryshimet në disa dispozita ekzistuese10.  Gjithashtu, 

është adresuar pjesërisht problemi i identifikuar në PVSF për vitin 2012 që thotë se BQK nuk 

mund të mbikëqyrë në mënyrë të duhur bankat në veri të Kosovës për arsye politike dhe 

sigurie. 
 
33. Në terma të gjerë, strukturat rregullatore në Kosovë përkojnë me normat 

ndërkombëtare. Ekziston një bazë e fortë legjislative, BQK-ja kryen funksionet kryesore të 

mbikëqyrjes (licencimin, mbikëqyrjen në vend/nga jashtë, mbikëqyrjen PPP/LFT, etj.) Dhe ka 

personel të përkushtuar dhe me njohuri, megjithëse ekzistojnë disa boshllëqe në ekspertizë, siç 

diskutohet më poshtë. 

 
34. Bankat i plotësojnë kërkesat e mjaftueshmërisë së kapitalit dhe janë 

arsyeshmërisht profitabile, me nivele të ulëta të NPL. Raporti total i mjaftueshmërisë së 

kapitalit është rreth 16 për qind dhe ka qenë në atë nivel të paktën që nga viti 2016. Pothuajse i 

gjithë kapitali është i përbërë nga Kapitali i zakonshëm i klasit 1 (CET1).11 Kthimi në ekuitet 

ishte rreth 5-6 për qind që nga viti 2015 dhe raporti i KJP-ve aktualisht është 2.6 për qind, 

duke rënë në mënyrë të vazhdueshme nga 5.9 për qind në vitin 2016. Arsyeja për shifrën e 

favorshme të KJP i atribuohet një sistemi shumë efektiv të arkëtimit, nënshkrimit më të mirë 

nga bankat dhe forcimit të mbikëqyrjes bankare. Sidoqoftë, një pjesë e konsiderueshme e 

rritjes ka të bëjë edhe me efektin e denominatorit (rritje të shpejtë të kredisë) dhe shlyerjeve. 

 
35.  Biznesi bankar në Kosovë është tradicional për nga natyra. Kryesisht përfshin 

pranimin e depozitave dhe dhënien e kredive. Praktikisht i gjithë biznesi bankar zhvillohet në 

euro, dhe nuk ka asnjë veprim ndërkufitar përveç plasmanëve nga dhe me bankat e huaja dhe 

grupet e bankave mëmë të bankave të Kosovës. 
 

                                                           
10 Misioni dha pikëpamjet e tij mbi ligjin e ri të propozuar për bankat si para ashtu edhe pas misionit 
11 Aktualisht, bankat mbajnë një nivel mesatar CET1 mbi 96 për qind të kapitalit të përgjithshëm, që është i mjaftueshëm për 

të mbuluar të gjitha kërkesat absorbuese të Bazel III. Sidoqoftë, bankat nuk lejohen të përdorin baferin konservues në 

periudhat e stresit, të cilat mund të sjellin vështirësi për BQK-në të merret me shkeljet eventuale të kërkesave të kapitalit 
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Plasmanët nga bankat e grupeve janë të kufizuara në 20 për qind të totalit të depozitave, dhe 

plasmanët me to janë të kufizuara në 10 për qind të kapitalit të Klasit 1 pasi plasmanët e tilla  

vlerësohen si transaksione të palëve të lidhura. 

 
36. BQK-ja duhet të rishikojë si urgjencë plotësimin e stafit të saj në kuptim të 

numrit dhe ekspertizës. Misioni u mahnit nga profesionalizmi, dija dhe përkushtimi i stafit 

mbikëqyrës. Sidoqoftë, ata duken të mbingarkuar me punë dhe do të jenë edhe më shumë në të 

ardhmen. Është e ditur që BQK operon një program efektiv trajnimi me pjesëmarrje të shpeshtë 

në kurse përkatëse jashtë vendit. Sidoqoftë, barra e rregullimit, si në aspektin e politikave ashtu 

edhe atë të mbikëqyrjes praktike, është bërë më komplekse dhe teknike me ardhjen, për 

shembull, të Bazelit III dhe SNRF 9. Prandaj, BQK-ja duhet të shqyrtojë me shumë kujdes 

implikimet e këtyre kërkesave dhe kërkesave tjera në nivelet dhe ekspertizën e personelit. 

Gjithashtu, aktualisht nuk ka praktikë të stafit ndërmjetës midis Departamentit të Mbikëqyrjes 

Bankare (DMB) dhe Departamentit të Licencimit dhe Standardizimit (DLS). Një praktikë e 

tillë do të ishte në dobi të të dy departamenteve. 
 

 

37. Nuk ka dispozitë në ligj për publikimin publik të arsyeve të shkarkimit të 

anëtarëve të BBQ-së, siç përcaktohet në PKB. 

 
38. BQK-ja duhet të heqë çdo dyshim të mbetur sa i përket mbrojtjes së stafit 

kundër mbrojtjes së veprimeve të tyre dhe/ose lëshimeve të bëra gjatë ushtrimit të 

detyrave të tyre në mirëbesim. LBQK (neni 78) parashikon që “Banka Qendrore do të 

dëmshpërblejë një anëtar të organeve vendimmarrëse të Bankës Qendrore apo personelit të 

saj, apo një agjent të saj për shpenzimet e shkaktuara në mbrojtje të një veprimi ligjor të 

ngritur kundër këtij personi në lidhje me kryerjen apo kryerjen e supozuar të detyrave zyrtare 

brenda lëmit të punësimit apo angazhimit të tij sipas këtij ligji, me kusht që një dëmshpërblim 

i tillë të mos aplikohet nëse ky person është dënuar për një krim që del nga aktivitetet e 

mbuluara me këtë veprim ligjor ” Sidoqoftë, në PVSF të vitit 2012 është vënë në dukje se rastet e 

kohëve të fundit shfaqën vonesa dhe sfida në rimbursimin e kostove të mbrojtjes ligjore. Në 

përgjigje të kësaj gjetje, BQK-ja prezantoi një rregull të brendshëm për dëmshpërblimin e kostove 

në procedurat ligjore. Sidoqoftë, dëmshpërblimi i tillë është i kushtëzuar; më e rëndësishmja, 

edhe kur Divizioni i Burimeve Njerëzore i BQK-së rekomandon pagimin e kostove të tilla, 

Guvernatori mund ta refuzojë atë. BQK-ja duhet të konsiderojë ndryshimin e rregullit për të 

reflektuar më saktë dispozitat në Kriteret Thelbësore 9 të PKB 2, përkatësisht që mbikëqyrësi 

dhe stafi i tij të mbrohen në mënyrë adekuate për shpenzimet e shkaktuara në mbrojtje të  

veprimeve dhe/ose lëshimeve të tyre të bëra gjatë ushtrimit të detyrave të tyre në mirëbesim. 
 

 

39. BQK-ja duhet të rishikojë listën e rregulloreve për të siguruar që të adresohen 

të gjitha rreziqet dhe çështjet e nevojshme. BQK-ja ka nxjerrë rregullore mbikëqyrëse që 

mbulojnë pothuajse të gjitha çështjet përkatëse. Megjithatë, ekzistojnë boshllëqe, p.sh., 

kufizime në përdorimin e rezervës së ruajtjes së kapitalit, rezervës kundër ciklike, rreziqeve të 

vendit dhe transferit, krimit kibernetik dhe aspekte të caktuara të rrezikut të tregut. BQK-ja 

duhet të rishikojë listën për plotësi dhe të rishikojë rregulloret ekzistuese, shumica prej të 

cilave datojnë nga 2012–2013, për të siguruar që ato reflektojnë të menduarit e kohëve të 

fundit. 

 

 



26  

 
40. BQK-ja duhet të marrë në konsideratë përditësimin e listës së saj të aktiviteteve 

që mund të ndërmerren nga bankat (aktivitetet e lejuara). Neni 44 i LB përcakton listën e 

aktiviteteve të lejuara. Sidoqoftë, kjo listë u krijua në vitin 2012 kur ligji u miratua dhe nuk 

merr parasysh zhvillimet që nga atëherë, veçanërisht ato të nxitura nga teknologjia. Gjatë 

diskutimeve me burimet e jashtme u ngritën shqetësime në lidhje me, për shembull, mungesën 

e referencës specifike për shërbimet e parasë digjitale dhe fakti që ligji parashikon që 

komunikimet me klientët e bankave në rrethana të caktuara duhet të bëhen me anë të letrës, 

duke përjashtuar kështu përdorimin e një teknologjie më të avancuar për komunikime të tilla, 

p.sh., përdorimi i nënshkrimeve elektronike. (Vihet re se aktivitetet e lejuara janë adresuar në 

draftin aktual të ligjit të ri për bankat. Ndër të tjera, ligji i ri i propozuar shtjellon aktivitetet 

ekzistuese dhe parashikon aktivitete të reja, p.sh., ofrimin e shërbimeve të sigurimit ose risigurimit 

dhe kompanive për shërbime te pensionit. Gjithashtu parashikon në mënyrë specifike zbatimin e 

shërbimeve të parasë elektronike). 

 
41. Në lidhje me procesin e aplikimit për licencë bankare, disa informacione në 

lidhje me aplikantëve janë jo të plota. Për shembull, kur kërkon detaje në lidhje me 

historinë profesionale dhe afariste të drejtorëve dhe menaxhmentit të lartë të bankës së 

propozuar, BQK-ja kërkon një informacion të tillë vetëm për 10 vitet e mëparshme, e jo për të 

gjithë karrierën e aplikantëve. 

 
42. BQK nuk është ftuar nga BQE që të marrë pjesë në kolegjin mbikëqyrës të 

Raiffeisen. Gjithashtu, BQK-ja nuk është palë në planet e saj të likuidimit (resolution) dhe 

rikuperimit. Raiffeisen është banka më e madhe në Kosovë, me një pjesë të tregut prej gati 25 

për qind, dhe është degë e një banke austriake. Si institucion financiar me rëndësi sistemike, 

mbikëqyret nga BQE në bashkëpunim me Autoritetin Mbikëqyrës Austriak. Ndërsa 

operacionet lokale në Kosovë mund të jenë relativisht të parëndësishme në aspektin e grupit, 

ato janë të një rëndësie tejet të madhe në tregun financiar dhe ekonominë e Kosovës. Prandaj, 

BQK duhet të ketë çdo mundësi që të jetë palë në diskutimet rregullatorë të grupit. 

Gjithashtu, BQK-ja duhet të vazhdojë përpjekjet e saj për të nënshkruar një memorandum 

mirëkuptimi (MM) me autoritetet austriake, pavarësisht ngurrimit të dukshëm të kësaj të fundit 

për ta bërë këtë. 

 
43. BQK-ja duhet të kufizojë periudhën e mbajtjes për drejtorët e bankave. 

Aktualisht, drejtorët e bankave emërohen për mandate jo më shumë se katër vjet dhe mund të 

rizgjidhen për mandatet e mëvonshme. Sidoqoftë, nuk ka limite se sa herë mund të rizgjidhet 

një drejtor. Praktika e mirë (si për shembull, e përcaktuar në udhëzimet e përbashkëta të 

shtatorit të vitit 2017 mbi vlerësimin e përshtatshmërisë së anëtarëve të bordeve të bankave dhe 

firmave të investimeve nga Autoriteti Bankar Evropian dhe Autoriteti Evropian i Sigurimeve 

dhe Tregjeve (ESMA) (neni 91 )) do të sugjeronte një periudhë maksimale prej 12 vjetësh në 

këtë fushë; çdo periudhë më e gjatë mund të rezultojë në atë që pavarësia e drejtorëve të pavarur 

të komprometohet. Udhëzimet e përbashkëta nuk e përjashtojnë automatikisht një person të tillë 

që të jetë drejtor i pavarur, megjithatë, kërkon që banka/firma e investimeve në fjalë të 

justifikojë para mbikëqyrësit arsyetimin pse aftësia e anëtarëve për të ushtruar gjykim objektiv 

dhe të ekuilibruar dhe për të marrë vendime në mënyrë të pavarur nuk ndikohen nga situata.
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44. Ndërsa ligji parasheh që BQK të takojë auditorët e jashtëm, takime të tilla 

rrallë zhvillohen. Ato nuk duket se konsiderohen si të domosdoshme pasi në përgjithësi, nuk 

duket se lind ndonjë çështje me interes për cilëndo nga palët. Sidoqoftë, edhe në mungesë të 

problemeve specifike, vlerësohet si praktikë e mirë që rregullatori dhe auditori i jashtëm të 

takohen rregullisht për të diskutuar çështje të interesit të përbashkët. Kjo mund të ndodhë ose 

në fazën e planifikimit të auditimit ose pasi auditori të ketë përfunduar auditimin, ose të dyja. 

Për më tepër, BQK-ja duhet të nxisë takime me profesionin e auditimit të jashtëm si një grup 

për të diskutuar çështje me interes të përbashkët për të dyja. 

 
45. Procesi mbikëqyrës bankar i BQK-së është i dokumentuar mirë dhe përfshin 

aktivitete të integruara të mbikëqyrjes në vend (onsite) dhe nga jashtë (offsite), ndërsa 

Bordi Ekzekutiv është organi vendimmarrës për masa korrigjuese ndaj bankave. 

Manuali RBS organizon dhe formalizon udhëzimet për ekzaminuesit bankarë të BQK-së, në 

mënyrë që të sigurojë një aplikim të qëndrueshëm të procedurave mbikëqyrëse. Manuali për 

mbikëqyrje nga jashtë (offsite), megjithëse nuk është ende në fuqi12,është shumë 

gjithëpërfshirës në përcaktimin e rolit të mbikëqyrjes nga jashtë dhe ofron udhëzime për 

kryerjen e tij. Mbikëqyrja kryhet si në bazë solo ashtu edhe të konsoliduar. Mbikëqyrësit në 

vend nga fushat bankare dhe ato jo bankare mund të kryejnë ekzaminime të përbashkëta kur 

është e nevojshme ekspertiza speciale. Divizioni i Raportimit dhe Analizës i DMB-së është 

përgjegjës për aktivitetet “offsite” të të gjitha institucioneve në sektorin financiar të Kosovës 

dhe prodhon raporte të analizave mikrofinanciare dhe makrofinanciare. 

 
46. Departamenti i Sistemit të Pagesave (DSP) është përgjegjës për mbikëqyrjen e 

procedurave të likuiditetit brenda-ditor të bankave. Shkëmbimi i informacionit mbi 

statusin e likuiditetit të bankave ndërmjet mbikëqyrësve dhe stafit të DSP-së është i 

përshtatshëm për nevojat e njëri-tjetrit dhe efektiv në të dy drejtimet, megjithëse në baza 

joformale. DSP nuk është formalisht përgjegjëse për raportimin në DMB në rast se një bankë 

nuk i plotëson nevojat e saj të likuiditetit brenda-ditor. As DSP dhe as DMB nuk kërkojnë që 

bankat të vlerësojnë skenarët e “stresit” që parashikojnë çrregullime në sistemet e pagesave 

dhe shlyerjeve. 

 
47. Mbikëqyrja bankare në Kosovë nuk ka përjetuar ende periudha të stresit 

financiar. Historia e shkurtër e mbikëqyrjes bankare të Kosovës dhe mungesa e një krize 

financiare gjatë jetëgjatësisë së saj nuk i kanë dhënë mbikëqyrësve përvojën për të kryer  

mbikëqyrje bankare nën stres. Proceset e vendimmarrjes emergjente të DMB-së dhe roli i 

mbikëqyrjes në rast të kërkesës bankare për AEL, për shembull, duhet të formalizohen dhe të 

testohen periodikisht. 
 
 

48. BQK mban dhe administron RK për të mbledhur dhe shpërndarë informacion 

kredie për institucionet financiare. Të gjithë ofruesit e kredisë janë të detyruar të raportojnë 

në RK të Kosovës të gjitha aplikimet dhe kreditë e dhëna klientëve të tyre, dhe ata mund të 

vlerësojnë informacionin e një klienti me autorizimin e tij/saj. DMB përdor informacionin e  

RK për të vlerësuar nëse klasifikimi i rrezikut të një klienti specifik është i qëndrueshëm 

ndërmjet ofruesve të kredisë. Një vlerësim më i plotë i rrezikut të kredisë në banka dhe tregut 

                                                           
12 Manuali i Procedurave të Mbikëqyrjes Offsite për Bankat iu dorëzua Bordit Ekzekutiv në Tetor të vitit 2018; 

megjithatë, është akoma në pritje të miratimit.  
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të kredisë bazuar në të dhënat granulare të RK ende nuk është zhvilluar. 

 
49. Rregullorja që kërkon standardet minimale të Bazel III për rrezikun e 

likuiditetit është ende në fazën fillestare të elaborimit. Rregullorja aktuale për menaxhimin 

e rrezikut të likuiditetit kërkon që bankat të mbajnë raportin e aseteve likuide ndaj detyrimeve 

afatshkurtra në nivelin minimal prej 20 për qind sipas valutës dhe 25 përqind në valutat totale. 

Të gjitha bankat janë dukshëm mbi këto limite. 

 
50. Rreziku i likuiditetit të bankave mund të nënvlerësohet nga mbikëqyrësit, 

ndërsa ata mbështeten në raportet rregullatore aktuale për vlerësimin e tij. Rezervat e  

likuiditetit mund të mbivlerësohen në rast se një bankë mbështetet në asete që nuk mund të shlyhen 

lehtësisht për të mbuluar nevojën e saj të likuiditetit, siç janë letrat me vlerë të Qeverisë së Kosovës 

(QK) për shkak të mungesës së tregjeve sekondare aktive në Kosovë. Për më tepër, metrikat e 

raportit nuk marrin parasysh flukset dalëse të parave që mund të ndodhin në situata të stresit siç 

është tërheqja e parakohshme e depozitave me afat. Mungesa e pengesave ligjore që një klient 

të tërheqë depozitat me afat para maturimit mund të sjellë flukse dalëse të papritura që nuk 

merren parasysh nga raportet aktuale. Prandaj, për të mbuluar këto boshllëqe, në veçanti për sa 

kohë që kërkesat e likuiditetit të Bazel III nuk janë vendosur ende, mbikëqyrja nga jashtë 

(offsite) duhet të përmirësojë mjetet e monitorimit për të kuptuar më mirë ekspozimin e 

bankave ndaj rrezikut të likuiditetit. Metodologjia duhet të hulumtojë dobësitë e bankave dhe 

të identifikojë nëse rezervat e tyre të kontingjencave janë të mjaftueshme për të mbështetur 

nevojat e likuiditetit të rrjedhura nga skenarët e stresit. 

 
51. Përveç dy degëve, bankat e Kosovës nuk do të përballeshin me vështirësi në 

përmbushjen e raportit të mbulimit të likuiditetit (LCR). Sidoqoftë, ndërsa është një 

kërkesë minimale, ky raport është gjithashtu një test gjithëpërfshirës i stresit të likuiditetit dhe 

duhet të përdoret për një vlerësim më të hollësishëm të kapacitetit të likuiditetit të bankave. Për 

shembull, vlerësimet tregojnë se në një skenar ku letrat me vlerë të QK nuk përfshihen në 

rezervën e aseteve likuide me cilësi të lartë (HQLA) për shkak të mungesës së një tregu likuid 

për këto letra me vlerë, një bankë do të shkelte LCR minimale ndërsa dy të tjera do të pësonin 

një ulje relevante në nivelet e tyre të raportit të likuiditetit.13
  

 

52. BQK-ja po përjeton vonesa në zbatimin e operacioneve “repo” më gjatë sesa 

vonesa brenda-ditore me tregun. BQK u siguron bankave instrumente të likuiditetit brenda-

ditor, përmes operacioneve repo të kolateralizuara nga letrat me vlerë të qeverisë. Sidoqoftë, 

këto operacione nuk mund të tejkalojnë vonesën/intervalin brenda-ditor. BQK-ja tashmë ka 

hartuar rregullore për rregullimin e operacioneve repo me pjesëmarrësit e tregut që maturohen 

përtej afatit brenda ditës, por nuk ka asnjë dispozitë për zbatimin e saj.14  Faza e zhvillimit për 

kornizën e instrumentit, për sa i përket një zgjidhjeje IT, në BQK është gjithashtu e paqartë. Ky 

instrument është shumë i rëndësishëm për të përmirësuar kapacitetin e likuiditetit të letrave me 

vlerë të qeverisë së Kosovës dhe hap derën për zhvillimin e një tregu sekondar për to. 

Rregullorja për menaxhimin e rrezikut të likuiditetit tashmë i trajton këto asete si likuide për 

llogaritjen e raporteve të kërkuara të likuiditetit. 

 
 

                                                           
13 Sipas standardit të LCR të Bazelit III, bankat duhet të mbajnë një stok të HQLA të pagarantuar për të mbuluar daljet totale 

neto të parave për një periudhë 30-ditore nën një skenar të përshkruar stresi. 
14 Misioni dha komente për Rregulloren e propozuar për Ndihmën për Likuiditetin e Urgjencës. 
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Rekomandimet kryesore 
 
53. Autoritetet duhet të prioritizojnë një rishikim të kërkesave të personelit brenda 

tre departamenteve mbikëqyrëse: Mbikëqyrja bankare; Licencimi dhe standardizimi; 

dhe AML. Për këtë qëllim, autoritetet duhet të: 

 
• Ndërmarrin një analizë të thelluar të kërkesave të personelit që janë aktualisht të 

nevojshme dhe do të jenë të nevojshme në mbikëqyrjen dhe politikën e përditshme, veçanërisht 

si rezultat i zbatimit të ardhshëm të kërkesave të reja të tilla si Bazel III dhe SNRF 9. Këto 

kërkesa të reja kërkojnë një staf shumë specialist dhe ekspertë me një kuptim të hollësishëm të 

lëndës së tyre. Infrastruktura e përmirësuar e TI-së dhe mbështetja më e madhe për analizën e të 

dhënave duhet gjithashtu të jenë pjesë e rishikimit. 

 
• Sigurojnë delegimin e stafit mes DMB dhe DLS. 

 
54. Fushat e tjera që autoritetet duhet të adresojnë përfshijnë: 

 
• Largimin e çdo dyshimi të mbetur në lidhje me mbrojtjen e personelit kundrejt  

kostove të mbrojtjes së veprimeve të tyre dhe/ose lëshimeve të bëra gjatë ushtrimit të 

detyrave të tyre në mirëbesim. Në mënyrë të veçantë, të ndryshohet rregulli i 

brendshëm i BQK-së për dëmshpërblimin e kostove të stafit në procedurat ligjore 

duke siguruar mbështetje të pakushtëzuar për stafin në këto rrethana. 

