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1. Qeverisja Korporative dhe rëndësia e saj 

 

“QK përfshin  mekanizmat, proceset  dhe  marrëdhëniet me të cilat 
kompanitë  janë të kontrolluara dhe të drejtuara me qëllim të 
harmonizimit te interesave te ndryshme brenda kompanisë” 

 

 Koncept i  ri/ praktikë e vjetër; 

 Bazuar në Teorinë e Agjencionit (Agency Theory);   

 Bazuar në principe (EOCD, Bazel dhe Kode Shtetërore); 

 Avancuar në Kornizë Ligjore të obliguar;  

 

Trendi: Të gjithë janë për adaptimin e Qeverisjes Korporative  

Relevanca: Mbi 53 milionë rezultate nga  kërkimi në  Google  
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1. Qeverisja Korporative dhe rëndësia e saj 

Mekanizmat:  

• Aksionaret,  

• Bordi, dhe  

• Menaxhmenti 

 

Proceset: 

• Menaxhimi I rrezikut, dhe  

• Kontrollet e brendshme  

 

Marrëdhëniet ne mes të palëve të interesit: 

Zbatimi i politikave, procedurave, sistemeve, etj.  
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2. Qeverisja Korporative në Institucione Financiare  

Krizat bankare: 

• Azisë Lindore në vitin 1997 ,  

• Rusia në 1998 ,  

• Turqia dhe Argjentina në 2000-2001 ,  

• Angli  në 2007;  dhe se fundi  

• Kriza Financiare Globale 2008  

 

“Kriza  e fundit tregon një dështim mahnitëse të parimeve të qeverisjes 
Korporative, veçanërisht në fushën e menaxhimit të rrezikut , në disa nga 
bankat më të mëdha dhe më të respektuar në botë “. 
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3. Mekanizmat e Qeverisjes Korporative  
  

1.    Aksionarët; 

2.   Bordi; 

3.   Menaxhmenti; 

4.   Kontrollat e brendshme; 

5.   Menaxhimi i rrezikut; 

6.  Autoritetet mbikqyrëse/Rregullarorët; 

7.  Auditorët e jashtëm; 

8.  Bursat dhe listimi në to;  
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4. Parimet e Qeverisjes Korporative  
 

I. Llogaridhënjë - Përgjegjësinë e Bordit ndaj aksionarëve  në 
përputhje me legjislacionin në fuqi.  
 
II. Pa-anëshmeri- Bordi mbronë të drejtat e aksionerëve dhe 
trajtonë të gjithë aksionarët në mënyrë të barabartë.  
 
III. Transparencë – Bordi/Menaxhmenti  shpalos informacione të 
besueshëme për të gjitha aktivitetet e saj,  gjendjen e saj financiare 
dhe menaxhimit të strukturave  për të gjitha palët e interesuara.  
 
IV. Përgjegjëshmëri-  Aksionarët/Bordi/Menaxhmenti  pranon të 
drejtat e të gjitha palëve të interesuara sipas legjislacioni në fuqi, 
në mënyrë që të siguroj qendrueshmeri financiare dhe 
zhvillimore, 
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5. Përfitimet dhe Rëndesia e Qeverisjes Korporative  

1. Siguron veprime transparente dhe të përgjegjshme brenda kompanis duke 
krijuar mbrojtje kundër mashtrimit, shkeljeve, keqpërdorimit, etj; 

2. Siguron palët e interesit se kompania menaxhohet me kujdes,  me 
transparencë dhe llogaridhënie;  

3. Siguron  aksionarët  që menaxhmenti është duke u menaxhuar mire 
kompanine,  duke lejuar që ata të përqëndrohen në çështjet strategjike;  

4. Siguron rritje të  besimit në publikun e gjëre në raport me kompanine në fjale; 

5. Siguron ulje (deri në zhdukje) të nivelit të korrupsionit;  

6. Tërheq invetsitoret e jashtëm; 

7. Ndikon drejtpërdrjet në rritje ekonomike dhe zhvillim ekonomik;  



Menaxhimi i Rreziqeve dhe Kontrolli 

Merdian Kukleci 

Shef i Menaxhimit të Rrezikut 
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    RREZIQET TREGJET 

FAKTORËT E RREZIKUT vs 

RREZIQET E NDRYSHME 
ÇKA ËSHTË RREZIKU? 

SI TË ADRESOHET? 



