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TYP
Mbi mbledhjen
n e Grupit Kë
ëshillimor ttë Stabilitetit Financiarr,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Në datën 4 maj 2015, u zhvillua mbledhja e rad
dhës e Grupitt Këshillimor të Stabilitetiit Financiar
(GKSF). Në
N këtë mbled
dhje morën pjesë
p
Ministrii i Financave,, Guvernatorii i Bankës së Shqipërisë,
Kryetari i Bordit të Auttoritetit të Mbikëqyrjes
M
Fiinanciare, dreejtues të Agjeencisë së Sig
gurimit të
Depozitavve dhe përfaqësues të tje
erë të këtyre institucionev
i
ve. Mbledhja iu kushtua analizës së
treguesve
e më të fundit të sektorit bankar dhe zhvillimeve
z
q
që i ndikojnë ato. Diskutim
met e të
nga Banka e Shqipërisë d
pranishmëve u mbësh
htetën nga prrezantimet e përgatitura n
dhe Agjencia e
Sigurimit të Depozitavve.
GKSF-ja
G
vlerëssoi se gjendja
a financiare e sektorit ban
nkar paraqiteet e mirë. Gjatë vitit 2014,
sektori ba
ankar shënoi një fitim pre
ej 11.2 miliard
dë lekësh, i sh
hpërndarë m
më mirë midiss bankave në
krahasim me një vit më
m parë. Treguesit e kapita
alizimit dhe ttë likuiditetit janë dukshëm mbi nivele
et
minimale të kërkuara nga kuadri rrregullativ mb
bikëqyrës. Këështu, raporti i mjaftueshm
mërisë së kap
pitalit
shënoi vle
erën 16.8%, ndërsa
n
aktive
et likuide u ng
gjitën në 40.4
4% të detyrim
meve afatshkkurtra. Ritmi i
kreditimitt ka qenë më
ë i mirë se një
ë vit më parë
ë, ndonëse ësshtë ndikuar edhe nga fakktorë statistikkorë
dhe vlerësohet ende i ulët. Raporti i kredive me
e probleme zzbriti në nivelin 22.8%. Pritshmëritë pë
ër
ecurinë e gjendjes fina
anciare të sektorit bankarr gjatë vitit 20
015, mbeten pozitive.
ar ndikimet e mundshme mbi sektorin
n tonë bankaar, në analizën e tij, GKSF--ja u
Për të vlerësua
ndal edhe
e tek vlerësim
mi i zhvillimevve më të fund
dit në Eurozo
onë dhe tek n
negociatat që po zhvilloh
hen
për financcimin e borxh
hit të Greqisë
ë. Duke u përrqendruar te k bankat me kapital nga vvendi fqinj që
operojnë në Shqipëri, GKSF-ja kon
nfirmoi se fak
kti që këto baanka i nënshttrohen tërësisht kuadrit
rregullativv mbikëqyrëss në vendin tonë
t
ka ndiku
uar në ndjekj en e një politike aktive ng
ga Banka e
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Shqipërisë dhe nga vetë këto banka për të realizuar një ristrukturim gradual të veprimtarisë dhe për
të arritur aktualisht nivele mjaft të mira të kapitalit dhe të aktiveve likuide. Si rezultat i veprimeve të
përbashkëta të ndërmarra në vazhdimësi, këto banka së bashku e mbyllën vitin 2014 me fitim dhe
ekspozimi i tyre ndaj subjekteve e instrumenteve financiare greke, ka zbritur aktualisht në nivele
mjaft të ulëta. Mbështetur edhe në rezultatet e ushtrimeve të provës së rezistencës, GKSF-ja vlerëson
se këto masa i mbrojnë efektivisht këto banka, në rastin e zhvillimeve të pafavorshme në Greqi.
Në përfundim, GKSF-ja vlerësoi se gjendja aktuale financiare e sektorit bankar në tërësi,
kuadri ligjor e operacional për administrimin e rreziqeve dhe bashkëpunimi efektiv me industrinë
bankare dhe palët e tjera të interesuara, kanë forcuar rezistencën e sektorit bankar ndaj rreziqeve të
ndryshme në veprimtarinë e tij. Në përputhje me objektivin e tij, GKSF-ja do të vazhdojë të
monitorojë dhe të analizojë rregullisht zhvillimet në sektorin bankar dhe në të gjithë sistemin
financiar.
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