 
• Sigurimin për shpalosje publike të arsyeve për shkarkimin e anëtarëve të Bordit të 

BQK-së. 

 
• Rishikimin e një liste të rregulloreve për të siguruar që rreziqet dhe çështjet e 

nevojshme trajtohen (p.sh., rreziqet e vendit dhe të transferimit, rreziku kibernetik 

dhe aspektet e caktuara të rrezikut të tregut) dhe rishikimi i rregulloreve ekzistuese 

për të siguruar që ato reflektojnë të menduarit e kohëve të fundit. 

 
• Përditësimi i listës së aktiviteteve dhe procedurave që mund të ndërmerren nga 

bankat për të reflektuar, ndër të tjera, zhvillimet teknologjike në veprimtarinë 

bankare. 
 

 

• Në lidhje me aplikimet për licencat bankare, të kërkohen detajet e plota të historikut të 

biznesit dhe historikut profesional të drejtorëve dhe menaxhmentit të lartë, si dhe për 

aksionarët kryesorë të bankës së propozuar (dhe jo vetëm për 10 vitet e kaluara). 

 
• Intensifikimi i përpjekjeve me BQE për të marrë pjesë në kolegjin mbikëqyrës të 

Raiffeisen dhe për të qenë palë në planet e saj të likuidimit (resolution) dhe rikuperimit. 

 
• Kufizimi i periudhës maksimale për të cilën drejtorët mund të zgjidhen në Bordet e 

bankave deri në 12 vjet, përveç nëse banka në fjalë mund të justifikojë tek mbikëqyrësi 

arsyetimin pse aftësia e anëtarëve për të ushtruar gjykim objektiv dhe të ekuilibruar dhe 

për të marrë vendime në mënyrë të pavarur nuk ndikohet nga situata. 

 
• Krijimi i  një regjimi formal për takime të rregullta me auditorët e jashtëm të bankave; 
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• Integrimi i ushtrimeve të testeve të stresit me punën e stabilitetit financiar të 

BQK-së dhe komunikimi i rezultateve tek bankat. 

 
• Miratimi dhe zbatimi i Manualit të Procedurave të Mbikëqyrjes së jashtme (offsite) për 

Bankat. 

 
• Vendosni procedura mbikëqyrëse që do të kërkohen gjatë periudhave të stresit. 

 
• Kryeni teste periodike mbi procedurat operative për dhënien e ELA me 

pjesëmarrje të industrisë bankare. 

 
• Rishikoni në mënyrë periodike procedurat dhe integrimin e funksioneve 

mbikëqyrëse në vend (onsite) dhe ato nga jashtë (off-site). 

 
• Kërkoni nga bankat që të njoftojnë DMB-në paraprakisht për çdo ndryshim thelbësor 

në aktivitetet e tyre, strukturat dhe gjendjen e përgjithshme, ose posa të bëhen të 

vetëdijshëm për ndonjë zhvillim negativ material. 

 
• Zhvilloni mjete për një vlerësim më të hollësishëm të rrezikut të kredisë bazuar në 

të dhënat granulare nga RK. 

 
• Përmirësimi i vlerësimit të jashtëm (offsite) të trendëve në përqendrimet e rrezikut, 

strategjitë e zbutjes së rrezikut dhe akumulimit të rreziqeve në sektorët bankarë. 

 
• Formalizimi i përgjegjësive dhe procedurës për shkëmbim të informacionit ndërmjet 

DMB dhe DSP. 

 
• Kërkoni nga bankat të përcaktojnë skenarët që parashikojnë çrregullime në sistemet e 

pagesave dhe shlyerjeve, për qëllime të menaxhimit të rrezikut operacional. 
 

• Përmirësoni mjetet e monitorimit të jashtëm (offsite) në mënyrë që të kuptoni më mirë 

ekspozimin e bankave ndaj rrezikut të likuiditetit. Metodologjia duhet të hulumtojë 

dobësitë e bankave dhe të identifikojë nëse rezervat e tyre të kontingjencës janë të 

mjaftueshme për të mbështetur nevojat e likuiditetit të rrjedhura nga skenarët e 

stresit. Në minimum, skenarët duhet të marrin parasysh mungesën e tregjeve 

sekondare në Kosovë për vlerësimin e rezervës së aseteve likuide të bankave, dhe 

mungesën e pengesave ligjore për tërheqjen e hershme të depozitave me afat, për 

vlerësimin e nevojave të likuiditetit. 

 
• Zbatimi i standardeve të likuiditetit të Bazel III. 

 
• Finalizimi i zbatimit të instrumenteve repo ndërmjet BQK-së dhe 

institucioneve financiare, që maturojnë brenda intervalit brenda-ditor. 
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Sektori i Sigurimeve 
 
Diagnostikimi bazë 
 
55. Gjetjet e këtij rishikimi të sektorit të sigurimeve në Kosovë janë gjerësisht të 

ngjashme me ato të misionit të AT të TMK 2016 në të cilin ishin shprehur shqetësime në 

lidhje me solvencën dhe qëndrueshmërinë e industrisë së sigurimeve, përfshirë këtu edhe 

provizionimin e pamjaftueshëm. BQK-ja ka ecur përpara në një fushë kryesore që nga ajo 

kohë duke punësuar një aktuar, mungesa e të cilit ishte shqetësimi kryesor i misionit të AT 

2016. Misioni i AT 2016 rezultoi në një rekomandim për të ngritur një funksion aktuarial të 

kualifikuar dhe me përvojë. Ndërsa punësimi i një aktuari është një hap pozitiv, përmirësimi i 

këtij funksioni më tej është i domosdoshëm siç përshkruhet më poshtë. Industria nuk duket se 

ka rregulluar në mënyrë thelbësore bilancin e saj kolektiv, kështu që shqetësimet e misionit të 

AT 2016 në lidhje me qëndrueshmërinë e industrisë mbeten siç detajohen më poshtë. Misioni i 

AT për vitin 2016 gjeti që legjislacioni dhe rregulloret e reja të sigurimeve janë në përputhje 

me direktivat e BE të Solvenca I, të cilat u zëvendësuan nga Solvenca II. Ky ishte një zhvillim 

pozitiv por siç tregohet nga gjendja e industrisë së sigurimeve në vitin 2019, reforma 

rregullatore nuk është e mjaftueshme në vetvete. Proceset e mbikëqyrjes në të gjitha nivelet e 

ndërhyrjes (jo vetëm marrja e masave ekstreme të zbatimit të tilla si likuidimet) gjithashtu 

duhet të përmirësohen. Vlen të përmendet se misioni i AT 2016 gjithashtu komentoi raportet e 

ulëta të humbjeve dhe raportet jashtëzakonisht të larta të shpenzimeve, siç detajohet më poshtë. 

 

56. Tregu i sigurimeve në Kosovë është i pazhvilluar, veçanërisht në lidhje me 

sigurimin e jetës. Aktualisht ka 13 kompani të sigurimeve në Kosovë (1 ka hyrë në likuidim 

gjatë misionit, në fund të prillit 2019). 14 ndërmarrjet origjinale përbëheshin nga 12 kompani 

sigurimi jo-jetë dhe 2 kompani të sigurimit jetë. Në fund të vitit 2018, primet bruto jo jetë 

arritën 89.1 milion €, nga të cilat 67 për qind ishin sigurim i detyrueshëm nga auto-

përgjegjësia, ndërsa primet bruto të sigurimit jetë arritën në 3 milion €, duke rezultuar në një 

penetrim sigurimesh prej 1.37 për qind të BPV-së.15 Kjo është në mënyrë të arsyeshme në 

përputhje me mesataren për Evropën Qendrore dhe Lindore (1.92 përqind) por shumë më 

poshtë se ajo e Evropës Perëndimore (7.28 për qind).16 

                                                           
15 Llogaritjet e BQK-së 
16 Swiss Re Sigma Nr. 3/2018 
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57. Statistikat e industrisë së sigurimeve mund të mos jenë të besueshme dhe të 

duken të shtrembëruara në krahasim me standardet ndërkombëtare. Shifrat e dhëna 

FMN-së tregojnë norma të kombinuara prej më pak se 100 përqind në nivel të industrisë, por 

me norma shumë të larta shpenzimesh. Normat e humbjeve zakonisht variojnë midis 60 dhe 75 

përqind, dhe normat e shpenzimeve midis 25 dhe 40 përqind. Megjithatë, për vitin 2018, 

siguruesit e Kosovës treguan raporte humbjeje prej 46.6 përqind dhe normat e shpenzimeve 

prej 48.1 përqind për biznesin e tyre të brendshëm, dhe raportin e humbjes 32.8 përqind për 

MTPL jo-rezidente me raport shpenzimesh prej 59.6 përqind. Raporti i ulët i humbjes mund të 

jetë rezultat i nënvlerësimit të dëmeve, sidomos ato që kalojnë nëpër gjykata, duke sugjeruar që 

provizionet teknike janë nënvlerësuar ndërsa pozicioni financiar është mbivlerësuar. Normat e 

larta të shpenzimeve mund të jenë rezultat i stimujve të ofruar për agjentët dhe ndërmjetësit ose 

direkt për klientët duke pasur parasysh pamundësinë e siguruesve për të garuar në çmim pasi 

premiumet përcaktohen nga BQK-ja për produktin më të rëndësishëm, pra MTPL-në. Normat e 

larta të shpenzimeve mbizotërojnë me gjithë faktin se BQK-ja si duket ka nxjerrë një rregullore 

që kufizon shpenzimet në 35 përqind të primeve, normë kjo e cila respektohet vetëm nga 

kompanitë udhëheqëse në treg. Është pranuar se ka procese rishikimi në BQK, si dhe auditime 

nga auditorë të jashtëm; sidoqoftë duket se nuk ka ndonjë shpjegim të vlefshëm për norma të 

tilla të ulëta të humbjes dhe norma të larta të shpenzimeve. 

 

58. Humbjet e shkaktuara nga vozitësit e pasiguruar po transferohen në industrinë 

e sigurimeve përmes fondit të kompensimit të drejtuar nga Byroja e Sigurimeve të 

Kosovës.  Kërkesa për të pasur MTPL administrohet përmes kërkesës për regjistrimin e 

automjeteve. Ka mbizotërim të konsiderueshëm të automjeteve motorike të paregjistruara dhe 

rrjedhimisht të automjeteve të pasiguruara në Kosovë. Shoqata e Sigurimeve të Kosovës 

vlerëson se pretendimet nga vozitësit e pasiguruar janë midis 3.5 milion dhe 5 milion € në vit, 

që korrespondon me rreth 10 përqind të pretendimeve. Kjo është rrjetë kuptimplotë në 

rentabilitetin e industrisë së sigurimeve. 

 

59. Normat e primit për MTPL përcaktohen nga BQK por nuk janë përshtatur që 

nga viti 2011. Primet e tanishme përcaktohen bazuar në AT të mëparshme të Bankës Botërore. 

Që nga viti 2011, primet nuk janë rregulluar për zhvillimet e tregut siç është inflacioni në 

shpenzimet mjekësore, ndryshimi i sjelljes së shoferit për shkak të teknologjisë, ose ndryshimi 

i profileve të rrezikut për shkak të vendimeve gjyqësore të dëmeve. Nuk është e qartë nëse 

humbjet nga vozitësit e pasiguruar janë marrë parasysh në caktimin e tarifave. Prandaj, është 

thelbësore që normat e primit të MTPL të shqyrtohen dhe të krijohet procesi për rishikimin e 

atyre normave për aplikim nga kompanitë e sigurimeve. Që nga viti 2011, industria e 

sigurimeve ka kërkuar dy herë rritje të primeve, por të dy aplikimet janë refuzuar. Në vitin 

2015, rregulloret e BQK-së u ndryshuan, me disa shuma të përcaktuara për pagesa të rritura 10 

herë, sidoqoftë nuk kishte ndonjë rregullim në primet. 
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60. Likuidimi i një kompanie sigurimesh gjatë misionit dhe likuidimi i mundshëm i  

një kompanie tjetër të sigurimit janë zhvillime pozitive, megjithëse kanë edhe disa pasoja 

negative. Mbyllja e siguruesve që dështojnë u jep sinjale pozitive kompanive të mbetura të 

sigurimit që mbikëqyrësi është i gatshëm të veprojë për të parandaluar humbjet për mbajtësit e 

polisave ose industrinë në përgjithësi përmes fondit të kompensimit. Do të mund të 

përmirësonte sjelljen e industrisë nëse siguruesit e dështuar konkurrojnë në mënyra të 

paqëndrueshme. Sidoqoftë, likuidimet e kompanive të sigurimeve janë të dëmshme për imazhin 

e industrisë së sigurimeve në mesin e popullatës, posaçërisht në një vend ku zhvillimi i 

industrisë së sigurimeve është prioritet. Në të kaluarën, një numër i kompanive të sigurimeve 

kanë funksionuar në gjendje të nën-kapitalizuar. Kohëve të fundit, BQK-ja ka qenë më aktive 

në marrjen e masave kundër kompanive që nuk plotësojnë kërkesat e solvencës ose kanë vetëm 

mbulesë/rezerva minimale. 

 

61. Praktika e vendosjes së punonjësve të BQK-së si administratorë dhe 

likuidiatorë e komprometon pavarësinë e BQK-së si mbikëqyrëse të industrisë. 

Mbikëqyrësit e BQK-së janë padyshim punonjës shumë të kualifikuar dhe kanë aftësitë që 

mund të jenë të përshtatshme për rolin e administratorit ose likuidatorit. Gjithsesi, BQK 

rrezikon pavarësinë dhe reputacionin e saj të përgjithshëm nga emërimet e tilla. Ndonëse këta 

individë pushojnë marrëdhëniet e tyre formale të punës me BQK-në pas emërimit, mund të ketë 

marrëveshje joformale që ata të kthehen në BQK sapo të ketë përfunduar roli i administratorit. 

Niveli i përcaktuar komercialisht i shpërblimit për administratorët është veçanërisht shqetësues 

për sa i përket stimujve dhe reputacionit të BQK-së. Pasi kompania ka qenë subjekt i 

administrimit për dy vjet dhe ka të ngjarë të përfundojë me likuidim, që sugjeron që procesi i 

gjatë i administrimit nuk arriti të ndryshojë rrethanat e siguruesit. Emërimi i ish-punonjësit të 

BQK-së dhe procesi i pasuksesshëm i administrimit mund të bëhet problem reputacional për 

BQK-në. 

 

62. Sjellja në treg nga industria e sigurimeve, posaçërisht gatishmëria për të 

përdorur sistemin gjyqësor për të vonuar pagesën e dëmeve, është shqetësuese. Shumica e 

qytetarëve kosovarë angazhohen me industrinë e sigurimeve vetëm përmes kontratës MTPL. 

Ekziston një kulturë mes industrisë së sigurimeve dhe paditësve (ndoshta të nxitura nga 

profesioni ligjor) për të zgjidhur mosmarrëveshjet në gjykatë sesa të përdorin mekanizma të 

zgjidhjes së mosmarrëveshjeve të BQK-së përmes procesit të pakënaqësive. Gjykatat kanë 

qenë të gatshëm të japin kërkesa që tejkalojnë shumat e përcaktuara nga BQK-ja. BQK-ja është 

duke u përpjekur të adresojë këtë duke propozuar legjislacion që do të vendos shumat e pagesës 

së kërkesave të BQK-së në ligj dhe jo në rregullore të BQK-së, të cilat nuk janë respektuar në 

gjykata. Në përgjithësi, praktika e vonimit të pagesave të kërkesave përmes sistemit gjyqësor 

mund të krijojë mosbesim publik në industrinë e sigurimeve dhe është faktor i mundshëm pas 

depërtimit të ulët të sigurimeve në Kosovë. 
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63. Mungesa e mundësive për investime dhe tregjet sekondare likuide për 

instrumentet financiare përbëjnë shqetësime të mëdha për zhvillimin e tregut të 

sigurimeve. Përveç kësaj, BQK-ja mandaton kufizime për investime të caktuara dhe kërkon 

që të paktën 10 përqind e aseteve të investohen në BQK. Kompanitë e sigurimeve kryesisht 

investojnë në depozita bankare, me disa investime në obligacione qeveritare dhe prona të 

patundshme. Tregjet efikase financiare e lehtësojnë vlerësimin e pozicioneve financiare dhe të 

rrezikut të siguruesve si dhe ekzekutimin e investimeve të tyre dhe strategjive të menaxhimit të 

rrezikut. Në mungesë të tregjeve financiare efikase, vlerësimi i rrezikut bëhet më sfidues si për 

siguruesit ashtu edhe për mbikëqyrësit, diçka e tillë duhet të merret parasysh në hartimin e 

rregulloreve, praktikave mbikëqyrëse dhe menaxhimin e rrezikut të siguruesit. 

 

64. Kompetencat dhe kapacitetet e BQK-së që të realizoj mbikëqyrje adekuate të 

sjelljes në treg të industrisë së sigurimeve duhet të forcohen më tej. Mbikëqyrësit e 

sigurimeve të BQK-së nuk duket se janë në gjendje të kuptojnë se si kompanitë e sigurimeve 

bashkëveprojnë me mbajtësit e polisave dhe mbajtësit potencial të polisave. Përveç që nuk janë 

në gjendje të kryejnë fushatat e ashtuquajtura “blerje misterioze”13 për shkak të kufizimeve 

ligjore të BQK-së, ka edhe sjellje të tjera të mjeteve të mbikëqyrjes së biznesit që nuk duket se 

zbatohen nga BQK-ja (p.sh., anketat e konsumatorit). 

 

65. Çështjet e sjelljes në treg dhe shqetësimet për solvencën prudenciale duket të 

jenë shumë të ndërlidhura. Sjellja e siguruesve në përpjekje për të vonuar pagesat e 

kërkesave përmes proceseve gjyqësore si dhe skemat e mundshme nxitëse për të konkurruar në 

një treg me premiume të rregulluara janë shqetësime që kanë ndikim të drejtpërdrejtë 

prudencial. Vonesa e pagimit të ankesave mund të jetë shenjë e nën-rezervimit dhe 

rrjedhimisht të mundohet të vonojnë përfaqësimin e humbjeve. Përdorimi i skemave 

stimulese mund të rezultojë në norma të larta të shpenzimeve. 

 

66. BQK-ja ende nuk e ka adaptuar Solvencën II. Korniza aktuale rregullatore 

prudenciale nuk e vë shumë theksin në menaxhimin e rrezikut të kompanive të sigurimeve dhe 

llogaritjet e kërkesave të kapitalit të bazuara në risk si korniza aktuale të BE-së Solvenca II. 

BQK-ja ka filluar të shikojë mundësitë se si mund të shkojë drejt zbatimit të Solvencës II në 

planin afatmesëm. 

 

67. Mbikëqyrja në vend (onsite) e siguruesve duket të jetë mjaft e shpeshtë, por 

mund të mos i trajtojë rreziqet me intensitet të mjaftueshëm. Mbikëqyrësit e sigurimeve 

duket se nuk janë të vetëdijshëm për bazën e raporteve të larta të shpenzimeve në industri. 

Ekzistojnë dyshime se kjo mund të fshehë stimujt e përdorur nga industria për të konkurruar në 

një mjedis me norma të rregulluara, sidoqoftë këto dyshime nuk janë verifikuar duke sugjeruar 

nevojën për teknika të përmirësuara të mbikëqyrjes në vend (onsite). 

 

68. Asistenca Teknike e Shërbimit Financiar të Thesarit të ShBA-ve ka ndihmuar 

në zhvillimin e një manuali MBRR. Ky manual është aktualisht duke u shqyrtuar brenda 

                                                           
13 Përmes të cilit dikush “luan rolin” e klientit për të parë se si bashkëvepron siguruesi me klientin, këshillat e 

dhëna, etj. 
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BQK-së. Zbatimi i këtij manuali duhet të çojë në ndryshime pozitive në natyrën e 

mbikëqyrjes. 
 

 

69. Disponueshmëria e personelit mjaftueshëm të aftë brenda BQK-së për të 

realizuar mbikëqyrjen është sfidë e vazhdueshme, posaçërisht në aspektin e ekspertizës 

aktuariale. BQK-ja ka një aktuar të kualifikuar, duke çuar në rrezik të konsiderueshëm të 

personit kyç sa i përket pikut të ngarkesës me punë, rrezikut të mos-disponueshmërisë për 

shkak të sëmundjes dhe mundësisë që ky person të largohet nga BQK-ja për punësim më 

fitimprurës në industri. Gjithashtu, kjo nënkupton që ka një përqendrim të ekspertizës 

profesionale, e cila nuk sfidohet përshtatshmërisht nga kolegët. Natyra e produktit MTPL, 

nevoja për rishikimin e niveleve të primit dhe sfidat e industrisë së sigurimeve në Kosovë 

tregojnë nevojën për ekspertizë të zgjeruar aktuariale në kuadër të BQK-së. Në aspektin afat-

shkurtër, marrëveshjet e përpiluara me kujdes për kontraktim të jashtë me firmat ndërkombëtare 

dhe profesionale shërbyese mund të krijoj mundësinë për qasje shtesë në ekspertizën aktuariale. 

Në aspektin afat të gjatë, sponsorizimi i arsimit dhe zhvillimit profesional të studentëve dhe të 

diplomuarve për arritje të kualifikimeve aktuariale dhe punë për BQK do të ishte e 

dëshirueshme. 

 

70. Shumë tarifa dhe taksa aplikohen në industrinë e sigurimeve, duke kërcënuar 

qëndrueshmërinë e saj, kur kombinohen edhe me kërkesa të tjera rregullatore të 

vendosura për siguruesit. Ekziston një taksë prej 5 përqind mbi premiumet në vend të 

aplikimit të tatimit të zakonshëm të korporatave që aplikohet në Kosovë. Sipas Shoqatës së 

Sigurimeve të Kosovës, industria ka paguar përafërsisht 4.5 milion € në formë të tatimeve në 

vitin 2018, krahasuar me 230,000€ nëse do ishte aplikuar shkalla e zakonshme e tatimit mbi 

korporatat. BQK-ja është në dijeni të kësaj çështje dhe ka ndërmarrë hapa me autoritetet e tjera 

qeveritare për të kërkuar ndryshime të këtij ligji. Industrisë i është kërkuar të paguajë 1 përqind 

të kontributit të primit për Kryqin e Kuq, kërkesë e cila së fundmi është shpallur kundër 

kushtetuese nga Gjykata Kushtetuese. Industria gjithashtu është e detyruar të paguajë ankesa  

në lidhje me drejtuesit e pasiguruar. BQK-ja aplikon tarifë prej 1.35 përqind të premiumit. Ka 

kufizime në investime, shpenzimet e marketingut dhe shpenzimet e përgjithshme që nuk duket 

se do të zbatohen dhe kufizimet në premiumet që mund të ngarkohen për produktin kryesor. 