RREZIQET 

RREZIQET E REJA & KOMPLEKSE? 
SHUMË SPECIFIK 

 MESATARE  
BAZIKE + SPECIFIKE RELEVANTE 

VETËM BAZIKET ? 
SHUMË E PËRGJITHSHME 



RREZIKU DHE BIZNESI – RREZIQET KRYESORE 

BANKA 

SIGURIME 

LETRA ME VLER 

MENAXHIMI I 
PASURIVE 

RREZIKU KREDITOR 

RREZIKU SIGURUES 

RREZIKU I TREGUT 

RREZIKU OPERACIONAL 



RREZIQET E PËRGJITHSHME FINANCIARE 

NORMAT E 
INTERESIT 

KEMBIMET 
VALUTORE  

LIKUIDITETI 

RREZIKU NGA 
NORMAT E 
INTERESIT 

RREZIKU NGA KEMBIMET 
VALUTORE 

RREZIKU I 
LIKUIDITETIT 



RREZIQET E PËRGJITHSHME FINANCIARE 

REPUTACIONI 

PERSPEKTIVA E 
BIZNESIT 

RREZIKU I 
REPUTACIONIT 

RREZIKU I BIZNESIT 

PERSPEKTIVA 
LIGJORE 

RREZIKU LIGJOR? 



VARIACIONET E RREZIKUT 

KONCENTRIMI 

SHTETI 

RREZIKU I 
KONCENTRIMIT 

(KREDITOR) 

RREZIKU I SHTETIT 

PAGESAT DHE 
LIKUIDITETIT 

RREZIKU I 
PAJTUESHMERIS 

FAKTOR AMPLIFIKUES PËR 
SHUMË RREZIQE TJERA 



KONCEPTET TRADICIONALE TE RREZIQEVE FINANCIARE 

• Fjala “rrezik/risk” kryesisht përceptohet me fjalën 
rrezik/danger në kontekstin negativ të saj. 

 

• Në termat financiar, qasja tradicionale është e 
bazuar në iden dhe fokusin e evitimit të rrezikut 
per aqë sa është e mundur, si element negativ, 
duke u përpjekur edhe për ta eliminuar atë 
tërësisht . 

 

• Si e tillë, konceptet si “mbrojtje/hedging” dhe 
“imunizim” janë mjaft të zakonshme dhe 
pothuajse sinomime të “menaxhimit të mirë” dhe 
“kontrollit”. 

 

• Në këtë mënyrë, supozohet se rreziku ka 
tendencë të konsiderohet si ‘pakujdesi’, përveç 
nëse realizohet përkohësisht dhe si detyrim.   



KONCEPTET AKTUALE TE RREZIQEVE FINANCIARE 

• Konceptet aktuale të rrezikut janë krejtësisht të ndryshme 
duke vënë theksin në atë që marrja e rrezikut është pjesë 
e natyrshme e biznesit. 

 

• Në fakt, çdo lloj i biznesit prëfshinë ekspozimin, në një ose 
shumë forma, ndaj rrezikut. Përndryshe cdo iniciativë 
tjetër do të konsiderohej më tepër si privilegj, abuzim, 
apo arbitrazh. 

 

• Në terma më neutral, mos marrja e rrezikut përderisa 
kompania gjeneron profit, mund të realizohet vetëm 
kontekst të joefikasitetit. 

 

• Kjo nuk do të thotë që rreziku duhet të merret pa kontroll. 
Rreziku është një artikull i rrezikshëm (në konteksitn 
‘danger’ të fjalës) që duhet të trajtohet me shumë kujdes. 

 



DEFINICIONET E RREZIQEVE FINANCIARE 

• Rreziku financiar mund të definohet si: 

“Probabilitet/gjasë e krijimit të humbjeve të 
ardhshme 

(ose fitimeve) 

si pasojë e  

ruajtjes së pozicionit financiar apo ekspozimit/ve 

 (faktori i brendshëm)  

& 

një evolucioni negativ të varablave të caktuara 
financiare (faktori i jashtëm)” 

 TE GJITHA RREZIQET MUND TE DEFINOHEN NE KETE FORMAT 



DEFINICIONET E RREZIQEVE FINANIARE 

• Rreziku financiar mund të definohet si: 

“Probabilitet/gjasë e krijimit të humbjeve të 
ardshme 

(ose fitimeve) 

si pasojë e  

ruajtjes së pozicionit financiar apo 
ekspozimit/ve 

 (faktori i brendshëm)  

& 

nje evolucioni negativ të varablave të 
caktuara financiare (faktori i jashtëm)” 

 

PRITJET 

RREZIQET - TE 
PAPRITURAT 

PERCAKTUAR 

PËRLLOGARITUR 



RREZIQET BANKARE 

• Rreziku Kreditor, 

 

• Rreziku i Likuiditetit, 

 

• Rreziku i Tregut, 

 

• Rreziku Operacional, 

 

• Rreziqet tjera; 

– Ligjor, 

– Reputacionit, 

– Pajtueshmërisë.   