Në përgjithësi, kjo nuk duket të jetë kornizë rregullatore që tërheq anëtarët e rinj në treg ose që 

siguron qëndrueshmëri të pjesëmarrësve aktualë të industrisë. 

 

Rekomandimet kryesore 
 

71. Këto rekomandime janë përshtatur duke pasur parasysh AT e tjera që ofrohen, 

sidomos nga Thesari i SHBA-së dhe në të kaluarën nga Banka Botërore. BQK-ja duhet: 

 

 Të përditësoj çmimet e produktit të detyrueshëm të MTPL dhe të zhvilloj një 

proces për shqyrtimin e rregullt të këtij produkti meqenëse faktorët e rrezikut 

evoluojnë. 

 

 Të vlerësoj qëndrueshmërinë e vazhdimit të aplikimit të taksave dhe 

ngarkesave të ndryshme, si dhe detyrimeve për të paguar ankesat e ndërlidhura 

me shoferët e pasiguruar. 
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 Të përmirësoj mbikëqyrjen e sjelljes në treg të siguruesve. 

 

 Të rishqyrtoj proceset e menaxhimit të krizave për industrinë e sigurimeve, 

posaçërisht praktikën e vendosjes së punonjësve të BQK si administratorë dhe 

likuidues. 

 

 Të zbatoj manualin MBRR që është zhvilluar për sigurimet. 

 

 Të përmirësoj praktikat e mbikëqyrjes në vend për sigurimin. 

 

72. FMN-ja është në pozitën më të mirë për të siguruar AT në katër prioritetet e 

fundit. Në lidhje me caktimin e primeve të MTPL, BQK-ja mund të kërkojë këshilla ose 

ndihmë profesionale të pavarur nga Banka Botërore, e cila më parë ka ofruar TA në këtë 

fushë. 

 

73. Transformimi i industrisë, rregullimi i saj dhe mbikëqyrja e BQK-së mbi 

industrinë është projekt afatmesëm në afatgjatë që ka nevojë për mbështetje nga 

menaxhmenti i BQK-së, industria e sigurimeve dhe QeK në përgjithësi. AT e FMN-së 

mund të jetë efektive vetëm në rast të një mbështetje të tillë. Si rezultat, vëzhgimet e bëra gjatë 

misionit mbi qeverisjen e BQK-së duhet të adresohen si parakusht për sigurimin e AT të 

FMN-së. Do të ishte e këshillueshme që të angazhoheni me ofruesit e tjerë të AT siç janë 

Thesari i ShBA-ve dhe Banka Botërore për të krijuar një program të koordinuar të AT brenda 

planit të përgjithshëm si dhe një afati kohor të arritshëm dhe kredibil. 

 

74. BQK-ja së bashku me autoritetet e tjera relevante qeveritare duhet të zhvilloj 

edukimin dhe ndërgjegjësimin e konsumatorit për përfitimet e sigurimit dhe të përpiqen 

të kundërshtojnë çfarëdo perceptimi negativ publik për industrinë e sigurimeve për 

shkak të likuidimit të një ose më shumë ndërmarrjeve të sigurimeve. Përfshirja e shtuar në 

mbikëqyrjen e sjelljes në treg do të përfshijë domosdoshmërisht më shumë kontakt me 

konsumatorët në përgjithësi dhe posaçërisht mbajtësit e polisave. Fushata edukuese për 

ndërgjegjësimin e  publikut mbi përfitimet e sigurimit së bashku me sjelljen e përmirësuar nga 

siguruesit duhet të rezultojë në rritje të depërtimit të sigurimeve në ekonomi. Një industri 

stabile dhe e qëndrueshme e sigurimeve që ofron mbrojtjen e nevojshme dhe produkte 

investimesh mund të përmirësojë zhvillimin ekonomik dhe stabilitetin financiar. 

 

75. Zbatimi i Solvencës II është i rëndësishëm për integrimin e mundshëm në 

sistemin e BE-së, por nuk duhet të shihet si prioritet i menjëhershëm. Solvenca II është 

dizajnuar për tregun e sofistikuar të sigurimeve të BE-së me mbikëqyrës të pajisur mirë. 

Zbatimi i Solvencës II, e cila është përgatitur për më shumë se një dekadë, ka përmirësuar 

menaxhimin e rrezikut dhe qeverisjen e industrisë së sigurimeve në BE, por zbatimi i saj ka 

ardhur edhe me disa kosto. Gjersa Kosova shikon drejt integrimit me BE, zbatimi i Solvencës 

II është objektiv i rëndësishëm afatmesëm dhe mund të sigurojë një kornizë të shkëlqyeshme 

për zhvillimin e rregullimit dhe mbikëqyrjes së sigurimeve në Kosovë, me kusht që zbatimi të 

konsiderojë mjaftueshëm proporcionalitetin dhe rrethanat lokale të industrisë së sigurimeve në 

Kosovë. Në veçanti, zhvillimi relativ i industrisë, burimet e BQK-së dhe nevoja për të 

zhvilluar ato burime, disponueshmëria e opsioneve adekuate të investimeve dhe besueshmëria 
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e tregjeve dytësore për të siguruar çmimet e tregut të investimeve dhe inputeve të tjera për 

vlerësimin do të duhej të merren parasysh mes konsideratave të tjera. Zhvillimi i tregjeve të 

kapitalit, siç shtjellohet në vijim, do të jetë i rëndësishëm për zbatimin me sukses të  kornizës 

moderne rregullatore prudente siç është Solvenca II. 
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Tregu i letrave me vlerë 
 

Diagnostikimi bazë 
 

76. Aktualisht në Kosovë nuk ekzistojnë tregje të kapitalit të ndonjë mase 

përmbajtjesorë. Nuk ka bursë. Në sektorin financiar mbizotërojnë bankat, të cilat 

përqendrohen në aktivitete të  thjeshta bankare. Letrat e vetme me vlerë që emetohen janë ato të 

qeverisë, për të cilat nuk ka treg aktiv sekondar. As bankat dhe as kompanitë e sigurimeve nuk 

ofrojnë produkte investimi. Korporatat mbështeten në kredi bankare për nevojat e tyre të 

financimit. Shtimi i kredisë së përgjithshme është i lartë, por aftësia dhe gatishmëria e 

ekonomive familjare që të konsiderojnë tregjet e kapitalit si alternative për bankat është e 

diskutueshme. 

 

77. Ankandet e letrave me vlerë të qeverisë zakonisht mbahen çdo dy javë nga BQK-ja18.  

Kryesisht blerësit primar janë bankat dhe FKPK -ja, dhe shtylla II e fondit pensional të 

organizuar nga shteti. Kompanitë e sigurimeve dhe disa korporata të mëdha blejnë edhe bono 

qeveritare përmes bankës së tyre. Ankandet shpesh mbi-abonohen edhe pse dy ankande në 

mesin e vitit 2018 dështuan kur BQK-ja sinjalizoi se nuk do të blinte më letra me vlerë të QeK 

në tregun sekondar. Maturiteti i emetimeve është duke u zgjatur gradualisht, siç ilustrohet nga 

emetimi i bonove të para 10-vjeçare në vitin 2018. Megjithatë, BQK beson se kufijtë e bazës së 

investitorëve vendase do të arrihen gjithashtu. 

 
78. FKPK është investitori kryesor institucional vendor por portofoli i tij i 

investimeve është i ponderuar shumë drejt aktiveve të huaja. Bordi Drejtues i FKPK -së 

investon asetet në përputhje me parimet prudente të investimeve të përcaktuara me ligj. Asetet 

rrjedhëse nën administrim arritën vlerën prej 1,8 miliardë euro deri në fund të prillit 2019. 

Aktualisht, 1.4 miliardë e aseteve investohen në një përzgjedhje të fondeve investuese të 

menaxhuara nga menaxherët kryesorë të aseteve globale, duke bërë ekspozimin ndaj një grupi 

të larmishëm instrumentesh. Pjesa tjetër e portofolit është e ndarë midis bonove të qeverisë së 

Kosovës (255 milion €) dhe depozitave të parave të gatshme në bankat vendase (130 milion €). 

Informacione të gjera mbi ecurinë e portofolit janë dhënë në uebfaqen e FKPK -së, përfshirë 

edhe në formën e Dokumentit kryesor për Informimin e Investitorëve të përgatitur në përputhje 

me legjislacionin përkatës të BE-së. 

 
79.  Të gjithë qytetarët e Kosovës janë të detyruar të kontribuojnë me 5 për qind të 

pagave të tyre në FKPK, dhe punëdhënësit duhet të kontribuojnë me të njëjtën 

përqindje. Punonjësit mund të zgjedhin që të kontribuojnë më shumë se 5 për qind të pagës së 

tyre në një fond tjetër pensional. Sidoqoftë, në praktikë ekziston vetëm një skemë tjetër - Fondi 

Slloveno-Kosovar i Pensioneve - asetet e së cilës janë vetëm 0,5 për qind e aseteve totale të 

pensionit. FKPK-ja po e shqyrton mundësinë e krijimit të dy portfoliove të veçanta brenda 

fondit pensional: një portfolio për mos-pagesa për të gjithë kontribuesit me profil rreziku të 

balancuar dhe një portfolio më konservator për personat afër pensionimit. 
 

                                                           
18 Kalendari i saktë i ankandit përcaktohet në përputhje me nevojat dhe në varësi të kohës kur maturimet bien. 
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Rekomandimet kryesore 
 

80. BQK-ja duhet ta shqyrtojë mundësinë e zhvillimit të tregjeve të kapitalit si synim 

afatmesëm. Përderisa BQK-ja shqyrton se si të zbatojë më mirë rekomandimet nga RSSF-ja dhe 

teksa ajo planifikon zbatimin e Udhërrëfyesit thelbësor të AT-së ekzistojnë argumente të fuqishme 

për t'u përqendruar, në radhë të parë, në përparësi tjera. Kjo do të arsyetohej me atë që zhvillimi i 

tregjeve të kapitalit, në çdo rast, do të merr kohë dhe do të mundësonte që burimet e pakta të 

synohen për fusha të tjera me urgjencë më të madhe. Rekomandimet e mëposhtme duhet të lexohen 

në kontekstin e këtij mesazhi më të gjerë. 

 
81. Themelimi i sektorit të fondeve të investimeve në Kosovë duhet të ndodh vetë 

pas vendosjes së disa njësive të tjera kryesore themelore. Fondet e investimeve kërkojnë 

një grup të larmishëm të investimeve të mundshme, një numër të mjaftueshëm investitorësh 

që janë të gatshëm dhe të aftë t'i investojnë paratë e tyre si dhe praninë e ofruesve kryesorë 

të shërbimeve. Për ta arritur këtë, duhet të ketë zhvillim në katër fushat vijuese: 

 

 Themelimi i një task force ndër-agjenciale për zhvillimin e tregjeve të kapitalit në 

Kosovë. 
 

 Hartimi i pjesëve kryesore të legjislacionit të tregjeve të kapitalit për të siguruar një 

kornizë të mirëfilltë. 
 

 Zhvillimi i ekspertizës në tregjet e kapitalit në BQK. 
 

 Sigurimi se ekzistojnë parakushte për veprimtarinë e tregjeve të kapitalit. 

Më shumë detaje rreth secilit prej këtyre rekomandimeve janë dhënë më poshtë. 

82. Ndonëse do të ishte e mundur të lejohej krijimi i fondeve të investimeve në 

Kosovë në një afat të shkurtër përmes finalizimit dhe miratimit të projektligjit për 

fondet e investimeve, ky qëllim do të ishte më mirë të shihej si qëllim afatgjatë që do ta 

plotësonte zhvillimin e tregjeve të kapitalit në përgjithësi. Çdo fondi të investimeve që 

do të krijohej në të ardhmen e afërt do t'i mungonin asetet e kualifikueshme për investim. 

Legjislacioni përkatës do të mund të hartohej në atë mënyrë që fondet të mund të investojnë 

në asete jashtë vendit por kjo nuk ka gjasa të nxisë zhvillimin e veprimtarisë së tregjeve të 

kapitalit në Kosovë dhe as nuk do të siguronte financim për kompanitë vendore. Për më 

tepër, një qasje e tillë mund të paraqesë rrezik për nxitjen e flukseve dalëse të kapitalit. Për 

më tepër, nuk është e sigurt nëse investitorët në Kosovë do të ishin në gjendje të marrin 

vendime të bazuara në informata për investime për produktet ndaj të cilave deri më tani nuk 

kanë pasur ekspozime. 

 

 BQK-ja duhet t'i kërkojë qeverisë që të krijojë një task forcë ndër-agjenciale mbi 

zhvillimin e tregjeve të kapitalit në Kosovë 
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83. Duhet të krijohet një task forcë kombëtare për t'i identifikuar blloqet 

kryesore ndërtuese të nevojshme për nxitje të zhvillimit të tregjeve të kapitalit. Kjo 

duhet të përfshijë (të paktën) BQK-në, MF-në, FKPK-në (si investitorin kryesor 

institucional në Kosovë aktualisht) një varg pjesëmarrësish të tregut financiar (veçanërisht 

bankat dhe kompanitë e sigurimeve) dhe përfaqësuesit e investitorëve të tregut me pakicë. 

Task forca duhet të tregojë se cilat aspekte i konsideron më të rëndësishme. Task forca 

duhet të krijohet deri në fund të vitit 2019 dhe të dorëzojë raportin e saj deri në mes të vitit 

2020. FMN-ja mund të ndihmojë në udhëheqjen e diskutimeve të task forcës, megjithëse 

kjo nuk do të përbënte AT-në zyrtare. 

 

 BQK-ja duhet të sigurojë ndihmë për MF-në në hartimin e pjesëve kryesore të 

legjislacionit të tregjeve të kapitalit. 
 

84. Veprimtaria e tregjeve të kapitalit nuk mund të zhvillohet pa u krijuar një kornizë e 

përshtatshme ligjore. BQK-ja, në bashkëpunim me MF-në, duhet të përgatisë projektligje për tregjet 

e kapitalit që janë në përputhje me acquis të BE-së. Kjo duhet të përfshijë legjislacionin për emetimin 

parësor të letrave me vlerë, tregtimin sekondar të letrave me vlerë, transparencën, abuzimin e tregut 

dhe përmbushjen prudenciale të kërkesave të biznesit për ofruesit e shërbimeve të investimeve, si dhe 

përfundimin e ligjeve për fondet e investimeve dhe marrëveshjet për riblerje (repo). Përderisa 

legjislacioni i BE-së duhet të merret për bazë duke marrë parasysh dispozitat e Marrëveshjes së 

Stabilizim Asociimit, është e rëndësishme të merren parasysh: (i) si proporcionaliteti, duke marrë 

parasysh rrethanat specifike të Kosovës; ashtu edhe ii) praktika më e mirë ndërkombëtare. FMN-ja 

mund ta sigurojë AT-në në formë të komenteve dhe inputeve në draft legjislacionin. Mund të pritet 

që zhvillimi i një pakoje gjithëpërfshirëse të legjislacionit të zgjasë rreth tri vjet. 

 

 Zhvillimi i ekspertizës në BQK në tregjet e kapitalit. 
 

85. Në mungesë të ndonjë veprimtarie domethënëse të tregjeve të kapitalit në 

Kosovë, është e kuptueshme që stafi i BQK-së aktualisht të mos ketë njohuri ose 

ekspertizë të përshtatshme për ta mbikëqyrur veprimtarinë e tillë. Duke shfrytëzuar 

njohuritë ekzistuese brenda Departamentit të BQK-së për Menaxhimin e Aseteve, stafit 

duhet t'i ofrohet qasje në trajnime në lidhje me tregjet e kapitalit paralelisht me zhvillimin e 

legjislacionit kornizë. Kjo nuk e zëvendëson vendimin eventual nëse duhet të krijohet një 

autoritet i veçantë për tregjet e kapitalit. Organet e tjera përveç FMN-së kanë të ngjarë të 

jenë në pozitë më të mirë për të ofruar këtë trajnim. Ky do të jetë një proces që do të 

vazhdojë pa ndonjë afat specifik. 

 
86. Ekspozimi i kosovarëve ndaj shërbimeve financiare është aktualisht i kufizuar.  

Shumë qytetarë (48 për qind sipas të dhënave të Bankës Botërore) nuk kanë llogari bankare, dhe ata 

që kanë llogari bankare, kanë qasje vetëm në produkte të thjeshta bankare. Qytetarët e Kosovës kanë 

ekspozim indirekt në tregjet e kapitalit përmes FKPK-së, e cila siguron informata gjithëpërfshirëse 

për investimet e saj. Sidoqoftë, nuk është e qartë se në çfarë mase një qytetar mesatar i përdor këto 

informata ose është në gjendje t'i kuptojë ato. Prandaj, është e rëndësishme që nismat për shkrim-

lexim financiar të përfshijnë segmentin e tregjeve të kapitalit, i cili do të siguronte informata 

themelore për tregjet financiare dhe produktet e investimeve. 

 Sigurimi se ekzistojnë parakushte për veprimtarinë e tregjeve të kapitalit, përfshirë 

raportimin e përmirësuar financiar, qeverisjen e korporatave, shpalosjen dhe auditimin e jashtëm. 
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87. Tregjet e shëndosha të kapitalit kërkojnë krijimin e disa parakushteve për të 

funksionuar në mënyrë efektive dhe frymëzuar besim midis investitorëve të mundshëm. Bazuar 

në diskutimet me palët e interesit gjatë misionit të RSSF-së, aktualisht kjo nuk është duke ndodhur në 

Kosovë. Për shembull, provat sugjerojnë se, megjithëse është bërë progres i konsiderueshëm, ende ka 

vend për përmirësime në raportimin financiar. Ngjashëm, pajtueshmëria me standardet e qeverisjes 

së korporatave është e mangët, me ndarje të kufizuar midis pronarëve dhe menaxhmentit në shumë 

kompani. Sa i përket shpalosjes, BQK-ja duhet ta rrisë përqendrimin e saj në shpalosjen nga ana e 

bankave për klientët e tyre, me qëllim të përmirësimit të cilësisë së këtyre shpalosjeve; kjo do të 

shërbente si hap fundamental drejt përgatitjes së hapjes adekuate në momentin që produktet e 

investimeve shfaqen në treg. Në fund, duhet të fuqizohen standardet e auditimit të jashtëm. 

Informatat kthyese (feedback) nga pjesëmarrësit e tregut sugjerojnë që auditimet e jashtme janë të 

qëndrueshme vetëm kur sigurohen nga një grup i vogël i ofruesve dhe që auditorët vendorë shpesh 

janë nën presion për të mos dhënë opinione të kualifikuara. KKRF-ja është duke bërë përpjekje të 

konsiderueshme për ta fuqizuar mbikëqyrjen e saj mbi industrinë e auditimit, por do të duhet kohë 

dhe burime për të bërë progres përmbajtjesorë. FMN-ja do të bashkëpunojë me Bankën Botërore për 

të përcaktuar mënyrën më të mirë për ta siguruar AT-në në këto tema. 

 
88. Duhet të ndërmerren hapa për zhvillimin e tregut ndër-bankar të parasë dhe 

tregut të marrëveshjeve për riblerje (repo) dhe për thellimin e tregut sekondar për 

obligacionet qeveritare. FMN-ja (TMK) tashmë ka dhënë komentet për projektligjin mbi 

marrëveshjet për riblerje, ndërsa ofruesit e tjerë të AT-së (Thesari i SHBA-së, Banka 

Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH)) gjithashtu kanë dhënë rekomandime në 

këtë kontekst. Në mënyrë të ngjashme, ofruesit e tjerë të AT-së ose janë në pozitë më të mirë 

për të siguruar inpute se si të thellohen tregjet e obligacioneve qeveritare ose ata tashmë i 

kanë siguruar inputet e tilla. 

 
89. Është gjithashtu e rëndësishme të theksohet se zhvillimi i një sektori më të 

qëndrueshëm të sigurimeve, bazuar në rekomandimet e përcaktuara diku tjetër në 

RSSF, do të jetë i dobishëm për zhvillimin e tregjeve të kapitalit. Për shembull, 

siguruesit do të mund të luanin rol më të rëndësishëm në sigurimin e likuiditetit të tregut 

sekondar për letrat me vlerë të qeverisë (tani) dhe letrat tjera me vlerë (në të ardhmen), 

ndërsa siguruesit më të qëndrueshëm do të ishin në gjendje të ofronin produktet e veta të 

investimeve (duke siguruar kështu konkurrencën për bankat dhe akterët e tjerë të tregjeve të 

kapitalit). 
 

 Politika Makroprudenciale dhe Monitorimi i Rrezikut Sistemik 
 

Diagnostikimi fillestar 
 

90. BQK-ja tashmë ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm drejt funksionalizimit të 

një kornize të politikave makroprudenciale në Kosovë. Për shkak se stabiliteti nuk është 

objektiv që mund të karakterizohet lehtësisht si target operativ, BQK-ja ka zgjedhur ta 

ndjekë praktikën e pionerizuar nga Bordi Evropian për Rrezikun Sistemik (ESRB) për t'i 

kthyer këta objektiva të nivelit të lartë në një sërë objektivash të ndërmjetëm më të 

prekshëm.
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Brenda kornizës së ESRB-së, secili prej këtyre objektivave të ndërmjetëm është në përputhje 

me një grup treguesish të rrezikut dhe instrumenteve të politikave që kanë potencial për 

zbutjen e rrezikut. BQK-ja e ka përfunduar këtë punë për Kosovën dhe korniza është 

publikuar në faqen e internetit të Bankës Qendrore. Në mbështetje të kësaj pune, BQK-ja 

gjithashtu ka bërë disa ndryshime të rëndësishme në marrëveshjet e saj institucionale. Një 

Komitet Këshillimor për Politika Makroprudenciale (KKPM) u themelua në vitin 2016 për ta 

vlerësuar perspektivën e rrezikut sistemik dhe për t'i dhënë rekomandime Bordit Ekzekutiv të 

BQK-së në lidhje me veprimet e politikës makroprudenciale. 