RREZIKU KREDITOR 

• Rreziku kreditor mund të definohet si: 

“Probabilitet i krijimit të humbjeve të 
ardhshme(ose fitimeve) 

si pasojë e  

ruajtjes së pozicionit në kredi dhe zevendesues 
tjer te kredive/garancione, leterkredi, 

mbiterheqje (faktori i brendshëm)  

& 

një evolucioni negativ i kushteve/aftesis paguese 
te pales kontraktuese per ti permbushur 

obligimet e caktura dhe  (faktori i jashtëm)” 

 

 

 



MENAXHIMI I RREZIKUT KREDITOR 

• Mbikëqyrja nga Bordi dhe 
Menaxhmenti i Lartë 

 

• Politikat, Procedurat dhe limitet e 
përqendrimit, 

 

 

 

• Matja, Monitorimi dhe SIM, 

 

 

• Kontrollet e Brendshme  

 

 

• Kompozicioni “I përshtatshëm dhe i duhur” 

• Toleranca ndaj rreziqeve 

• Pavarësia, Kompetenca, Llogaridhenia, 

Funksionimi i Komiteteve te Bordit,  

 

• Konsistente me strategjinë e bankës,  

• Kultura korporative e balancuar mes kualitetit 

kreditor dhe marketingut 

• Ndarja e detyrave, përgjegjësive & llogaridhënja 

• Incentivat e arsyeshme 

• Komunikimi efektiv i brendshëm dhe transparenca 

ndaj palëve të jashtme 

 

• Sipas kornizës raportuese aplikative, rregullave të 

BQK-së 

• Stres testet, analizat e skenariove, Monitorimi, 

Regjistri i Kredive 

 

• Administrimi, Përllogaritjet, Mbledhjet, Klasifikimet, 

Auditimi i Brendshëm. 

 

 



RREZIKU I LIKUIDITETIT 

• Rreziku i Likuiditetit mund të definohet si: 

“Probabilitet i krijimit të humbjeve të ardhshme(ose 
fitimeve) 

si pasojë e  

ruajtjes së pozicionit në pasuri likuide, qasje ne 
fonde alternative te financimit dhe ruajtje e 

raportit mjete/detyrime (faktori i brendshëm)  

& 

një evolucioni negativ i kushteve te tregut/panikut 
eventual apo ndryshimeve ne koston e fondeve  

(faktori i jashtëm)” 

 

 

 



Rreziku i Likuiditetit -  4 komponentet kryesore për 
menaxhim efikas 

Mbajtja e aseteve likuide: 

• Të nevojshme në tregjet më pak të 
sofistikuara (në mungesë të tregut aktiv 
ndërbankar) 

• Mbajtja e aseteve lehtë të konvertueshme 
në para të gatshme  

• Lehtë për tu matur dhe parashikuar 

 

Qëndrueshmëria e bazës së 
financimit: 

• Nivele të larta të “depozitave bazë”, për kohë të 
pafavorshme 

• Mos mbështetja në depozitar të mëdhenjë ose të 
paqëndrueshëm  

• Zakonisht numër i madhë I depozitarëve të vegjël  

 

Kontrolli & Monitorimi i zotimeve 
kreditore jashtë-bilancore: 

• Zëvendësuesit direkt të kredive (garancionet 
ose leter kreditë ) 

• Pjesët e pashfrytëzuara të mbitërheqjeve  

• Pjesët e patërhequra të produkteve të 
ndryshme kreditore 

• Monitorimi i përafërt është esencial 

Burimet alternative të financimit: 

• Qasja immediate në fonde afatëshkurtëra të 
likuiditetit  

• Reputacioni i Bankës është esencial për të 
realizuar këtë  

• Sa më pak të shfyrtëzohen aq më mirë  

• Banka Qendore si kreditues emergjent 



RREZIKU I TREGUT 

• Rreziku i Tregut mund të definohet si: 