 

91. Pavarësisht këtyre nismave të rëndësishme, ka ende shumë punë për t'u bërë. 

Marrëveshjet institucionale në mbështetje të politikës makroprudenciale duhet të fuqizohen. 

Aftësia e BQK-së për t'i identifikuar politikat e përshtatshme makroprudenciale përmes 

mbikëqyrjes dhe monitorimit të rrezikut sistemik pengohet nga boshllëqet e rëndësishme të 

informatave, si dhe nga kufizimet në staf. Ekziston rreziku që këto çështje të kombinohen 

dhe të  vonojnë veprimet e politikave në kohën e duhur. 

 

Marrëveshjet institucionale 
 

92. Një kornizë efektive e politikës makroprudenciale kërkon marrëveshje 

institucionale të qëndrueshme. Këto marrëveshje duhet të përfshijnë parime të 

rëndësishme të qeverisjes së mirë që sigurojnë vendimmarrje të shëndoshë, mbështetur nga 

mandate dhe kompetenca të fuqishme. Ato duhet gjithashtu të lehtësojnë shkëmbimin e 

rregullt të informatave ndërmjet agjencive në mënyrë që të mund të bëhet një vlerësim i 

rreziqeve në të gjithë sistemin. Stafi i mjaftueshëm duhet të jetë në funksion me ekspertizën 

e duhur në mënyrë që këto informata të mund të rishikohen, duke përdorur një gamë të 

plotë të metodologjive analitike. 

 

93. Për sa i përket mandateve, BQK-së i shërben mirë një perspektivë më e gjerë 

e stabilitetit financiar. LBQKK-ja specifikon se objektivi parësor i Bankës Qendrore është 

të “nxisë dhe të mbajë një sistem financiar stabil, duke përfshirë një sistem të sigurt, të 

qëndrueshëm dhe efikas të pagesave”. Për shkak se Kosova është një ekonomi plotësisht e 

euroizuar, objektivi i stabilitetit të çmimeve përcaktohet si objektiv shtesë, por vartës. Nuk 

ka asnjë referencë për politikat makroprudenciale në legjislacionin parësor; por qëllimi, 

fushëveprimi dhe zbatimi i politikave makroprudenciale u miratuan nga Bordi Ekzekutiv, 

në përputhje me kompetencat e tij sipas nenit 36 të LBQKK-së. Sidoqoftë, BQK-ja pranon 

se ka meritë në fuqizimin e mëtejmë të mandatit të saj të politikës makroprudenciale, duke i 

bërë referencë të qartë këtij roli brenda legjislacionit parësor. 

 

94. BQK-ja është e pajisur mirë sa i përket instrumenteve të politikave. LB-ja i 

siguron BQK-së një grup të plotë të instrumenteve të politikave për qëllime 

mikroprudenciale. BQK-ja është e mendimit se LB-ja siguron fleksibilitet të mjaftueshëm 

që këto instrumente të përdoren edhe për qëllime makroprudenciale. Sidoqoftë, BQK-ja 

është në dijeni për nevojën për ta siguruar një politikë makroprudenciale me një themel të 

fuqishëm ligjor dhe ajo propozon të bëjë këtë përmes ndryshimeve në LB dhe rregulloreve 

përkatëse. Megjithatë, meqenëse ligji i ndryshuar do të vlejë vetëm për bankat dhe politikat 

makroprudenciale duhet të gjejnë zbatim në të gjithë sistemin do të ishte e preferueshme që 

BQK-ja t'i nxjerrë kompetencat e saja të mundshme me anë të një ndryshimi të LBQKK-së. 
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95. Duhet të fuqizohen rregullimet aktuale institucionale në mbështetje të politikës 

makroprudenciale. Krijimi i KKPM-së ishte një hap i rëndësishëm përpara sa i përket 

qeverisjes rreth politikës makroprudenciale. Megjithatë, vendimmarrja në vetvete i rezervohet 

një bordi të vogël ekzekutiv i përbërë nga Guvernatori dhe dy zëvendësguvernatorë ku asnjëri 

nuk kanë përgjegjësi ekzekutive lidhur me mbikëqyrjen makroprudenciale. Misioni beson se 

ka një rast të fortë për të rishikuar rregullimet e qeverisjes brenda BQK për të siguruar që ato 

të jenë në përputhje të duhur me misionin parësor të bankës qendrore në mbështetje të 

stabilitetit financiar dhe rolit të tij si autoritet makroprudencial. Duke vepruar kështu, BQK-ja 

gjithashtu inkurajohet të rishikojë burimin e funksionit të stabilitetit financiar për t'u siguruar që 

po ecën me ngarkesën e punës në zgjerim e sipër, që vjen nga operacionalizimi i një kornize të 

politikave makroprudenciale. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me numrat e stafit, por edhe për të 

siguruar që koha e stafit të përdoret në mënyrë produktive. 

 
96. Një kornizë efektive e stabilitetit financiar përfiton nga marrëdhënia bashkëpunuese 

ndërmjet bankës qendrore dhe MF-së. Në Kosovë, pasi që BQK-ja rregullon të gjitha 

institucionet financiare, bashkëpunimi me MF-në kryesisht ka të bëjë me çështje të menaxhimit të 

krizave. Sidoqoftë, është e rëndësishme që MF-ja të informohet rregullisht mbi perspektivën e 

sektorit financiar dhe të mos befasohet nga ngjarjet. Këto informata do të zyrtarizohen me 

krijimin e një Komiteti Kombëtar ndër agjencie të Stabilitetit Financiar, i cili do mblidhet çdo 

gjashtë muaj nga fundi i vitit 2019 e tutje. 

 
 

Monitorimi i rrezikut sistemik 
 
97.  Për t'i përmbushur përgjegjësitë e saj makroprudenciale, BQK-ja duhet të jetë në 

gjendje të monitorojë rreziqet sistemike në Kosovë. Kjo gjë nuk është e lehtë pasi që 

''rreziqet sistemike'' janë të vështira për t'u përkufizuar dhe kuantifikuar në praktikë. Ato 

dukshëm ekzistojnë, për shembull, në formë të një avarie të gjerë në funksionimin e sistemit 

financiar, duke përfshirë potencialisht një numër të madh të dështimeve të institucioneve 

financiare. Sidoqoftë, paraprakisht duhet të funksionojë korniza efektive e politikës në mënyrë 

që rreziqet sistemike të adresohen dhe zbuten para se të kristalizohen në një mënyrë që dëmton 

sistemin financiar dhe ekonominë reale. 

 
98. Zhvillimi i sistemit të paralajmërimi të hershëm në Kosovë është detyrë sfiduese. 

Depërtimi i kredisë mbetet i ulët nga standardet rajonale dhe thellimi financiar është një 

përparësi e rëndësishme politike. Prandaj, dëshmitë  kredia po rritet me një normë vjetore mbi 

10 përqind, e lehtësuar nga normat e ulëta të interesit, lehtësimi i standardeve të kredisë dhe 

përdorimi i FKGK-së për të mbështetur huadhënien për NMVM-të janë të mirëseardhura. 

Sidoqoftë, diferencimi mes thellimit të shëndetshëm financiar dhe rritjes së tepërt potenciale të 

kredisë nuk është i lehtë. BQK-së i mungon lloji i informacionit në bilancet e sektorit jo-

financiar që do lejonte atë të formojë një vlerësim më parashikues të rreziqeve sistemike. 

BQK-ja aktualisht nuk është në gjendje të vlerësojë nëse rritja e kredisë po rrit nivelin e 

individëve dhe korporatave dhe po teston kapacitetet e tyre të shërbimit të borxhit. Një 

shqetësim i veçantë është paqartësia e tregjeve të pronave në Kosovë. BQK-ja aktualisht nuk 

është në gjendje të vlerësojë nëse rritja e kredisë është duke rritur nivelin e individëve dhe 

korporatave dhe po teston kapacitetet e tyre të shërbimit të borxhit. Një shqetësim i veçantë 

është paqartësia e tregjeve të pasurive në Kosovë. 
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99. Testimi i stresit luan një rol kyç në analizën makroprudenciale. BQK-ja 

ndërmerr teste të rregullta të stresit për të vlerësuar qëndrueshmërinë e sistemit financiar në 

drejtim të solvencës dhe likuiditetit në përgjigje të rezultateve të besueshme dhe të 

pafavorshme. Aktualisht, DAESF-ja dhe DMB-ja kryejna testet e tyre të stresit duke përdorur 

skenarë të veçantë. Testi i stresit i DMB-së është ushtrim me fokus në mikro ekonomi duke 

përdorur të dhëna individuale bankare, ndërsa ai i DAESF-së është ushtrim me fokus në makro 

ekonomi. Ndërsa disa shkëmbime të informacionit zhvillohen mes DMB-së dhe DAESF-së, 

vetë testet e stresit ndërmerren në mënyrë të pavarur dhe të dyja kryesisht marrin formën e 

analizës së ndjeshmërisë statike. DMB-ja gjithashtu merr rezultate të testit të stresit nga bankat 

tregtare, por nuk specifikon skenarët dhe as nuk vërteton metodologjitë e tyre të testimit të 

stresit. Asnjë departament nuk ndërmerr analiza të hollësishme të rrjetit për të identifikuar 

potencialin e infektimit financiar në Kosovë. 

 
Operacionalizimi i Kornizës së Politikave Makroprudenciale 
 
100. Ndonëse BQK-ja ka një kornizë të politikave makroprudenciale, ajo ende nuk 

ka zbatuar ndonjë masë specifike të politikave. KKPM-ja është informuar mbi baza 

tremujore mbi rreziqet sistemike dhe perspektivën e sistemit financiar. Deri më tani, nuk ka 

gjetur arsye bindëse për t'i rekomanduar Bordit Ekzekutiv që nevojiten veprime të politikës 

makroprudenciale.  Sidoqoftë, rritja e vazhdueshme e kredisë dhe shenjat e shtrëngimit të 

kushteve të likuiditetit i sugjerojnë misionit se mund të jetë në kohë të duhur për të marrë 

parasysh përdorimin e disa prej instrumenteve në manualin e politikës makroprudenciale. 

 
Rekomandimet kryesore 
 
Rregullimet institucionale 
 
101. Rregullimet institucionale aktuale nuk përputhen si duhet me objektivin kryesor të 

BQK-së brenda LBQKK-së për nxitjen dhe ruajtjen e stabilitetit financiar. 

Vendimmarrja, e cila i rezervohet Bordit Ekzekutiv, është e shkëputur nga procesi brenda 

BQK-së për monitorimin dhe vlerësimin e rreziqeve sistemike dhe formulimin e një përgjigjeje 

të përshtatshme të politikës makroprudenciale. Misioni është i mendimit që mandati i 

stabilitetit financiar të BQK-së do të forcohej duke krijuar një Komitet të Stabilitetit Financiar 

që merr vendim, i kryesuar nga Guvernatori dhe i përbërë nga drejtues dhe anëtarë jo-ekzekutiv 

me ekspertizë përkatëse. Një qasje alternative do të ishte zgjerimi i përbërjes së Bordit 

Ekzekutiv ekzistues. 

 
102. Më shumë burime duhet t'i dedikohen analizës së stabilitetit financiar. BQK-ja 

duhet të jetë e sigurt se ka personel të mjaftueshëm me trajnim dhe ekspertizë të duhur për të 

mbështetur plotësisht mandatin e stabilitetit financiar. Produktet e EAFSD-së duhet të 

rishikohen për të siguruar që ato janë të targetuara dhe precize. Raporti i Stabilitetit Financiar 

duhet të thjeshtohet më tej. 

 
 
 
103. LBQKK-ja duhet të ndryshohet për të parashikuar në mënyrë të qartë 

funksionin e politikës makroprudenciale. Aktualisht, qëllimi është të ankorohen politikat 

makroprudenciale brenda ligjit të amandamentuar për bankat, por meqenëse politika 

makroprudenciale duhet të ketë aplikim të gjerë të sistemit, është e preferueshme të jetë 



45  

dispozita brenda LBQKK-së. 

 
104. BQK-ja duhet të përfundojë një rishikim të plotë të boshllëqeve të të dhënave 

makroprudenciale dhe të hartojë një strategji për t'i mbyllur ato. Boshllëku më urgjent 

ka të bëjë me pronat kur informatat kuptimplota mbi ndërtimin, transaksionet dhe çmimet nuk 

janë në dispozicion. Për të përshpejtuar progresin, ekipi i misionit rekomandon formimin e një 

grupi punues ndërinstitucional për pasuritë e paluajtshme, i cili përbëhet nga BQK-ja, MF-ja, 

ASK-ja dhe Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Ai gjithashtu duhet të përfshijë 

përfaqësues nga shoqata e industrisë së pasurive të paluajtshme. Grupi punues duhet të rishikojë 

të gjitha informatat që aktualisht janë në dispozicion lidhur me pasuritë e paluajtshme, t’i 

identifikojë boshllëqet e informatave dhe të dhënave, të përcaktojë se si të adresohen ato më mirë, 

dhe — duke vepruar kështu — të përcaktojë se çfarë AT specifike e FMN-së mund të jetë e 

dobishme për mbylljen e tyre. 

 
105. BQK-ja duhet t’i hulumtojë mënyrat për të shfrytëzuar më mirë informatat e 

mbledhura nga RK-ja. Ekziston fushëveprimi për t’i përdorur të dhënat ekzistuese për 

llogaritjen e normave të mospagimit dhe humbjen në rast mospagimi. BQK-ja mund t’i përdorë 

të dhënat e RK-së për të llogaritur raportin e kredisë ndaj vlerës (LTV) dhe raportin e borxhit 

ndaj të ardhurave (DTI) për qëllime të politikës makroprudenciale. BQK-ja gjithashtu mund të 

përdorë informatat e RK-së për të nxjerrë statistikat e përgjithshme të huazimit (kredia sipas 

llojit të personit juridik, rajonit, qëllimit dhe llojit të veprimtarisë, shumës mesatare të 

kryegjësë, normës mesatare të interesit, përbërjes së valutës, maturitetit mesatar, etj.), dhe t'i vë 

në dispozicion të institucioneve publike dhe atyre financiare. 

 
106. BQK-ja duhet që t’i monitorojë më për së afërmi zhvillimet në bilancet e 

gjendjes të sektorit jo financiar. Leva e tepërt në bilancin e gjendjes të sektorit të ekonomisë 

familjare dhe të korporatave rrit rreziqet e rritjes së tepërt të kredisë. Sidoqoftë, madhësia e 

madhe e sektorit joformal në Kosovë kufizon sasinë e informacionit që mund të nxirret nga 

llogaritë kombëtare. Kjo është arsyeja pse BQK-ja duhet të hulumtojë përdorimin e anketave në 

konsultim me ASK-në, përfshirë edhe anketën aktuale për buxhetin e ekonomive familjare, si 

dhe anketën e ardhshme për statistikat mbi të ardhurat dhe kushtet e jetesës në ekonomitë 

familjare. STA-ja ofron AT-në mbi zhvillimin e llogarive sektoriale financiare dhe 

statistikave të bilancit të gjendjes, përfshirë për sektorin jo financiar. 

 

107. BQK-ja duhet t'i rrisë kompetencat e saj lidhur me testimin e stresit. Duhet të 

intensifikohet bashkëpunimi në këtë fushë ndërmjet DAESF-së dhe DMB-së. DAESF-ja duhet 

të marrë pronësinë e dizajnimit të skenarit, duke u bazuar në perspektivën e saj sistemike dhe 

makroekonomike, me DMB-në që kontribuon me njohuri specifike bankare për të ndihmuar 

në vlerësimin e ndjeshmërisë së portofolit të kredisë ndaj kushteve makroekonomike. DAESF-

ja do përfitonte nga ndonjë ndihmë në përdorimin e modelimit makrofinanciar për të ndihmuar 

në gjenerimin dhe kuantifikimin e skenarëve të pafavorshëm. Të dy departamentet do të 

përfitonin nga disa udhëzime për përdorimin efektiv të modeleve të testimit të stresit, duke 

kaluar përtej analizës statike, të njëhershme, të ndjeshmërisë. 

 
108. BQK-ja inkurajohet të thellojë analizën e saj të rrjetit. Ndërsa ndërlidhjet 

brenda sistemit financiar aktualisht janë mjaft të kufizuara, kjo do të rritet me kalimin e 

kohës pasi sektori jobankar, veçanërisht pensionet, rriten në madhësi. Gjithashtu është e 

rëndësishme që BQK-ja të thellojë analizën e saj për rrjedhën e fondeve ndërmjet 
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bilanceve të gjendjes të sektorit financiar dhe të sektorit jo-financiar, përfshirë qeverinë. 

 
Funksionalizimi i kornizës së politikave makroprudenciale 
 
109. BQK-ja duhet të përdorë politika makroprudenciale për të përforcuar cilësinë 

e huadhënies për konsumatorin. Kredia për konsumatorin ka qenë në rritje të madhe viteve 

të fundit me një normë mesatare vjetore prej rreth 11 për qind. Sidoqoftë, BQK-ja ka një 

pasqyrë shumë të kufizuar në bilancet e gjendjes të sektorit të ekonomive familjare, që do t'ia 

mundësonin asaj t’i vlerësojë ndryshimet në leva dhe kapacitetin e servisimit të borxhit. 

Mund të ketë dobi nga futja në zbatim e kufijve të LTV-së, DTI-së ose raportit të servisimit të 

borxhit ndaj të ardhurave (DSTI) për të siguruar që sistemet e menaxhimit të kredisë të 

bankave janë në përputhje konservatore me natyrën e errët të mjedisit të kredisë në Kosovë. 

 
110. Rreziqet e likuiditetit duhet të mbahen nën kontroll. Referencat për likuiditetin e 

mjaftueshëm mund të jenë çorientuese duke pasur parasysh mungesën e një tregu dytësor 

aktiv për letrat vendore me vlerë të qeverisë. Çfarëdo ndryshimi në kushtet e likuiditetit të 

sistemit bankar duhet të monitorohet me shumë kujdes. BQK-ja duhet ta fuqizojë menaxhimin 

e likuiditetit të bankave duke futur në zbatim LCR-në dhe raportin neto të qëndrueshëm të 

financimit si pjesë e zbatimit të planifikuar të kërkesave të Bazelit III. Në fund të fundit, 

BQK-ja duhet të nxisë zhvillimin e një tregu ndërbankar të marrëveshjeve të riblerjes (repo) 

në Kosovë; një hap i dobishëm në këtë aspekt do të jetë futja e planifikuar në zbatim e një 

instrumenti të marrëveshjeve të riblerjes në bankën qendrore. 

 
111. Pasi t’i ketë ndërmarrë hapat lidhur me identifikimin në mënyrë zyrtare të 

bankave me rëndësi sistemike vendore, BQK-ja duhet të vazhdojë me një ngarkesë 

shtesë të kapitalit. Ky rregullim nuk do ketë efekt të menjëhershëm për bankat që tashmë 

kanë kapital shumë më të madh se kërkesat minimale. Por kjo do të ndihmojë në përafrimin 

më të mirë të kërkesave rregullatore me vlerësimin e BQK-së për kontributin e dhënë nga 

bankat më të mëdha në rrezikun e përgjithshëm sistemik. 
 

D. Menaxhimi i krizës financiare 
 

112. PVSF-ja e vitit 2012 theksoi se Kosova kishte bërë progres domethënës në 

aranzhimet e menaxhimit të krizave financiare në vitet e kaluara. Në LBQKK janë dhënë 

dispozita lidhur me një aranzhim të MEL-së; ligji i ndryshuar për bankat përfshin përmirësime 

në kornizën e zgjidhjes së bankave; mandati i kufizuar (''paybox) i FSDK-së ishte në fuqi; dhe 

një Komitet Kombëtar i Stabilitetit Financiar dhe Menaxhimit të Krizave (NFSC) ishte 

themeluar për të shtyrë përpara hartimin dhe zbatimin e një plani kombëtar të menaxhimit të 

krizave. 
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113. PVSF-ja dha një numër rekomandimesh për të fuqizuar më tej kornizën e 

menaxhimit të krizave. Këto u plotësuan me një raport vijues të AT-së mbi ''Planifikimin e 

emergjencave për gatishmërinë gjatë krizave dhe menaxhimin e tyre” në shkurt të vitit 2014. 

Këto rekomandime u përqendruan në një numër çështjesh kryesore, përfshirë kufijtë e 

financimit të MEL-së, nevojën për përmirësime në kornizën e zgjidhjes së bankës, dhe 

rëndësinë e aranzhimeve të detajuara të gatishmërisë gjatë krizave dhe planifikimit të 

emergjencave. 
 

 

114. Kufijtë për financimin e MEL-së rrjedhin nga euroizimi i Kosovës. Në këtë 

aspekt, LBQKK-ja kufizon MEL-në në rezervat totale të BQK-së (aktualisht rreth 50 milionë 

euro), si dhe një fond special të rezervave prej 46 milionë eurosh i krijuar nga thesari për këtë 

qëllim. Meqenëse kjo ka gjasa t'i mbulojë vetëm nevojat e disa bankave të vogla, AT-ja e 

FMN-së për planifikimin e emergjencave dhe gatishmërinë gjatë krizave rekomandoi që 

BQK-ja të përcaktojë një madhësi më të madhe të synuar dhe të konsiderojë përdorimin e 

primeve bankare për të mbledhur fonde.19 Gjithashtu u theksua se ende shumë punë duhet 

bërë për ta funksionalizuar plotësisht MEL-në. Kërkesat e kolateralit ishin tepër kufizuese, 

nuk kishte kontrata standarde të përgatitura paraprakisht, e as nuk ekzistonte ndonjë 

metodologji për identifikimin e solvencës dhe qëndrueshmërisë së bankave jolikuide. Në 

përgjigje të kësaj, BQK-ja ndryshoi dhe shtrëngoi rregulloret e MEL-së për t’i përfshirë 

këshillat e FMN-së, ndërsa FinSAC e BB-së aktualisht po ofron AT mbi procedurat operative 

të ndërlidhura. 
 

 

115. AT-ja e FMN-së vlerësoi se regjimi ekzistues i zgjidhjes së bankave me 

probleme ishte përgjithësisht i përshtatshëm në Kosovë. Megjithatë, përmirësime 

potenciale u vunë re në lidhje me përdorimin e transaksioneve të blerjes dhe supozimit, dhe 

gjithashtu u theksua rëndësia e promovimit të planifikimit të rimëkëmbjes dhe zgjidhjes, 

veçanërisht për bankat me rëndësi sistemike. Këto përmirësime duhet të përfshihen në ligjin e 

ndryshuar për bankat. 
 

 

116. Kishte shumë punë për t’u bërë rreth gatishmërisë gjatë krizave dhe 

menaxhimit të krizave. Në veçanti, u pa si e rëndësishme të sigurohej që qeveria të kuptonte 

rolin e saj në kohë krize financiare dhe të sigurohej se ishin vendosur masa për të minimizuar 

dhe, me shpresë, shmangur çdo thirrje në fondet publike për qëllime zgjidhjeje. Shpresohej që 

NFSC-ja trepalëshe e themeluar në vitin 2011 të merrte drejtimin në këtë punë. Kjo pritej të 

kryesohej nga Guvernatori i BQK-së dhe të përfshinte Ministrin e Financave dhe Kryesuesin e 

Komisionit Parlamentar për Buxhet dhe Financa. Në këtë rast, NFSC-ja nuk u funksionalizua 

kurrë. 
 

 

117. Autoritetet kohët e fundit kanë rishikuar NFSC-në dhe kanë bërë disa 

ndryshime të rëndësishme. Përbërja është rirregulluar.  Guvernatori do të mbetet si kryesues 

dhe Ministri i Financave si anëtar, por nuk do të ketë asnjë përfaqësues nga legjislatura. Në 

vend të kësaj, anëtarët e tjerë do të jenë Kryesuesi i KKPM-së në kuadër të BQK-së dhe 

Drejtori i Buxhetit në kuadër të MF-së; në kohë krize, atyre do t’iu bashkohet edhe Drejtori 

                                                           
19 Raporti i AT-së së TMK-së së FMN-së mbi ''planifikimin e emergjencave për gatishmërinë gjatë krizave dhe 

menaxhimin e krizave", David Parker (Shefi i Misionit të TMK-së), Pamela Madrid (EUR) dhe Javier Bolzaro 

(Ekspert i Jashtëm i TMK-së), mars 2014. 
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Menaxhues i DIFK-së. Komiteti do rikrijohet si Komiteti i Stabilitetit Financiar dhe 

Menaxhimit të Krizave (FSC), në vend të NFSC-së, për të reflektuar zbërthimin e lidhjes me 

Komisionin Parlamentar për Buxhet dhe Financa. FSC-ja pritet takohet çdo gjashtë muaj (e jo 

çdo tre muaj siç u mendua fillimisht), ku mbledhja e parë është planifikuar për tremujorin e 

katërt 2019. FSC-ja do mbështetet nga një grup punues i përbërë nga gjashtë drejtues të lartë të 

marrë nga BQK-ja, MF-ja dhe FSDK-ja. Edhe këta do takohen dy herë në vit. FSC-ja do 

themelohet me anë të memorandumeve bilaterale të mirëkuptimit dhe jo me anë të 

legjislacionit mundësues. Mund të jetë e preferueshme një bazë më e fortë ligjore pasi 

memorandumet e mirëkuptimit që mbështesnin NFSC-në nuk kishin sukses në 

funksionalizimin e komitetit. 
 

 

118. RSSF-ja nuk po propozon AT-në e FMN-së për qëllime të menaxhimit të 

krizave. Kjo për faktin se FinSAC e BB-së aktualisht po ofron AT të gjerë në këtë fushë. Puna 

aktuale e FinSAC është e përqendruar në funksionalizimin e kornizës së MEL-së dhe 

aktivizimin e FSC-së. Objektivi i përgjithshëm është të ngrihet gatishmëria e përgjithshme 

gjatë krizave midis autoriteteve dhe të lehtësohet hartimi i një dokumenti të krizave që do të 

përshkruajë në detaje procesin e vendimmarrjes. Projekti i FinSAC pritet të punojë me FSDK-

në mbi primet e bazuara në rrezik dhe, sipas mundësisë, mbi MM-në ndërmjet BQK-së dhe 

DIFK-së. 
 

E. Ndikimi i stabilitetit financiar të thellimit financiar 
 

Diagnostikimi i gjendjes fillestare 
 
119. Pavarësisht nismave të ndryshme politike, Kosovës i mungon një strategji 

gjithëpërfshirëse kombëtare për përfshirjen financiare. BQK-ja ka zhvilluar një strategji 

për mbrojtjen e konsumatorit dhe edukimin financiar, e cila çon në krijimin e Divizionit të 

Ankesave brenda bankës qendrore. Programi i fundit i Edukimit Financiar i BQK-së i ka 

shërbyer popullatës së gjerë, si dhe institucioneve financiare partnere. Megjithatë, ende nuk ka 

një strategji gjithëpërfshirëse të përfshirjes financiare në nivel kombëtar; një strategji e tillë 

do të mundësonte një monitorim dhe vlerësim më të mirë të nismave të ndryshme dhe të 

ndikimit të tyre, duke përfshirë në stabilitetin financiar. 
 

 

120. Mungesa e të dhënave pengon vlerësimin e përfshirjes financiare në Kosovë. 

Autoritetet nuk publikojnë në internet asnjë statistikë të përfshirjes financiare.20 Në veçanti, 

autoriteteve u mungojnë të dhëna për qasjen financiare dhe nevojat e NMVM-ve, si dhe për 

statusin e përfshirjes financiare të grave dhe banorëve të zonave rurale. Kosova nuk është e 

përfshirë në bazën e të dhënave të FinStats të Bankës Botërore, gjë që e bën të vështirë 

krahasimin strukturor dhe krahasimin ndërkombëtar. 
 

 

121. Kohët e fundit, bankat kanë ulur përfshirjen e tyre në përfshirjen financiare, 

ndërsa IMF-të dhe IFJB-të janë rritur me shpejtësi për të mbushur boshllëkun. Në vitin 

e fundit, disa banka kanë ndalur së dhëni kredi në shuma të vogla bazuar në konsideratat e kosto-

përfitimit. Bankat gjithashtu kanë mbyllur disa degë dhe janë transferuar në bankimin online. 

Ndërkohë, IMF-të dhe IFJB-të janë zgjeruar shpejt për të mbushur vakumin e lënë nga bankat 

komerciale — totali i kredive të reja të IMF-ve dhe IFJB-ve u rrit për 122 për qind midis viteve 

                                                           
20 Përkundrazi, deri më tani, të dhëna për përfshirjen financiare në Kosovë mund të gjenden kryesisht në bazën e 

të dhënave të FMN-së dhe në bazën e të dhënave të BB-së. 
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2015 dhe 2018, ndërsa stoku i mbetur u rrit për 114 për qind. 
 

 

122. Megjithëse autoritetet kanë arritur progres në kornizën ligjore, përdorimi i 

pagesave elektronike dhe kartelat nuk janë të përhapura ndërsa pagesat përmes 

celularit janë praktikisht joekzistente. Të gjitha pagesat e qeverisë tani përpunohen në 

mënyrë elektronike. BQK-ja ka përgatitur një numër ligjesh, rregulloresh dhe udhëzimesh për 

të përmirësuar mbrojtjen e konsumatorit dhe për të rregulluar vendosjen e normës së interesit. 

Autoritetet janë duke punuar në hartimin e rregulloreve për përdorimin e parasë elektronike.21 

Sidoqoftë, vetëm 24 për qind e të rriturve përdorin pagesa elektronike në Kosovë ndërsa më 

pak se 2 për qind përdorin telefonat celularë për t’i paguar faturat dhe më pak se 1 për qind 

përdorin telefonat celularë për të transferuar para. Pagesat përmes celularit dhe shërbimet e 

kuletës digjitale nuk janë në dispozicion në Kosovë, dhe përdorimi i nënshkrimit elektronik 

nuk është akoma i lejuar. 
 

 

123. FKGK-ja është pikë kontakti për t’i adresuar nevojat e financimit të NMVM-

ve, por pjesëmarrja nga IMF-të dhe IFJB-të është akoma e kufizuar për shkak të 

pasigurisë ligjore. Si institucion i pavarur, FKGK-ja lëshon garanci për portofolin e kredisë 

për institucionet financiare, duke mbuluar deri në 50 për qind të rrezikut për kredi për NVMV-

të. Që nga shkurti i vitit 2019, kapitali i FKGK-së arriti në 15.9 milionë €, dhe vëllimi 

kumulativ i portofolit të kredisë të aprovuar nga FKGK-ja arriti në 93.8 milionë €. Shumica e 

bankave marrin pjesë në skemën e garancisë së kredisë të FKGK-së, e cila kishte regjistruar 

2,409 kredi që nga shkurti i vitit 2019. Sidoqoftë, vetëm një IFJB është anëtarësuar në 

skemën e garancisë së kredisë të FKGK-së deri më tani, gjë që pasqyron pasigurinë në lidhje 

me statusin e ardhshëm juridik të IMF-ve. 
 

 

124. Propozimi për t’i shndërruar IMF-të joqeveritare në shoqëri aksionare nuk ka 

qenë i suksesshëm. Për arsye të trashëgimisë, 10 nga 12 IMF, dhe 3 nga 4 IMF-të kryesore 

(që përbëjnë 90 për qind të pjesës së tregut) në Kosovë janë OJQ. Ndërsa statusi i OJQ-ve 

mund të ketë qenë një domosdoshmëri në ditët e para, ai gjithnjë e më shumë po bëhet 

pengesë për zhvillimin e sektorit mikrofinanciar. BQK-ja, industria e IMF-ve dhe Banka 

Botërore kanë avokuar për shndërrimin e IMF-ve OJQ në shoqëri aksionare për të mundësuar 

investime dhe zhvillime të reja. Sidoqoftë, dispozitat e LB-së të vitit 2012 (që parashihnin atë 

shndërrim) janë konstatuar nga Gjykata Kushtetuese se janë në kundërshtim me kushtetutën 

(pasi kjo do të transferonte kapitalin e OJQ-ve, sapo të ofrohej nga donatorët, në shoqëritë e 

reja private aksionare). Projektligji i ri për IMF-të dhe IFJB-të nuk adreson çështjet e ngritura 

nga Gjykata Kushtetuese. Për më tepër, projektligji për IMF-të dhe IFJB-të nuk është në 

pajtueshmëri me ligjin për shoqëritë tregtare dhe ligjin që rregullon OJQ-të — ligji për 

shoqëritë tregtare ende ndalon ende OJQ-të të zotërojnë aksione në shoqëri aksionare ose 

shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, ndërsa ligji për OJQ-të është ndryshuar për të lejuar 

transferimin e aseteve ndërmjet OJQ-ve, por nuk ka adresuar vendimin e Gjykatës 

Kushtetuese. Kjo çështje e tejzgjatur për statusin juridik të IMF-ve OJQ gjeneron paqartësi dhe 

rreziqe. 
 

 

125. Ndërsa zhvillimet e përgjithshme në përfshirjen financiare paraqesin rrezik të 

kufizuar sistemik, autoritetet duhet të monitorojnë nga afër ofruesit e kredive të vogla. 

Bumi i fundit i huazimit nga IMF-të duket se pasqyron vendimin e bankave komerciale për t'u 

                                                           
21 Me mbështetje nga SECO dhe Banka Botërore në kuadër të Programit të Remitencave dhe Pagesave. 
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tërhequr nga tregu i kredive të vogla. Raporti i KJP-ve për sektorin mikrofinanciar ishte në 

nivel të ulët rekord prej 2.4 për qind në vitin 2018,22 dhe deri më tani nuk është dorëzuar asnjë 

kërkesë në FKGK. Meqenëse sektori mikrofinanciar përbën vetëm 4 për qind të totalit të 

aseteve të sistemit financiar në Kosovë, ndikimi i stabilitetit financiar në të gjithë sistemin 

financiar është i vogël. Sidoqoftë, vitin e kaluar, një IMF e re dhe një IFJB e re kanë filluar të 

ofrojnë kredi të vogla, të shpejta, afatshkurtra me norma të larta interesi.23 Ekzaminimet e 

fundit në vend nga BQK-ja zbuluan se të dy institucionet kanë ngarkuar norma interesi 

dukshëm më të larta se ato të përcaktuara në planin fillestar të biznesit, të cilat kanë çuar në 

gjobitje dhe paralajmërime me shkrim.24 Edhe pse shuma totale e kredisë e kombinuar nga dy 

institucionet është e vogël (më pak se 5 milionë €), rritja e KJP-ve mund të shkaktojë trazira 

sociale duke pasur parasysh klientelën.25 BQK-ja duhet të vëzhgojë nga afër zhvillimet në këtë 

fushë, të promovojë edukimin financiar për kreditë e vogla dhe të forcojë mbrojtjen financiare 

të konsumatorit. 

 
Rekomandimet kryesore 
 
126. Krijoni një Strategji Kombëtare për Përfshirjen Financiare që do të lejonte 

monitorimin dhe vlerësimin e rreziqeve të stabilitetit financiar të lidhura me thellimin 

financiar. Një Strategji e tillë e Përfshirjes Financiare duhet të përfshijë disa institucione 

krahas BQK-së, përfshirë Ministrinë e Financave, Ministrinë e Tregtisë dhe atë të 

Drejtësisë, si dhe shoqatat e biznesit, dhe do të mundësonte krijimin e mekanizmave për të 

monitoruar progresin dhe për të vlerësuar performancën e nismave të politikave të 

përfshirjes financiare. Nismat aktuale të BQK-së mbi edukimin financiar nga ana tjetër 

mund të futen në një strategji kombëtare të përfshirjes financiare. Përmirësimi i edukimit 

financiar gjithashtu mund të vendosë themelin për zhvillimin e tregjeve të letrave me vlerë 

në të ardhmen. 
 

 

127. Mbushni boshllëqet e të dhënave në lidhje me qasjen dhe nevojat financiare, dhe 

ofroni të gjitha të dhënat përkatëse të përfshirjes financiare në një uebfaqe të veçantë. 

Ndërtimi i variablave të përfshirjes financiare do të siguronte një pasqyrë më të plotë të 

statusit të përfshirjes financiare dhe do të kontribuonte në një strategji të ardhshme 

kombëtare të përfshirjes financiare në drejtim të projektimit, monitorimit dhe vlerësimit. Në 

veçanti, aktualisht nuk ka të dhëna për qasjen në financa dhe nevojat e financimit të 

NMVM-ve, grave dhe banorëve të zonave rurale. Autoritetet mund t’i vlerësojnë të gjitha e 

dhënat e përfshirjes financiare në dispozicion, përfshirë informacionin e dhënë nga 

institucionet ndërkombëtare, dhe t'i publikojnë ato në një uebfaqe me shërbime te 

larmishme (one-stop). 
 

 

128. Ndërsa vazhdon thellimi financiar, përmirësoni më tej mbledhjen e të dhënave 

nga ana e RK-së në BQK dhe shfrytëzoni të dhënat e historisë së kredisë për qëllime të 

stabilitetit financiar. RK-ja publike tejet funksionale kap ekspozimet e kredisë si të 

personave juridikë ashtu edhe të individëve. RK-ja mund të përfitojë nga shtimi i të dhënave 

                                                           
22 Kjo pjesërisht mund të pasqyrojë ''evergreening'' të konsiderueshëm, ku KJP-të janë vazhduar si kredi të reja. 
23 Një kredi tipike është 200 € për shtatë ditë me një normë vjetore interesi prej 100-200 për qind. Dokumentacioni 

i vetëm i nevojshëm është letërnjoftimi, dhe procesi i miratimit të kredisë zgjat më pak se gjysmë dite. 
24 Në BQK, mbikëqyrja e IMF-ve dhe IFJB-ve është vendosur brenda DMB-së. Kreu i Divizionit të Mbikëqyrjes 

së IMF-ve dhe IFJB-ve bashkëpunon ngushtë me drejtorin e DMB-së në mbikëqyrjen e IMF-ve dhe IFJB-ve. 
25 Për shembull, IFJB-ja e re aktualisht ka 3,000 klientë. 
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më gjithëpërfshirëse të historisë së kredisë, siç janë faturat e shërbimeve komunale, si dhe 

notimin kreditor si një shërbim me vlerë të shtuar për t’i ndihmuar bankat dhe institucionet e 

tjera financiare të vlerësojnë vlefshmërinë kreditore të huamarrësve. 
 

 

129. Avanconi rregulloren dhe gatishmërinë teknike për pagesat me celular dhe 

nënshkrimin elektronik. Pagesat me celular dhe shërbimet e kuletës digjitale promovojnë 

përfshirjen financiare dhe zvogëlojnë koston e qasjes në financa, ndërsa gjithashtu ndihmojnë 

rregullatorin të monitorojë rrjedhën e fondeve dhe të zbulojë aktivitete të paligjshme. 

Mbështetja në nënshkrimin elektronik do të përmirësonte efikasitetin, si dhe sigurinë e 

zbatimit të kontratës. 
 

 

130. Miratoni projektligjin për IMF-të dhe IFJB-të dhe sqaroni shërbimet që IMF-të 

mund t’i ofrojnë. Miratimi i ligjit do të eliminojë pasigurinë ligjore dhe do të inkurajojë 

IMF-të dhe IFJB-të të marrin pjesë në skemën e garancisë së kredisë të FKGK-së. Është e 

rëndësishme të sqarohen shërbimet në të cilat IMF-të lejohen të angazhohen; në veçanti, ligji 

i ri mund t'u përgjigjet kërkesave të IMF-ve për ofrimin e shërbimeve të transferimit (të 

ngjashme me shërbimet e Western Union) dhe shërbimet e pagesave digjitale për tregtarët. 
 

 

131. Harmonizoni ligjet lidhur me statusin juridik të IMF-ve dhe adresoni menjëherë 

çështjen e shndërrimit të IMF-ve OJQ duke u koordinuar me të gjithë akterët. 

Autoritetet duhet të punojnë me aksionarët e tjerë për t’i harmonizuar ligjet përkatëse dhe për 

t’i adresuar çështjet e ngritura nga Gjykata Kushtetuese për të siguruar shndërrimin e IMF-ve 

OJQ në subjekte të sektorit privat pa u vonuar. 

 
III.  UDHËRRËFYESI PËR ASISTENCË TEKNIKE 

 
132. Udhërrëfyesi për AT propozon që AT-ja të adresojë rreziqet dhe cenueshmëritë 

në sistemin financiar. Bazuar në analizën e rreziqeve dhe cenueshmërive dhe boshllëqet 

ekzistuese, udhërrëfyesi për AT zhvillon një seri veprimesh me prioritet që duhet të ndërmerren 

nga autoritetet për adresimin e këtyre cenueshmërive dhe forcimin e sistemit financiar. Ai 

paraqet, në një tabelë të integruar, rekomandimet kryesore strategjike dhe AT-në mbështetëse për 

të adresuar rreziqet dhe cenueshmëritë kryesore të identifikuara nga rishikimi diagnostikues i 

gjendjes fillestare. Tabela kryesore adreson: 

 
• Fushën tematike: fushat e përfshira nga fushëveprimi i misionit. 
 

• Rreziqet dhe cenueshmëritë kyçe: ato të identifikuara nga RSSF-ja diagnostikuese 

si me probabilitet të lartë që të ndikojnë për së keqi në funksionimin e mirë të sistemit 

financiar nëse lihen të paadresuara, dhe të cilat do të përfitojnë nga AT-ja e synuar. 

 
• Objektivat strategjikë: ato synime që janë të domosdoshme për të zbutur 

cenueshmëritë kyçe të lartpërmendura. 

 
• Aktivitetet e AT-së: ato aktivitete të ndërmarra për të arritur objektivin strategjik 

brenda një afati kohor të propozuar. Shumica e këtyre aktiviteteve parashikohen të 

sigurohen nga FMN-ja (kryesisht TMK-ja, por gjithashtu STA-ja dhe DL-ja); në disa raste 

janë identifikuar disa organizata tjera që mund të jenë në gjendje më të mirë që të ofrojnë 

mbështetje, siç është BB-ja. 
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• Agjencinë përgjegjëse: ato departamente/institucione që janë kryesisht përgjegjëse 

për zbatimin e AT-së. 

 
Fokusi i Udhërrëfyesit për AT ka përfituar shumë nga diskutimet me BQK-në dhe nga 

komentet e divizioneve të ndryshme funksionale të TMK-së, EUR, LEG, STA, dhe 

Banka Botërore. Në vijim është paraqitur një përmbledhje e Udhërrëfyesit për AT; 

Udhërrëfyesi gjithëpërfshirës për AT është paraqitur në shtojcën II. 
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Tabela 2. Kosova: Përmbledhje e aktiviteteve kryesore për Udhërrëfyesin për AT 
 

Boshllëku i 

cenueshmërisë kyçe 

Objektivat strategjikë 

dhe rekomandimi 
Aktivitet kryesore Prioriteti 

Afati 

kohor 

Dobësitë në qeverisjen e 

Bankës Qendrore 

Të përmirësohen 

strukturat qeverisëse dhe 

efektiviteti i 

vendimmarrjes 

Rishikimi i strukturës së menaxhimit dhe përgjegjësive të BQK-së 
 

H 
 

ST 

Rishikimi i efektivitetit të organeve vendimmarrëse të  BQK-së  

Dobësitë mbikëqyrëse 

dhe rregullatore në 

sektorin bankar 

Të fuqizohet korniza 

rregullatore në lidhje me 

CRVID/Bazel III 

Mbikëqyrja e zbatimit të CRDIV/Bazel III 
 

H 
 

MT 
Ofrimi i trajnime të nevojshme për stafin e BQK-së 

Të përmirësohet 

vlerësimi i rrezikut të 

likuiditetit të bankave 

Zhvillimi i treguesve më të përshtatshëm të likuiditetit dhe modelit 

të testimit të stresit H IM 

Trajnimi i stafit për modelin e plotë 

Të përmirësohet vlerësimi 

i rrezikut kreditor të 

bankave 

Zhvillimi i mjeteve dhe treguesve për vlerësim më të plotë të 

rrezikut kreditor dhe tregut të kredisë bazuar në të dhënat e 

detajuara të RK-së 

 

MH 
 

MT 

Trajnimi i stafit për mjetet dhe treguesit 

Dobësitë mbikëqyrëse 

dhe rregullatore në 

sektorin e sigurimeve 

Të përmirësohet 

mbikëqyrja e sjelljes së 

tregut 

Zhvillimi i kornizës rregullatore të rishikuar dhe instrumentit 

mbikëqyrës MH MT 

Ofrimi i trajnimeve të nevojshme për stafin e BQK-së 

Të përmirësohet 

ndërhyrja mbikëqyrëse 

Zhvillimi i masave mbikëqyrës përshkallëzuese 
H ST 

Trajnimi i stafit për praktikat e mbikëqyrjes 

Të ndalohet mbështetja 

në stafin e BQK-së në 

kompanitë që dështojnë 

Asistimi në zhvillimin e mëtejshëm të praktikave të menaxhimit 

të krizave MH MT 

Trajnimi i stafit për menaxhimin e krizave në sektorin e sigurimeve 

Të lëvizet në drejtim të 

mbikëqyrjes së bazuar në 

rrezik 

Trajnimi i stafit për teknikat e mbikëqyrjes në vend 
H ST 

Ofrimi i trajnimeve në vendin e punës për inspektimin në vend 

Tregjet e pazhvilluara të 

kapitalit 

Të identifikohen 

prioritetet 
Krijimi i një task force ndërinstitucionale, ofrimi i udhëzimeve të 

vazhdueshme 
M MT 

Të sigurohet një kornizë e 

shëndoshë rregullatore Hartimi i pjesëve kryesore të legjislacionit të tregjeve të kapitalit M LT 

Të përgatiten autoritetet 

mbikëqyrëse për 

mbikëqyrje 
Trajnimi i stafit për të rritur kapacitetin në BQK 

M MT 

Të krijohet një bazë e 

shëndoshë për 

veprimtarinë e tregjeve të 

kapitalit 

Sigurimi i ekzistimit të parakushteve për veprimtarinë e tregjeve të 

kapitalit 

M LT 

Dobësitë në qeverisjen e 

stabilitetit financiar dhe 

monitorimin e rrezikut 

sistemik 

T'i jepet BQK-së një 

mandat të qartë për PM 

Ndryshimi i LBQKK-së për të përfshirë mandatin e qartë për 

përdorimin e instrumenteve prudenciale për qëllime të MP-së 
MH LT 

Të sigurohet që stafi i 

stabilitetit financiar të 

jetë mjaftueshëm i aftë 

Zhvillimi i një strategjie të burimeve njerëzore për të përmbushur 

nevojat e trajnimit të stafit, përfshirë në fushat e testimit të stresit 

dhe rrjetit 

H IM 

Të identifikohen të 

dhënat burimore për 

indekset e çmimeve të 

pasurive të paluajtshme 

Krijimi i një grupi punues ndërinstitucional për pasuritë e 

paluajtshme për të hartuar një strategji për t’i vlerësuar 

informatat mbi pasuritë e patundshme dhe për t’i mbushur 

boshllëqet e të dhënave 

 

MH 
 

ST 

Të përmirësohen aftësitë 

e analizës së rrjetit dhe 

testimit të stresit 

Përmirësimi i metodologjive të testimit të stresit dhe 

zhvillimi i analizës së rrjetit 
MH MT 

Pasqyra e 

pamjaftueshme e 

iniciativave të 

përfshirjes financiare 

Të monitorohen në 

mënyrë efektive rreziqet 

për stabilitetin financiar 

për shkak të thellimit 

financiar 

Krijimi i një strategjie kombëtare të përfshirjes financiare 

 

H 
 

ST 

Statistikat financiare 

joadekuate për 

vlerësimin e rreziqeve 

dhe cenueshmërive të 

stabilitetit financiar  

Të forcohen statistikat 

monetare dhe financiare 

Sigurimi i konsistencës metodologjike me standardet ndërkombëtare MH MT 

Zhvillimi i llogarive financiare sektoriale dhe statistikave të bilancit MH LT 

Të fillohet mbyllja e 

boshllëqeve të 

informacionit rreth tregut 

të pasurive të 

paluajtshme 

Në varësi të disponueshmërisë së të dhënave, zhvillimi i serive 

statistikore mbi veprimtarinë e ndërtimtarisë dhe transaksionet e 

pasurive të paluajtshme 

 

MH 
 

LT 

 
Afati kohor: IM: < 6 muaj; ST: < 12 muaj; MT: 12 deri në 24 muaj; AGJ: 24 muaj deri në 48 muaj. 

 



 

Legjenda 

Afati kohor Afati kohor Prioriteti  

I menjëhershëm (IM)  I lartë (H)  
Afatshkurtër (ST)  Mesatarisht i lartë (MH)  
Afatmesëm (MT)  I mesëm (M)  
Afatgjatë (LT)    
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SHTOJCA I. VLERËSIMI I STATISTIKAVE TË SEKTORIT FINANCIAR 

 

Statistikat Monetare dhe Financiare (SMF) dhe Treguesit e Shëndetit Financiar (TSHF) janë 

dy grupet kryesore të statistikave, të mbledhura dhe të shpërndara nga FMN-ja përmes 

Departamentit të saj të Statistikave (STA), të cilat janë të dobishme për një analizë të 

stabilitetit të sektorit financiar. Për më tepër, FMN-ja zhvilloi Qasjen e Bilancit të Gjendjes 

(BSA) duke përpiluar bilancet kryesore sektoriale në ekonomitë e vendeve anëtare si një 

pikënisje për të diagnostikuar rreziqet dhe kanalet e mundshme të transmetimit të 

tronditjeve, duke vendosur bazën për analiza më të thella.26  

 

Ky shënim, i përgatitur në Selinë e FMN-së (Selia) nga STA, synon të paraqesë statusin e 

SMF-ve të Kosovës, TSHF-të, si dhe të grupet themelore të të dhënave për ndërtimin e 

matricës së BSA-së. 

 

A. Treguesit e Shëndetit Financiar 
 

TSHF-të janë tregues të shëndetit aktual financiar dhe të shëndetit të të gjithë sektorit të 

institucioneve financiare në një vend, dhe të sektorit të korporatave dhe të ekonomive familjare 

që janë klientët e institucioneve financiare. Në mbështetje të analizës makroprudenciale, 

metodologjia e propozuar në Udhëzuesin për hartimin e TSHF-ve27 nga FMN-ja mbulon të 

dhënat e institucioneve individuale të grumbulluara dhe treguesit që janë përfaqësues të 

tregjeve në të cilat operojnë institucionet financiare. 

 

DMB e BQK-së raporton TSHF-të çdo muaj në STA përmes Faqes Përmbledhëse të të 

Dhënave Kombëtare.28 TSHF-të, duke përfshirë të gjithë 12 treguesit kryesorë dhe 8 treguesit 

e rekomanduar për marrësit e depozitave (MD) publikohen përmes uebfaqes së FMN-së për 

TSHF-të. Shihni Tabelën AI.1 për listën e TSHF-ve të raportuara aktualisht për MD-të e 

publikuara nga BQK-ja. 

 

Përkufizimet e TSHF-ve janë kryesisht në përputhje me udhëzimet e FMN-së, por janë 

identifikuar disa mangësi. Për llogaritjen e kredive joperformuese ndaj gjithsej kredive, një 

tregues i rëndësishëm i cilësisë së kredisë, Kosova përdor kriterin 90-ditor që është në 

përputhje me rekomandimin e Udhëzuesit të TSHF-ve. Një nga çështjet kryesore ka të bëjë 

me masën e likuiditetit (asetet e likuiditetit), të cilat aktualisht përfshijnë letrat me vlerë të 

qeverisë. Sidoqoftë, pasi që tregu sekondar për letrat e tilla me vlerë nuk ekziston në Kosovë 

dhe letrat me vlerë të qeverisë nuk konsiderohen si likuide, asetet e likuiditetit duhet të 

përjashtojnë letrat me vlerë të qeverisë për llogaritjen e TSHF-ve. Ky ndryshim do të prekte 

dy TSHF, aktivet likuide ndaj gjithsej aseteve (raporti i aseteve likuide) dhe asetet likuide 

ndaj detyrimeve afatshkurtra. 
 

 

 
 

 

 

                                                           
26 Shih Dokumentin e politikave të FMN-së, qershor 2015, “Analiza e bilancit në mbikëqyrjen e fondeve”,  

https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2015/061215.pdf. 
27 Shihni Udhëzuesin e hartimit të treguesve të shëndetit financiar të FMN-së, mars 2006,  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/TSHF/guide/2006/index.htm. 
28 Shihni Faqen Përmbledhëse të të Dhënave Kombëtare për Kosovën, https://bqk-kos.org/nDSp/. 

https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2015/061215.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fsi/guide/2006/index.htm
https://bqk-kos.org/nsdp/
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Shtojca I Tabela 1. Treguesit e shëndetit financiar për marrësit e 
depozitave (në përqindje) 

       

 

 

  

 
 

 Baza e 

konsolidimit 

2015 2016 2017 2018TM1 2018TM2 2018TM3 

Treguesit kryesorë  
Kapitali rregullator ndaj aseteve të ponderuara me rrezik DC 19.0 17.9 18.1 18.1 17.4 16.1 

Kapitali rregullator i klasit 1 ndaj aseteve të ponderuara me rrezik DC 16.7 15.9 16.2 16.2 15.7 14.6 

Kreditë joperformuese pa provizione ndaj kapitalit DC 3.0 2.0 1.1 1.2 1.4 1.6 

Kreditë joperformuese ndaj gjithsej kredive bruto DC 6.2 4.9 3.1 2.9 2.8 2.8 

Shpërndarja sektoriale e gjithsej kredive: rezidentët DC ... ... ... ... ... ... 

Shpërndarja sektoriale e gjithsej kredive: marrësit e depozitave DC - - - - 0.1 0.0 

Shpërndarja sektoriale e gjithsej kredive: banka qendrore DC - - - - 0.0 - 

Shpërndarja sektoriale e gjithsej kredive: korporatat e tjera financiare DC 0.4 0.4 0.2 0.2 0.3 0.2 

Shpërndarja sektoriale e gjithsej kredive: Qeveria e përgjithshme DC - - - - 0.0 - 

Shpërndarja sektoriale e gjithsej kredive: korporatat jofinanciare DC 65.7 63.8 63.6 63.5 63.6 63.3 

Shpërndarja sektoriale e gjithsej kredive: sektorë të tjerë vendor DC 33.9 35.8 36.2 36.3 36.1 36.4 

Shpërndarja sektoriale e gjithsej kredive: jorezidentët DC 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 2.6 

Kthimi në asete DC 2.6 2.5 2.8 2.4 2.5 67.2 

Kthimi në kapital DC 23.7 20.5 22.1 18.6 19.0 48.0 

Marzha e interesit ndaj të ardhurave bruto DC 75.8 75.3 71.2 74.5 79.5 78.8 

Shpenzimet e jointeresit ndaj të ardhurave bruto DC 51.6 46.7 46.5 48.0 49.4 47.9 

Asetet likuide ndaj gjithsej aseteve (raporti i aseteve likuide) DC 29.2 31.7 28.9 27.2 24.8 36.3 

Asetet likuide ndaj detyrimeve afatshkurtra DC 37.3 41.5 38.2 35.9 33.2 12.1 

Pozicioni i hapur neto në valutë të huaj ndaj kapitalit DC 1.8 4.4 1.2 1.7 1.7 1.0 

Treguesit e rekomanduar  
Kapitali ndaj aseteve DC 12.2 12.1 12.6 13.1 13.0 12.1 

Ekspozimet e mëdha ndaj kapitalit DC 63.5 65.6 81.7 77.3 77.3 83.6 

Pozicioni i aseteve bruto në derivatet financiare ndaj kapitalit DC - - - - - - 

Pozicioni i detyrimeve bruto në derivatet financiare ndaj kapitalit DC - - - - - - 

Të ardhurat nga tregtia ndaj gjithsej të ardhurave  DC 2.4 2.3 4.0 1.4 3.1 3.0 

Shpenzimet e personelit ndaj shpenzimeve të jointeresit DC 40.9 42.7 43.0 43.7 44.3 43.9 

Dallimi midis normave referente të huadhënies dhe të depozitave DC 7.7 6.0 5.5 5.6 5.3 5.6 

Dallimi midis normës më të lartë dhe asaj më të ulët ndërbankare NA - - - - - - 

Depozitat e klientëve ndaj gjithsej kredive (jondërbankare) DC 130.3 130.4 124.4 121.3 113.8 117.5 

Kreditë e denominuara në valutë të huaj ndaj gjithsej kredive DC 0.3 - - - 0.2 0.1 

Detyrimet e denominuara në valutë të huaj ndaj gjithsej detyrimeve  DC 3.7 3.6 4.6 4.8 4.9 4.7 

Pozicioni i hapur neto në ekuitet ndaj kapitalit  
 

Burimi: vlerësimet e stafit të FMN-së  

Shënim: “…” dhe “-” nënkuptojnë n.a. 

Një çështje tjetër madhore është rishikimi i të dhënave historike. DMB ndryshoi kohët e 

fundit burimet e të dhënave për t’i përpiluar TSHF-të nga një kombinim i të dhënave 

statistikore dhe të dhënave mbikëqyrëse në një grup të dhënësh të bazuar vetëm në të dhëna 

mbikëqyrëse, kryesisht për shkak të informacionit më të detajuar mbi bilancin në përputhje 

me SNRF. Ndryshimi në një grup të të dhënave rezultoi në një boshllëk në të dhënat 

historike, megjithëse relativisht i vogël në madhësi para shtatorit 2018. STA rekomandon që 

BQK-ja të rishikojë të dhënat historike para shtatorit 2018 bazuar në të gjitha të dhënat 

mbikëqyrëse për të siguruar konsistencën në seritë kohore të dhënave. Çështje të tjera të 

vogla janë adresuar nga DMB-ja — megjithëse në pritje të verifikimit — në kuadër të AT-së 

së STA-së të ofruar nga distanca dhe me bazë në seli.29
  

                                                           
29 Këto çështje përfshijnë masën e gjithsej kredive bruto, e cila duhet të përfshijë kredi ndërbankare si dhe kredi 

jondërbankare; dhe masa e KJP-ve neto, të cilat duhet të zbresin vetëm provizione specifike, por jo edhe provizione të 

përgjithshme. 
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Praktikat rregullatore dhe të kontabilitetit të MD-ve janë përgjithësisht në përputhje me 

Udhëzuesin e TSHF-ve, i cili i ndjek parimet e Bazelit dhe Standardet Ndërkombëtare të 

Kontabilitetit (SNK-të). Metadat e TSHF-ve të Kosovës që nga korriku 2010 tregojnë se dy 

treguesit e mjaftueshmërisë së kapitalit (kapitali rregullator, dhe kapitali rregullator i klasit 1, 

përkatësisht, ndaj aseteve të ponderuara me rrezik janë përpiluar bazuar në kornizën 

rregullatore të Bazel I dhe II. Metodat e vlerësimit të përdorura për të vlerësuar të dhënat 

themelore bazohen në SNK 39. STA rekomandon që BQK-ja të sigurojë metadata të 

përditësuara dhe të plota për publikim në uebfaqen e FMN-së kur ndodhin ndryshime të 

mëdha; veçanërisht, pas futjes së planifikuar në zbatim të kornizës rregullatore Bazel III dhe 

SNRF 9 në vitin 2020. 

 

BQK-ja aktualisht harton TSHF-të duke përdorur një bazë “konsolidimi të brendshëm”, e cila 

konsolidon flukset dhe pozicionet e mbajtësve rezidentë të depozitave me ato të degëve të tyre 

rezidente dhe filialeve të marrjes së depozitave. Megjithëse Udhëzuesi i TSHF-ve rekomandon 

një bazë “ndërkufitare dhe ndërsektoriale të inkorporuar brenda vendit” ose një bazë “të 

kontrolluar brenda vendit, ndërkufitare, ndërsektoriale” si një bazë e preferuar e konsolidimit, 

ai gjithashtu siguron bazën e konsolidimit brenda vendit si një alternative kur MD-të rezidente 

nuk kanë filiale jorezidente dhe pak ose asnjë filial joMD të kontrolluar brenda vendit. Ky 

është rasti i Kosovës; sipas metadatave që përshkruajnë mbulimin institucional të TSHF-ve 

për MD-të dhe korporatat e tjera financiare (KTF) që nga viti 2018, MD-të nuk kanë asnjë 

degë ose filial që operon jashtë shtetit ose filiale joMD të përfshira në raportimin e TSHF-ve. 

Sidoqoftë, nëse këto institucione bëhen gjithnjë e më të rëndësishme, megjithëse nuk ka 

shumë gjasa që kjo të ndodhë në planin afatshkurtër deri në planin afatmesëm, BQK-ja duhet 

të marrë në konsideratë përdorimin e një baze “ndërkufitare dhe ndërsektoriale të inkorporuar 

brenda vendit” ose të një baze konsoliduese “të kontrolluar brenda vendit, ndërkufitare, 

ndërsektoriale”. 

 

Përveç TSHF-ve të raportuara nga DMB-ja në STA, DAESF-ja e BQK-së publikon TSHF-të e 

përzgjedhura si pjesë e Informatave Mujore të Sistemit Financiar në uebfaqen e saj.30 

Meqenëse janë identifikuar disa mospërputhje megjithëse relativisht të vogla midis këtyre dy 

grupeve të TSHF-ve, DMB-ja ka qenë duke rishikuar dhe adresuar çështjet metodologjike në 

kuadër të AT-së së STA-së të ofruar nga distanca dhe me bazë në seli. Një burim kryesor i 

mospërputhjeve duket se lind nga grupet e ndryshme të të dhënave burimore të përdorura për 

përpilimin e TSHF-ve: DMB-ja përdor vetëm të dhëna mbikëqyrëse të raportuara nga bankat 

komerciale, ndërsa DAESF-ja përdor kombinimin e të dhënave mbikëqyrëse dhe të dhënave 

statistikore të dhëna nga Departamenti i Statistikave (DS) i BQK-së. Dallimet e dy grupeve të 

të dhënave burimore përfshijnë përjashtimin e kredive ndërbankare nga totali i kredive bruto 

(të dhëna mbikëqyrëse) dhe përjashtimin e bankave në likuidim nga popullimi i llogaritjes së 

TSHF-ve për MD-të (të dhëna mbikëqyrëse). 

Detaje të mëtejshme mbi burimet e mospërputhjeve duhet të sigurohen për AT-në e ofruar 

nga distanca dhe me bazë në seli, e cila është në vazhdim e sipër. Për më tepër, trajtimi i 

këtyre çështjeve kërkon kooperim dhe bashkëpunim midis DMB-së dhe DAESF-së. 
 

                                                           
30 Shih BQK, prill 2019, “Informatat Mujore të Sistemit Financiar”, https://bqk-kos.org/?id=271. 

https://bqk-kos.org/?id=271
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B. Statistikat Monetare dhe Financiare 
 

BQK-ja raporton të dhëna monetare duke përdorur formularë të standardizuar raportimi 

(FSR) për bankën qendrore (FSR 1SR) dhe korporatat e tjera depozituese (KTD) (FSR 2SR) 

në baza mujore, dhe për KTF-të (FSR 4SR) në baza tremujore. Këto përgjithësisht përputhen 

me konceptet dhe përkufizimet e Manualit të Statistikave Monetare dhe Financiare dhe 

Udhëzuesit të Hartimit 2016. Mbulimi institucional i 2SR aktualisht përfshin bankat 

komerciale, të vetmet korporata të tjera depozituese që ekzistojnë në Kosovë. Mbulimi 

institucional i 4SR aktualisht përfshin: institucione mikrofinanciare (që përbëjnë 12.0 për 

qind të totalit të aseteve në sektor që nga qershori 2019); kompanitë e sigurimeve (8.6 për 

qind); fondet e pensionit (78.7 për qind); dhe agjencitë e transferimit të parave (0.8 për 

qind).31 Tabela AI.2 tregon strukturën e sektorit të korporatave financiare në Kosovë dhe 

rëndësinë relative të nënsektorëve që nga qershori i vitit 2019. 

 

Shtojca I Tabela 2. Struktura e Sektorit të Korporatave Financiare 

(prej qershorit të vitit 2019) 

 

 
Nënsektori/institucionet 

Gjithsej asete 

(në miliona 

euro) 

Përqindja e 

nënsektorit 

Përqindja 

e sistemit 

financiar 

Banka Qendrore    

Banka Qendrore e Kosovës 1,691  20.2 

Korporatat e tjera depozituese    

Bankat komerciale 4,303  51.4 

Korporatat e tjera financiare 2,378 100.0 28.4 

Institucionet mikrofinanciare 285 12.0 3.4 

Kompanitë e sigurimeve 205 8.6 2.4 

Fondet e pensioneve 1,871 78.7 22.3 

Agjencitë e transferimit të parave 17 0.7 0.2 

Gjithsej 8,372 n.a. 100.0 

Burimi: Banka Qendrore e Kosovës. 

 

STA kreu një mision të AT-së për SMF-të në gusht 2019 për të ndihmuar BQK-në në 

përmirësimin e të dhënave monetare. Çështjet kryesore të të dhënave të identifikuara nga 

misioni përfshijnë si më poshtë: 

 

 Korrigjimi i keqklasifikimit: misioni rekomandoi që BQK-ja të trajtojë mangësitë e 

klasifikimit në drejtim të instrumenteve financiare, sektorëve dhe valutave — 
 
 

 

 

 

                                                           
31 Dy nënsektorë të tjerë ekzistojnë në Kosovë: një kompani e menaxhimit të aseteve dhe zyrat e këmbimit valutor. 

Sidoqoftë, ato nuk janë përfshirë në mbulimin e 4SR për shkak të madhësisë së tyre të parëndësishme, me asete 

totale prej më pak se 1 milion € secila. 
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kryesisht për 2SR dhe 4SR, megjithëse me përmasa të parëndësishme në raport me 

totalin e aseteve. Çështjet kryesore përfshijnë: riklasifikimin ndërmjet llogarive të tjera të 

arkëtueshme/të pagueshme dhe aseteve jofinanciare; ndarja e rezervave teknike të 

sigurimeve ndërmjet nënsektorëve të sigurimeve (jetë, jojetë, dhe risigurimi); dhe 

riklasifikimi i valutës së huaj në valutën kombëtare për disa instrumente financiare. 

 

 Rritja e periodicitetit të 4SR në mujor: BQK-ja raporton 4SR në baza tremujore 

ndërsa DS-ja tashmë merr të dhëna burimore mujore për nënsektorët kryesorë: për 

korporatat e sigurimeve drejtpërdrejt nga institucionet financiare; dhe për fondet e 

pensioneve indirekt nga DMB-ja. Misioni sugjeroi që DS-ja të bëjë një marrëveshje 

institucionale me DMB-në për të shkëmbyer të dhëna burimore për fondet e 

pensioneve për përpilimin dhe raportimin në kohë të 4SR mujore. 

 

 Regjistrimi i rivlerësimit për 1SR: BQK-ja raporton rezultatin e vitit aktual 

(d.m.th., fitimi/humbja neto për periudhën raportuese) si gjithëpërfshirës të 

rregullimit të vlerësimit (d.m.th. rivlerësimi). Pasi rivlerësimi, që paraqet ndryshimet 

neto në vlerën e aseteve dhe detyrimeve në bilancin e tij, mund të luhatet gjerësisht - 

shpesh vetëm përkohësisht - për shkak të ndryshimeve në kursin e këmbimit valutor 

ose në çmimin e letrave me vlerë të borxhit dhe çmimin e kapitalit, misioni 

rekomandoi që BQK-ja të regjistrojë veçmas rivlerësimin për vlerësim më të mirë të 

bilancit të bankës qendrore. 

 

 Vlerësimi dhe raportimi i valutës euro në qarkullim: BQK-ja nuk emeton valutë 

kombëtare, dhe euro përdoret si valutë ligjore dhe njësi e llogarisë në Kosovë. Për 

shkak të vështirësive në marrjen e të dhënave të duhura burimore, të nevojshme për 

vlerësim, BQK-ja ndaloi së përpiluari dhe së raportuari në STA valutën euro në 

qarkullim në vitin 2006, duke nënraportuar furnizimin me para. Ndërsa aktualisht 

nuk raporton në SMF, BQK-ja vlerëson së brendshmi valutën në qarkullim duke 

përdorur informacionin bazuar në normën nominale të rritjes së BPV-së me një nivel 

fillestar të aksioneve në vitin 2002 të rregulluar për transaksione pa para të gatshme 

në sistemin e pagesave. Meqë ka kontrolluar vlerësimin aktual kundrejt raporteve të 

depozitave të parave të gatshme për vendet fqinje, BQK-ja konsideron se hetimi i 

mëtejshëm i vlerësimit është i nevojshëm para raportimit dhe shpërndarjes së tyre. 

Ekipi i misionit rekomandoi që BQK-ja të hulumtojë metoda të tjera vlerësimi dhe të 

vlerësojë përshtatshmërinë e vlerësimeve me qëllim që të fillojë rregullisht 

raportimin e furnizimit me para, përfshirë këtu valutën euro në qarkullim, në STA. 

 

 Zhvillimi i statistikave financiare: BQK-ja është duke zhvilluar një bazë të dhënash 

gjithëpërfshirëse të buruar nga sektorët financiar bazuar në FSR-të me qëllim të 

përpilimit të statistikave financiare për të vlerësuar lidhjet ndërsektoriale në 

kontekstin e analizës së politikës makroprudenciale. Hapat e ardhshëm të parashikuar 

nga BQK-ja do të jenë përfshirja në bazë të të dhënave e të dhënave burimore për 

sektorët e tjerë përfshirë sektorin e jashtëm, sektorin qeveritar dhe sektorin e 

korporatave jofinanciare (KJF). Ndërsa marrja e të dhënave për KJF paraqet një sfidë 

të konsiderueshme për sa i përket kohës dhe burimeve pa një qasje të lehtë në të 

dhënat e tyre burimore, misioni sugjeroi që BQK-ja të prioritizonte detyrat e projektit 

duke vlerësuar rëndësinë dhe madhësinë e ndërlidhjeve midis KJF dhe sektorëve të 

ekonomive shtëpiake. Ndërkohë, duhet të prioritizohet përdorimi i të dhënave 
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ekzistuese për të identifikuar cenueshmërinë dhe rreziqet në ndërlidhjet sektoriale, të 

cilat do të udhëzojnë analizën e politikave  

 

 

C. Qasja e bilancit të gjendjes 
 

STA harton matricat BSA për të plotësuar TSHF-të për një analizë të stabilitetit të sektorit 

financiar. BSA mund të përdoret për të analizuar cenueshmërinë që rrjedhin nga pozicionet e 

bilancit të gjendjes si dhe mospërputhjet në kohë të caktuar si dhe për krijimin e dobësive të 

tilla me kalimin e kohës. Simulimet mund të bëhen për të analizuar tejkalimin e tronditjeve të 

mundshme nga një sektor në tjetrin, siç është tërheqja e papritur e depozitave bankare ose 

pamundësia për të "rikthyer" maturimin e borxhit të jashtëm. 

 

Korniza e BSA-së32 merr në konsideratë katër lloje kryesore të mospërputhjeve të bilancit të 

gjendjes që mund të tregojnë për cenueshmërinë e të gjithë sektorëve të ekonomisë: (1) 

mospërputhjet e valutave; (2) mospërputhjet e mbetura të maturimit mes detyrimeve dhe 

aseteve, siç janë detyrimet afatshkurtra ndaj aseteve afatgjata që krijojnë fonde dhe rreziqe 

të normës së interesit; (3) problemet e strukturës së kapitalit, duke përfshirë një mbështetje 

të tepruar në borxh dhe jo në kapital (ose një levë të lartë); dhe (4) rrezikun e solvencës ose 

homologëve. Kështu, BSA-ja identifikon lidhjet ndërsektoriale dhe mospërputhjet e 

mundshme të bilancit me instrumentin, sektorin homolog, monedhën, dhe ndoshta 

maturimin. BSA gjithashtu mund të përfshijë artikuj të memorandumit për të lejuar 

llogaritjen e totaleve të kontrollit (p.sh., asetet jo-financiare dhe asetet/detyrimet e tjera për 

të cilat sektorët homologë nuk janë identifikuar). 

 

BSA-ja përfaqëson një shtrirje të analizave tradicionale makroekonomike nga flukset në 

stoqe. Ajo harton bilancet e secilit sektor të ekonomisë: domethënë, qeverisë; sektorit 

financiar, të ndarë në rastin kur është e mundur në bankën qendrore, KTD dhe KTF; sektorit 

privat jo-financiar, të ndarë kur është e mundur në korporata dhe familje; dhe sektorit të 

jashtëm (pjesa tjetër e botës). Këto bilance mund të përfaqësohen në një tabelë të vetme në 

formën e matricës. Matrica BSA, duke përshtatur matricën tradicionale të fluksit të fondeve, 

shkon përtej mbledhjes së aseteve sektoriale, detyrimeve dhe pozicioneve neto, për të 

vlerësuar edhe asetet dhe detyrimet ndër-sektoriale - d.m.th. pozicionin e secilit sektor 

përballë atij të sektorëve të tjerë të brendshëm si dhe jo-rezidentët. 

 

Dobia e BSA-së për të përmirësuar hartëzimin e rreziqeve dhe efekteve të pa lidhura, si dhe 

për të identifikuar cenueshmëritë përkatëse për një analizë më të thelluar makro financiare, u 

theksua gjithashtu në Rishikimin e Mbikëqyrjes çdo tre vjet të FMN-së 2014, në veçanti 

rëndësinë e analizës së bilancit kombëtar në zbulimin e rreziqeve dhe të kuptuarit se si 

shumohen goditjet dhe nevoja për një progres shumë më të madh nga vendet anëtare të 

FMN-së për të përmirësuar sigurimin e të dhënave.33
  

 

 

 

Burimi kryesor i të dhënave për matricën BSA janë statistikat monetare (FSR) për shkak të 

                                                           
32 Shihni Dokumentin e Politikave të FMN-së "Qasja e Bilancit në Mbikëqyrjen e Fondit," qershor 2015.  
https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2015/061215.pdf 
33 Shih 2014 Rishikimi i Mbikëqyrjes tre-vjetore - Dokumenti përmbledhës  
http://www.imf.org/~/media/Websites/IMF/imported-full-text-pdf/external/np/pp/eng/2014/_073014.ashx 
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rolit të ndërmjetësimit financiar të korporatave financiare në një ekonomi dhe informacionit 

për sektorin homolog. FSR-të mundësojnë zhvillimin e tabelave nga-kush-për-kë për stoqet 

për përfshirje në BSA. Burime të tjera të të dhënave përfshijnë pozicionin e investimeve 

ndërkombëtare (PIN), i cili siguron informacione për rezervat e sektorëve rezidentë me 

pjesën tjetër të botës me instrument, dhe informacionin e bilancit financiar të qeverisë që 

paraqet aktivet dhe detyrimet e qeverisë së përgjithshme ose nënsektorëve të tij me 

instrument dhe homolog. 

 

Matrica e BSA për Kosovën për fundin e vitit 2017 është dhënë më poshtë duke përdorur 

SMF dhe PIN (shiko Tabelën AI.3) - Megjithëse Kosova siguron të dhëna për bilancin e 

qeverisë, informacioni mbi ndarjen sektoriale nuk është i zbërthyer sa duhet për t'u përdorur 

në BSA. Ky version i kornizës nga “kush për kë” paraqet gjithsej asetet dhe detyrimet për të 

gjithë sektorët sipas sektorit homolog dhe sipas valutës, duke mundësuar të gjurmohet kush 

financon kë, me sa, dhe në çfarë monedhe. Vini re se duke shpërndarë asetet dhe detyrimet 

totale, matricat e tjera BSA mund të prodhohen për secilin instrument financiar dhe për 

maturim të ndryshëm kur të dhënat janë të disponueshme. 

 

Përmirësimet e mëtutjeshme në të dhënat themelore do të rrisnin tërësinë e matricës, si dhe 

dobinë e saj si mjet analitik. Për sektorin financiar, përmirësimet e nevojshme, siç është 

riklasifikimi i mundshëm i fondeve të pensioneve janë identifikuar më lart në SMF. 

Për sektorin e jashtëm, Kosova përpilon dhe raporton të dhëna tremujore të PIN bazuar në 

edicionin e gjashtë të Manualit të Bilancit të Pagesave dhe Pozicionit të Investimeve 

Ndërkombëtare sipas kategorive funksionale, instrumenteve, sektorëve dhe maturimit 

origjinal. Për disa komponentë të PIN, Kosova siguron të dhëna të ndara për KJF, familjet 

dhe institucionet jofitimprurëse që u shërbejnë familjeve. Meqenëse informacioni mbi 

zbërthimin e valutës nuk është i disponueshëm, asetet dhe detyrimet e mbajtura nga banorët  

kundrejt pjesës tjetër të botës supozohet se janë të gjitha në valutë të huaj. Zhvillimi i të 

dhënave për zbërthimin e valutës do të përmirësonte cilësinë e matricës së BSA. 

Për sektorin qeveritar, Kosova përpilon dhe raporton të dhëna vjetore të bilancit në 

përputhje me Manualin e Statistikave të Financave të Qeverisë 2014 (SFQM 2014), 

megjithëse në bazë të parave të gatshme. 

Sidoqoftë, përpilimi dhe raportimi i rregullt i të dhënave të bilancit nuk është plotësisht i 

vendosur pasi të dhënat për vitin 2017 nuk janë raportuar (të dhënat vetëm për 2015 dhe 

2016 janë në dispozicion) dhe të gjitha instrumentet nuk janë të mbuluara. Vazhdimi i AT-

së mbi Statistikat financiare të Qeverisë (SFQ) vazhdon të ndihmojë me ato çështje. 
 

 

 

 
 

 

 

33 Shih 2014 Rishikimi i Mbikëqyrjes Trienare - Vështrim i përgjithshëm 

http://ëëë.imf.org/~/media/Ëebsites/IMF/imported-full-text-pdf/external/np/pp/eng/2014/_073014.ashx
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Shtojca I. Tabela 3. Matrica e Bilancit 

Kosovë 

2017 - Përqindja e BPV-së (6282 milionë) 

 

 

  

 

 
 

 
 Qeveria 

 
 
 

Asetet       Detyrimet 

Banka Qendrore 
 
 
 

Asetet       Detyrimet 

Korporatat e tjera 

depozituese 

 
Asetet       Detyrimet 

Korporatat e tjera 

financiare 

 
Asetet       Detyrimet 

Korporatat 

jofinanciare 

 
Asetet       Detyrimet 

Ekonomitë shtëpiake 
 

 
 

Asetet       Detyrimet 

Të jashtme 
 

 
 

Asetet       Detyrimet 

Total 
 
 
 

Asetet       Detyrimet 

Qeveria 

  
 
 

3% 14% 

 
 

4% 0% 

 
 

2% 0% 

 
 

2% 

 
 

1% 

 
 

0% 

 
 

0% 

Burimi: PIN  
 

17% 

 
 

15% Total 7% 0% 

Në monedhën vendore 0% 14% 4% 0% 2% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 8% 15% 

Në monedhë të huaj 3% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 0% 9% 0% 

Banka Qendrore  
 

14% 3% 
 

 
 

5% 3% 

 
 

1% 0% 

 
 

1% 

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

0% 

Burimi: SMF  
 

26% 

 
 

26% Total 5% 20% 

Në monedhën vendore 14% 0% 5% 3% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 21% 3% 

Në monedhë të huaj 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 20% 5% 22% 

Korp e tjera 

depozituese 

 

 

 

0% 4% 

 

 

 

3% 5% 

 

 

 

0% 1% 

 

 

 

2% 0% 

 

 

 

10% 

 

 

 

25% 

 

 

 

43% 

 

 

 

14% 

Burimi: SMF 
 

 

 

62% 

 

 

 

61% Total 4% 11% 

Në monedhën vendore 0% 4% 3% 5% 0% 1% 2% 0% 10% 25% 41% 14% 0% 0% 56% 50% 

Në monedhë të huaj 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 4% 11% 6% 11% 

Korp e tjera financiare  
 

0% 2% 

 
 

0% 1% 

 
 

0% 2% 

 
 

0% 0% 

 
 

0% 

 
 

3% 

 
 

30% 

 
 

0% 

Burimi: SMF  
 

32% 

 
 

31% Total 2% 24% 

Në monedhën vendore 0% 2% 0% 1% 0% 2% 0% 0% 0% 3% 3% 0% 0% 0% 4% 7% 

Në monedhë të huaj 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 26% 0% 2% 24% 28% 24% 

Korporatat jofinanciare  
 

0% 1% 

 
 

25% 10% 

 
 

3% 0% 
  

 
 

54% 21% 

 
 

82% 

 
 

34% Total 1% 2% 

Në monedhën vendore 1% 2% 0% 1% 25% 10% 3% 0% 0% 0% 28% 12% 

Në monedhë të huaj 0% 0% 0% 0% 0% 0% 54% 21% 54% 21% 

Ekonomitë shtëpiake 

 

 
 

0% 0% 

 
 

0% 0% 

 
 

14% 43% 

 
 

0% 30% 
  

 
 

0% 

 
 

0% 

 
 

14% 

 
 

72% Total 

Në monedhën vendore 0% 0% 0% 0% 14% 41% 0% 3% 0% 0% 14% 44% 

Në monedhë të huaj 0% 0% 0% 2% 0% 26% 0% 0% 0% 28% 

Të jashtme 

 

Burimi: PIN Burimi: SMF Burimi: SMF Burimi: SMF  
 

21% 

 
 

54% 

 
 

0% 

 
 

0% 
 

 
 

76% 

 
 

71% Total 0% 7% 20% 5% 11% 4% 24% 2% 

Në monedhën vendore 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Në monedhë të huaj 0% 7% 20% 5% 11% 4% 24% 2% 21% 54% 0% 0% 76% 71% 

Total 15% 17% 26% 26% 60% 63% 31% 32% 34% 82% 72% 14% 71% 76%  
Në monedhën vendore 15% 8% 3% 21% 49% 57% 7% 4% 12% 28% 44% 14% 0% 0% 

Në monedhë të huaj 0% 9% 22% 5% 11% 6% 24% 29% 21% 54% 28% 0% 71% 76% 

 

Burimi: Vlerësimet e FMN-së dhe stafit të FMN-së. 

SFQ, bazuar në MSFQ 2014, rekomandon përpilimin e serive të të dhënave për pozicionet e 

aksioneve me ndarjen sektoriale të palës. Derisa të zhvillohen këto të dhëna, informacioni 

prej kujt për kë, i paraqitur në matricën BSA duhet të vlerësohet për sektorët homologë siç 

është sektori financiar dhe ai i jashtëm, duke përdorur të dhëna të disponueshme nga SMF 

dhe PIN, përkatësisht. 

Shumica e boshllëqeve të mbetura të të dhënave në matricën e BSA pasi plotësohen nga 

SMF, PIN, dhe SFQ mund të plotësohen me të dhëna për KJF dhe ekonomitë shtëpiake. 

Mbledhja e të dhënave për pozicionet midis KJF-ve dhe ekonomive shtëpiake mund të jetë 

sfiduese pasi ato mund të merren vetëm nga burimet e të dhënave të lidhura me llogaritë 

kombëtare, për të cilat BQK-ja ka nevojë për bashkëpunim të ngushtë me agjencitë e tjera 

statistikore, mbikëqyrëse dhe rregullatore — cilësia e të dhënave, mbulimi, periodiciteti , dhe 

afati kohor janë zakonisht çështje madhore edhe nëse të dhënat e burimit janë në dispozicion. 
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 SHTOJCA II. UDHËRRËFYESI I ASISTENCËS TEKNIKE 
 

 

Fusha tematike 
 

Cenueshmëria kyçe 
 

Objektivi Strategjik 
 

Aktiviteti i AT-së 
Agjencia 

përgjegjëse 
 

Prioriteti 
 

Afati kohor 

Përmirësimi i qeverisjes së Bankës Qendrore 

Qeverisja e 

Bankës 

Qendrore 

Dobësitë në qeverisjen 

e bankës qendrore. 

Fuqizimi i marrëveshjeve 

strukturore për qeverisjen e 

bankës qendrore dhe përmirësimi 

i efektivitetit të vendimmarrjes 

1. Rishikimi i strukturës së menaxhimit dhe 

përgjegjësive të BQK-së. 

2. Rishikimi i efektivitetit të organeve 

vendimmarrëse të  BQK-së, duke 

përfshirë anëtarësimin e komiteteve 

kyçe. 

 

(TMK) 

BQK H ST 

Fuqizimi i mbikëqyrjes financiare dhe rregullorja 

Sektori Bankar 

CRDIV/BASEL lll CRDIV/Bazel lll është 

një dokument kompleks 

dhe teknik, i cili vendos 
përgjegjësi të mëdha mbi 

mbikëqyrësit për zbatim. 

Fuqizimi i kornizës rregullatore. Mbikëqyrja e zbatimit të CRDIV/Bazel lll dhe 
ofrimi i trajnimeve të nevojshme për stafin e 

BQK-së për ta kuptuar dhe zbatuar 

plotësisht atë me sukses. 

 

(TMK: kjo mund të përfshijë një numër të 

vizitave në BQK në baza të vazhdueshme) 

BQK H MT 

Mbikëqyrja 

bankare 

Nënvlerësimi i 
rrezikut të likuiditetit 
të bankave. 

Përdorimi i treguesve më të 
përshtatshëm të monitorimit të 
likuiditetit dhe një modeli të 
testimit të stresit për të 
përmirësuar vlerësimin e rrezikut 
të likuiditetit të bankave. 

1. Zhvillimi i treguesve më të përshtatshëm 
të likuiditetit për monitorimin e profilit të 
likuiditetit të bankave. 

2. Zhvillimi i modelit të testimit të stresit. 

3. Trajnimi i stafit: modeli i plotë: 

 Të kuptuarit e plotë të modelit të 

testimit të stresit të likuiditetit; 

 përdorimi i treguesve dhe modelit të 

testimit të stresit në mbikëqyrjen në 

terren. 
 

(TMK) 

BQK (DMB) H IM 

Mbikëqyrja 

bankare 

Mjete dhe tregues më 
pak të sofistikuar për të 
vlerësuar ekspozimin e 
bankave ndaj rrezikut të 
kredisë dhe për të 
monitoruar 
performancën dhe 
dobësitë e tregut të 
kredisë. 

Përdorimi i mjeteve dhe 
indikatorëve më të sofistikuar 
për një vlerësim më të plotë të 
ekspozimit të bankave ndaj 
rrezikut të kredisë dhe 
performancës dhe dobësive të 
tregut të kredisë, bazuar në të 
dhënat e detajuara nga RK. 

1. Zhvillimi i mjeteve dhe treguesve për 

vlerësimin më të plotë të rrezikut të 

kredisë bazuar në të dhënat e detajuara të 

RK-së. 

2. Zhvillimi i mjeteve dhe treguesve për 

vlerësimin më të plotë të tregut të kredisë 

bazuar në të dhënat e detajuara të RK-së. 

3. Trajnimi i stafit: 

 shkathtësi për monitorimin e rrezikut të 

kredisë 

 të kuptuarit e plotë të mjeteve dhe 

treguesve 

 përdorimi i treguesve dhe mjeteve 

në mbikëqyrjen në vend të një 

perspektive mikro dhe makro të 

rrezikut të kredisë 

 

(TMK) 

BQK (DMB 
dhe DAESF) 

ML MT 
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Fusha tematike 
 

Cenueshmëria kyçe 
 

Objektivi Strategjik 
 

Aktiviteti i AT-së 
Agjencia 

përgjegjëse 
 

Prioriteti 
 

Afati kohor 

Sektori i sigurimeve 

Rregullimi dhe Mbikëqyrja 

e Sigurimeve 

Çështjet e sjelljes së 

tregut nuk janë trajtuar në 

mënyrë adekuate në 

praktikat e mbikëqyrjes. 

Çështjet e sjelljes së 

tregut mund të jenë duke 

shkaktuar probleme 
prudenciale. 

Përmirësimi i 

mbikëqyrjes së sjelljes 

së tregut. 

1. Zhvillimi i kornizës rregullative të rishikuar 

për mbikëqyrjen e sjelljes së tregut. 

2. Zhvillimi i instrumentit mbikëqyrës për 

mbikëqyrjen e sjelljes së tregut. 

3. Trajnimi i stafit mbi mbikëqyrjen 

e sjelljes së tregut. 

 

(TMK) 

BQK ML MT 

Rregullimi dhe 
mbikëqyrja e 

sigurimeve 

Veprimet mbikëqyrëse 

përqendrohen në 

zbatim dhe janë shumë 

të ligjshme që çojnë në 

rezultate nën-optimale 

ku çështjet në industri 

trajtohen vetëm 

përmes zbatimit. 

Përmirësimi i ndërhyrjes 

mbikëqyrëse përmes 

masave parandaluese dhe 
korrekte para përdorimit të 

zbatimit. 

1. Zhvillimi i masave mbikëqyrëse 

përshkallëzuese përpara masave të 

zbatimit. 

2. Trajnimi i stafit për praktikat e 

mbikëqyrjes, përfshirë këtu "mentalitetin" 

e mbikëqyrjes, duke u larguar nga një 

rregullore e detajuar dhe përqendrimi i 

pajtueshmërisë dhe arritjes së rezultateve 

me industrinë që nuk përfshijnë zbatimin. 

 

(TMK) 

BQK H ST 

Rregullimi dhe Mbikëqyrja 

e Sigurimeve 

Menaxhimi i krizave 
përfshin instalimin e 

punonjësve të BQK-së 

si administratorë dhe 

pastaj likuiduesit nëse 

administrata nuk e 
ekspozon BQK-në ndaj 

rrezikut të reputacionit. 

Zhvillimi i qasjeve të reja për 

menaxhimin e krizave që nuk 

përfshijnë përdorimin e 

punonjësve të BQK-së. 

1. Asistimi në zhvillimin e mëtejshëm të 

praktikave të menaxhimit të krizave, që 

bazohet në proceset tashmë në fuqi, por duke 

hequr përdorimin e punonjësve të BQK-së. 

2. Trajnimi i stafit për menaxhimin e 

krizave në sektorin e sigurimeve. 

 

(Mundësisht të ofrohet nga DL-ja e FMN) 

BQK ML MT 

Rregullimi dhe 
mbikëqyrja e 

sigurimeve 

Inspektimet në 

vend (onsite) mund 
të shpërfillin rreziqet 

materiale. 

Përmirësimi i teknikave të 

inspektimit në vend (onsite) 

duke u përqendruar në rrezik 

dhe jo në përmbushje 

1. Trajnimi i stafit për 

teknikat e 
mbikëqyrjes në vend. 

2. Ofrimi i trajnimeve në 

vendin e punës për 

inspektimin në vend. 

 

(TMK) 

BQK H ST 

Rregullimi dhe 
mbikëqyrja e 

sigurimeve 

Solvenca II u 
zbatua shumë 

shpejt dhe në 

mënyrë 

graduale. 

Zbatimi i Solvencës II në 

mënyrë proporcionale dhe 

puna me industrinë për ta 

përgatitur atë për Solvenca II 

dhe për të përgatitur stafin 

mbikëqyrës. 

1. Partneriteti me EIOPA për të ofruar 

ndihmë në hartimin e një zbatimi 

proporcional të Solvenca II. 

2. Partneriteti me EIOPA për të ofruar 

trajnime të stafit në teknikat e 

mbikëqyrjes së Solvencës II. 

 

(BB mund të ofrojë ndihmë për Solvencën  

II në modulin e zhvillimit të PVSF.) 

BQK M LT 
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Fusha tematike 
 

Cenueshmëria kyçe 
 

Objektivi Strategjik 
 

Aktiviteti i AT-së 
Agjencia 

përgjegjëse 
 

Prioriteti 
 

Afati kohor 

Tregu i letrave me vlerë 

Tregu i 
letrave 
me vlerë 

Tregjet e 
pazhvilluara të 

kapitalit. 

Identifikimi i 
përparësive për 

zhvillimin e tregjeve 
kapitale. 

Krijimi i një task force ndër-agjenci për 

zhvillimin e tregjeve kapitale në Kosovë. 

 

(TMK të sigurojë udhëzime të 

vazhdueshme për task forcën) 

BQK, MF, 
FKPK, 

M MT 

Tregu i 
letrave 
me vlerë 

Tregjet e 
pazhvilluara të 

kapitalit. 

Sigurimi i një kornize të 

shëndoshë rregullatore për 

tregjet kapitale. 

Sigurimi i ndihmës për MF në hartimin e 

pjesëve kryesore të legjislacionit të 

tregjeve të kapitalit. 

(TMK, së bashku me DL, të shqyrtojnë 

dhe komentojnë projektet e përgatitura 

nga BQK) 

BQK, MF M LT 

Tregu i 
letrave 
me vlerë 

Tregjet e 
pazhvilluara të 

kapitalit. 

Përgatitja e autoriteteve 

mbikëqyrëse për mbikëqyrje 

të tregjeve kapitale. 

Rritja e ekspertizës dhe njohurive për 

tregjet e kapitalit në BQK. 

 

(TMK të identifikojë ofruesin e 

përshtatshëm të AT-së/trajnimit duke u 

lidhur me Bankën Botërore, BERZH dhe 

ESMA) 

BQK M MT 

Tregu i 
letrave 
me vlerë 

Tregjet e 
pazhvilluara të 

kapitalit. 

Krijimi i një bazë e shëndoshë 

për veprimtarinë e tregjeve të 

kapitalit. 

Sigurimi i ekzistimit të parakushteve 

për veprimtarinë e tregjeve të 

kapitalit. 
(TMK të ndërlidhet me BB për të rënë 

dakord mbi ofruesin e duhur të AT-së; 

DMF mund të ketë filluar punën përgatitore 

në këtë fushë) 

BQK, MF M LT 

Rreziku sistemik, stabiliteti financiar dhe politika makroprudenciale 

Qeverisja për 

stabilitet financiar 

Mungesa e 
aranzhimeve të 

duhura institucionale 
dhe qeverisjes për 

qëllime të PM. 

Realizimi i një rishikimi 
strategjik të marrëveshjeve 
institucionale dhe praktikave të 
BQK në mbështetje të 
qëllimeve të PM. 

AT-ja për aranzhimet institucionale rreth 

PM do të përfshihej në një mision më të 

gjerë të AT-së mbi qeverisjen e bankës 

qendrore.  
(TMK) 

BQK H ST 

Qeverisja për 

stabilitet financiar 

Mungesa e referencës 

në LBQKK për 

përdorimin e 

instrumenteve të 

prudenciale për 

qëllime të PM. 

Ndryshimi i LBQKK për t'i 

siguruar BQK-së një mandat 

të qartë për përdorimin e 

instrumenteve prudenciale 
për qëllime të PM. 

Rishikimi dhe ndihma në hartimin e 

LBQKK. (TMK së bashku me DL) 

BQK ML LT 

Monitorimi i 
rrezikut 
sistematik 

Staf i pamjaftueshëm i 

aftë për të përfunduar 

analizën e PM në një 

standard të lartë. 

Zhvillimi i një strategjie të 

BNj-ve për të identifikuar dhe 

përmbushur nevojat e 

trajnimit të stafit, përfshirë 

kompetencat thelbësore si 

testimi i stresit dhe analiza e 
rrjetit. 

Trajnimi i stafit. 
 

(Bazuar në kurset e trajnimit të 

disponueshme nga Instituti i FMN-së për 

Zhvillimin e Kapaciteteve) 

BQK H IM 
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Monitorimi i 
rrezikut 
sistematik 

Zbulimi i 
pamjaftueshëm i 

rreziqeve dhe 
dobësive të sektorit 

financiar kyç. 

Kryerja e analizës së hendekut 

të të dhënave. 

AT për zhvillimin e llogarive financiare 

sektoriale dhe statistikave të bilancit, 

përfshirë këtu sektorin jo-financiar. 

 

(STA) 

BQK, MF, 
dhe ASK 

H ST 
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Fusha tematike Cenueshmëria kyçe Objektivi Strategjik Aktiviteti i AT-së 

 
Agjencia 
 përgjegjëse 

 Prioriteti Afati kohor 
 

Rreziku sistemik, stabiliteti financiar dhe politika makroprudenciale 

Monitorimi i 
rrezikut 
sistematik 

Zbulimi i joadekuat i 
rreziqeve dhe 
dobësive të sektorit 

kryesor financiar. 

Identifikimi i burimit të të 

dhënave për indekset e 

çmimeve të pasurive të 

patundshme. 

Krijimi i një Grupi Punues ndërinstitucional të 

pasurive të patundshme, që përbëhet nga 

BQK,  MF, ASK, Ministria e Mjedisit dhe 
Planifikimit Hapësinor, dhe përfaqësuesit e 

industrisë së pasurve të patundshme për 

realizimin e regjistrimit të informacioneve 

mbi pasuritë e paluajtshme dhe zhvillimi i 

një strategjie për mbylljen e hendeqeve. 

BQK, MF, 
ASK, dhe 
Ministria e 
Mjedisit dhe 
Planifikimit 
Hapësinor. 

ML ST 

   (Mundësisht përkrahet nga STA)    
Monitorimi i 
rrezikut 
sistematik 

Zbulimi i 
pamjaftueshëm i 

rreziqeve dhe 
cenueshmërive të 

sektorit financiar 
kryesor. 

Përmirësimi i aftësive të 

testimit të stresit dhe 

analizës së rrjetit. 

Përmirësimi i metodologjive të testimit të 

stresit dhe zhvillimi i analizës së rrjetit. 

 

(TMK) 

BQK ML MT 

Zbatimi i kornizës së fuqishme për Vlerësimin e ndikimit të stabilitetit financiar të përfshirjes financiare 

Përfshirja financiare Mungesa e një 

mbikëqyrje të 

iniciativave të 

përfshirjes financiare, 

që në anën tjetër e 

pengojnë monitorimin 

dhe vlerësimin e 

rreziqeve të stabilitetit 

financiar të lidhura 

me thellimin financiar. 

Monitorimi në mënyrë 

efektive i rreziqeve për 

stabilitetin financiar që vijnë 

nga thellimi financiar. 

Vendosja e një strategjie kombëtare të 

përfshirjes financiare. 

 

(Kjo AT mund të sigurohet nga BB) 

BQK, MF, 

Ministritë e 

Tregtisë dhe 

Drejtësisë, 

dhe 
shoqatat e 
biznesit 

H ST 

Fuqizimi i raportimit financiar dhe statistikave të sektorit jo-bankare 

                                        Statistikat financiare  

Statistikat financiare Statistikat financiare 
joadekuate për 

vlerësimin e rrezikut. 

Fuqizimi i statistikave 
monetare dhe financiare. 

Sigurimi i konsistencave metodologjike 
me standardet ndërkombëtare. 

(STA) 

BQK ML MT 

Statistikat financiare Statistikat financiare 
joadekuate për 

vlerësimin e rrezikut. 

Fuqizimi i statistikave 
monetare dhe financiare. 

Zhvillimi i llogarive financiare sektoriale 
dhe statistikave të bilancit. 

(STA) 

BQK, ASK ML LT 

Statistikat e pasurive të 

patundshme 

Mungojnë informacione 

në statistikat e pasurive 

të patundshme. 

Fillohet mbyllja e hendeqeve të 

informacionit rreth tregjeve të 

pasurive të patundshme. 

Varësisht  nga disponueshmëria e të 

dhënave, zhvillohen seri statistikore mbi 

aktivitetin e ndërtimit dhe transaksionet e 

pasurive të paluajtshme. 

(STA) 

BQK, ASK ML LT 
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Afati kohor: IM: < 6 muaj; ST: < 12 muaj; MT: 12 to 24 muaj; LT: 24 muaj deri në 48 muaj. 

Legjenda 

Afati kohor Afati kohor Prioriteti 

I menjëhershëm (IM) I Lartë 

Afatshkurtër (ST) I Mesëm i Lartë 

Afatmesëm (MT) I Mesëm 

Afatgjatë (LT) 
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SHTOJCA III. KOSOVA: ZBATIMI I REKOMANDIMEVE TË AT KALUARA TMK KYÇE 

 

Rekomandimi 
Prioriteti 

Statusi i 

zbatimit 

Progresi i zbatimit 

Ligji i bankës qendrore 

Të themelohet korniza e menaxhimit të rrezikut në 

kuadër të BQK-së 

 
Zbatuar 

plotësisht 
Funksioni i Menaxhimit të Riskut  të BQK-së u krijua në vitin 2014 dhe Bordi Ekzekutiv miratoi Politikën mbi 

Menaxhimin e Riskut në vitin 2015.  Në vitin  2017, Funksioni i Menaxhimit të Riskut u shndërrua në një 

Departament të Menaxhimit të Riskut dhe Menaxhimi Operacional i Riskut u përmirësua më tej 

Planifikimi i Emergjencave për Përgatitjen e Krizave 

FSC duhet të takohet të paktën një herë në tre muaj, 

dhe të përfshijë anëtarët më të lartë të paktën çdo 

gjashtë muaj. BQK, si kryesuese, duhet të jetë 

përgjegjëse për rendin e ditës dhe procesverbalet 

E lartë 
Zbatuar 

pjesërisht 
Një MM u nënshkrua në vitin 2013 nga BQK, MF, dhe Komisioni i Kuvendit për Buxhet dhe Financa, 

duke krijuar një Komitet Kombëtar për Stabilitetin Financiar dhe Menaxhimin e Krizave (KKSF) për t'u 

takuar çdo tre muaj me udhëheqësit  e agjencive; megjithatë, KKSF asnjëherë nuk u bë operacional 

 Rregullimi dhe mbikëqyrja bankare 

Të zhvillohet projeksioni i parë i gjendjes fillestare  të 

treguesve kryesorë të shëndetit financiar të bankave para 

zbatimit të testit të stresit nga lart-poshtë 

 
Zbatuar  në 

masë të 

madhe 

Që nga fundi i vitit 2014, bankave iu kërkuar të japin projeksione tre-vjeçare për treguesit kryesorë 

financiarë, të përdorura edhe për qëllime të mbikëqyrjes bankare 

Të zhvillohen kapacitetet brenda DMB për të analizuar 

testimet e stresit nga poshtë-lart të bankave tregtare para 

fillimit të testimit të stresit nga lart poshtë 

 
Zbatuar 

plotësisht 
Rishikimi i testit të stresit të bankave është pjesë e procesit të ekzaminimit 

Të zgjerohet qasja mbikëqyrëse për të mbuluar rreziqet e 

sektorit bankar në një bazë të konsoliduar 

 
Zbatuar 

plotësisht 
Që nga miratimi i manualit MBRR, zbatohet provimi mbi bazën e konsoliduar, përfshirë raportimin e 

konsoliduar. Rregullorja për Mbikëqyrjen e Konsoliduar është në fuqi 

DMB duhet të përfundojë kalimin në MBRR dhe të 

përfshijë plotësisht MBRR në funksionin mbikëqyrës, 

duke përfshirë përfundimin e manualit të mbikëqyrjes 

jashtë objekteve 

E lartë 
Zbatuar 

plotësisht 

 

Të sigurohet që DMB të ketë burime të përshtatshme për: 

(i) zhvillimin dhe mirëmbajtjen e mjeteve analitike; (ii) 

kryerjen e detyrave të mbikëqyrjes me rregullsi absolute, 

madje edhe kur është i angazhuar në projekte strategjike të 

njëhershme 

E lartë 
Zbatuar 

pjesërisht 
Burime të mëtejshme do të nevojiten për të zbatuar plotësisht Bazel III / CRDIV 

Rregullimi dhe mbikëqyrja e sektorit të sigurimeve 

Nxitja e zvogëlimit të kostos së shpërndarjes në APPT 

(BQK) 

E lartë 
Zbatuar 

plotësisht 

BQK-ja ka përgatitur dhe ka filluar zbatimin e rregullores për shitjen e auto-përgjegjësisë ndaj palës së 

tretë dhe menaxhimin e shpenzimeve të siguruesit nga 29 dhjetori 2016 

Të sigurohet mjaftueshmëria e dispozitave teknike dhe 

zbatimi i mjaftueshmërisë së kapitalit të Solvencës I 

(BQK) 

E lartë 
Zbatuar 

plotësisht 
Që nga TM2 2017, ekziston një rregullore, e harmonizuar me Solvencën  I të BE-së, për llogaritjen e 

marzhave minimale të solvencës, mjaftueshmërisë së kapitalit dhe fondit të garancisë për të gjithë 

siguruesit jo-jetë 

Të fuqizohen kushtet e duhura dhe të përshtatshme dhe të 

auditimit të jashtëm profesional (BQK) 

E lartë 
Zbatuar 

plotësisht 
BQK ka nxjerrë një rregullore për emërimin e auditorëve të jashtëm të siguruesve, ndërmjetësve të 

sigurimeve, atyre që trajtojnë kërkesat dhe Byrosë së Sigurimeve të Kosovës 

Të përmirësohen aftësitë aktuariale (BQK) 
E lartë 

Zbatuar 

plotësisht 
Që nga shtatori 2017, BQK-ja ka një aktuar i cili është i certifikuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare 

Shqiptare dhe Instituti dhe Fakulteti i Aktuarëve 
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Politika makroprudenciale dhe sistemi i paralajmërimit të hershëm 

DMB dhe DAESF duhet të bashkëpunojnë në kryerjen e 

testit të stresit 

E lartë 
Zbatuar  në 

masë të 

madhe 

Ka një shkëmbim të rregullt informacioni, përfshirë ato për qëllime të testimit të stresit. Sidoqoftë, 

bashkëpunimi në këtë fushë duhet të intensifikohet 

Të hartohet një plan pune për të mbyllur boshllëqet  e të 

dhënave në bilancin e sektorit jo-financiar, veçanërisht për 

të ardhurat e sektorit të ekonomive shtëpiake dhe të 

korporatave 

E lartë 
Nuk ka 

filluar 

 

Të identifikohen qartë se cilat instrumente janë aktualisht 

të disponueshëme për përdorim dhe ato që janë më shumë 

"punë në vazhdim e sipër" në pritje të përmirësimeve të 

treguesve 

E lartë 
Zbatuar 

pjesërisht 

Zbatuar 

pjesërisht 

Instrumentet e aprovuar si pjesë e Kornizës së Politikës Makroprudenciale janë kryesisht në vend, por ende 

duhet të operacionalizohen 

Të hiqet Asistenca e Likuiditetit Emergjent si mjet 

makroprudencial 

E lartë 
Zbatuar  në 

masë të 

madhe 

Nuk përfshihet në listën e BQK-së për instrumentet kryesore të politikës makroprudenciale 

Të caktohen më shumë burime dhe të investohet më tej në 

stafin e DAESF për të thelluar kompetencat analitike të 

kërkuara për të funksionalizuar plotësisht kornizën e 

politikës makro-prudenciale 

E lartë 
 DAESF do të shtojë dy pjesëtarë shtesë të stafit në vitin 2019 Zbatuar 

pjesërisht 
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SHTOJCA IV. SHËNIMET E HISTORIKUT TË FSSR 2019  
 

Tema/Dokumenti Përshkimi 

Shënimet e historikut të TMK  

Sektori Bankar Michel Deasy dhe Paula Cristina Seixas de Oliveira 
 

Qëllimi i shënimit të historikut mbi mbikëqyrjen dhe rregullimin bankar është që të bëjë 

një vlerësim të stabilitetit të sistemit rregullator bankar në Kosovë dhe të hartohet një 

agjendë për ndjekjen e AT në fushat ku identifikohen mangësitë ose ku kërkohet 

mbështetje e mëtejshme analitike. 

Sektori i 
Sigurimeve 

Peter Windsor 
 

Shënimi i historikut ofron një analizë të industrisë së sigurimeve në Kosovë dhe të 

kornizës rregullatore të saj dhe çështjeve të identifikuara në lidhje me mbikëqyrjen e saj. 

Ajo shton detaje të mëtejshme mbi rekomandimet kryesore të përfshira në Aide Memoire 

dhe gjithashtu ofron rekomandime shtesë, duke përfshirë arsimin financiar dhe zhvillimin 

e industrisë. 

Tregjet e 
letrave 

me vlerë 

Richard Stobo 
 

Ky shënim diskuton zhvillimin e tregjeve të kapitalit në Kosovë, si prekursor i 

domosdoshëm i futjes së një regjimi të fondeve të investimeve. Shënimi vlerëson 

kontekstin aktual rregullator dhe mbikëqyrës, identifikon hapat kryesorë që duhen 

ndërmarrë për krijimin e një baze të shëndoshë për veprimtarinë e tregjeve të kapitalit, 

dhe bën sugjerime se si të organizohet më mirë AT për të mbështetur atë objektiv. 

Politikat 
makroprudencia
le 

Keith Hall dhe Zhongxia Zhang 
 

Ky shënim i historikut shqyrton elementet kryesore të kornizës së politikës 
makroprudenciale të BQK-së. Këto përfshijnë marrëveshjet institucionale që 
mbështesin rolin e BQK-së si autoritet makroprudencial, sfidat e zhvillimit të një 
kapaciteti monitorimi sistemik në Kosovë, ku ekziston një hendek domethënës 
informacioni; dhe strategjinë e miratuar nga BQK-ja për operacionalizimin e përdorimit 
të politikave makroprudenciale. 
 

Qeverisja e 

Bankës 

Qendrore 

Sarah Simpson 

 
Shënimi i historikut përmban një shpjegim të hollësishëm të vëzhgimeve, 

rekomandimeve dhe praktikave më të mira në lidhje me qeverisjen e bankës qendrore, 

veçanërisht në lidhje me: strukturat e vendimmarrjes, strukturën organizative dhe 

modelimin, menaxhimin e rrezikut dhe auditimin e brendshëm. 

Përfshirja 

financiare 
dhe thellimi 

(ndikimi në 

stabilitetin 
financiar) 

Ann-Margret Westin dhe Zhongxia Zhang 

 
Shënimi fillestar dokumenton gjendjen e natyrës së përfshirjes financiare në Kosovë dhe 

nismat e ndryshme që janë ndërmarrë aktualisht për të përmirësuar thellimin financiar. 

Shënimi më pas propozon rekomandime për të zbutur çdo rreziqe për stabilitetin 

financiar nga thellimi financiar. 
 

Shtojca statistikore 

Statistika 
financiar
e 

Naoto Osawa 
 

Kjo shtojcë statistikore shqyrton treguesit e shëndetit financiar të Kosovës dhe 
Statistikat Monetare dhe Financiare. E njëjta paraqet statusin aktual të raportimit të 
këtyre dy grupeve kryesore të të dhënave dhe identifikon disa çështje potenciale 
metodologjike dhe boshllëqe të të dhënave. Së fundmi, shtojca përpiqet të hartëzojë 
lidhjet ndër-sektoriale për Kosovën nga një perspektivë e aksioneve duke përdorur një 
qasje të bilancit. 



 

 

 

 