“Probabilitet i krijimit të humbjeve të 
ardhshme(ose fitimeve) 

si pasojë e  

ruajtjes së pozicionit në instrumente të caktuara 
financiare (faktori i brendshëm)  

& 

një evolucioni negativ i normave të interesit, 
normave të këmbimeve valutore, cmimeve 
të aksioneve dhe mallrave/komoditeteve 

tjera (faktori i jashtëm)” 

 



RREZIKU I TREGUT -  VLERESIMI 

LETRAT ME 
VLERË 

RREZIKU I TREGUT 

KONTABILITETI DHE MBIKËQYRJA 

VARËSISHT NGA AKTIVITETI? 

BAZUAR NË VLEREN KONTABEL ? 

VLERA E TREGUT vs VLERA NE LIBRA 
/FACE VALUE 



IDENTIFIKIMI I RREZIKUT TE TREGUT 

 

• Identifikimi i rrezikut është hapi i parë dhe më I 
rëndësishëm. 

• Identifikimi përfshinë : 

– Njohurit mbi llojet e ndryshme të 
faktorëve të rrezikut 

– Mundësinë e matjes së faktorëve të 
ndryshëm me saktësi të arsyeshme & 
skenario të ndryshme. 

• Identifikimi jo i plotë ose mungesa e 
identifikimit është burimi kryesorë i 
problemeve të ardhshme 

 

 

 



MATJA E RREZIKUT TE TREGUT 

 

• Matja përfshinë: 

– Metodologji adekuate. 

– Burimet e disponuehsme të të dhënave. 

– “Backtesting” praktik (procesi I testimit te 
strategjive te tregtimit bazuar ne te dhenat 
relevante historike per te siguruar 
pershtatshmerin, para se te shfrytezohen 
fondet per tregetim) 

– Analiza e skenariove të ndryshme. 

 

 



MODELET E MATJES 

• VALUE AT RISK (VaR) 

- Model qe gjen perdorim te konsiderueshem ne parimet dhe standardet e 
ndryshme (Basel, Direktivat e EU) 

- Relativisht model i thjeshtë 

- I orientuar ndaj humbjeve jo-ekstreme. 

• MUNGESAT E PRITSHME/EXPECTED SHORTFALL (ES) 

- Si reaksion ndaj kufizimeve te modelit VaR, ekspozuar gjat[ krizes se fundit 
financiare. 

- Model i rritur ne popullaritet 

- Ngarkese kalkulimi 

• MATJET E SPEKTRIT TE RREZIKUT/ SPECTRAL RISK MEASURES (SRM) 

- Pergjithesim i  ES. 

- Me e lehte se  ES. 

- Akoma nen konstruksion. 

 



RREZIKU OPERACIONAL 

• Rreziku operacional mund të definohet si: 

“Probabilitet i krijimit të humbjeve të 
ardhshme(ose fitimeve) 

si pasojë e  

ruajtjes së pozicionit efikas te operacioneve 
(faktori i brendshëm)  

& 

një evolucioni negativ i proceseve, sistemeve, 
njerezve dhe ngjarjeve nga jasht (faktori i 

jashtëm)” 

 



RREZIKU OPERACIONAL – BURIMET  

• NJEREZIT 

– MASHTRIMET 

– TEJKALIMI I AUTORIZIMEVE 

– GABIMET NJEREZORE 

• PROCESET 

– DESHTIMET NE EKZEKUTIMIN E PROCESEVE 

– DESHTIMET NE PRODUKTE DHE SHERBIME 

• SISTEMET 

– NDALJET OSE DESHTIMET E SISTEMEVE 

– DESHTIMET E OFRUESVE TE SHERBIMEVE TE SISTEMEVE 

• NGJARJET NGA JASHTE 

– KATASTROFAT NATYRORE 

– NGJARJET/PAQENDRUESHMERITE POLITIKE/SOCIALE 



MENAXHIMI I RREZIKUT NE BQK 

• RREZIKU OPERACIONAL PREDOMINANT 

– RREZIKU KREDITOR 

– RREZIKU LIGJOR 

– RREZIKU I REPUTACIONIT 

• KUADRI RREGULLUES 

• KOORDINIMI 

– TRI LINJAT E MBROJTJES 

• BARTESIT E PROCESEVE 

• FUNKSIONI I MENAXHIMIT TE RREZIKUT 

• AUDITIMI I BRENDSHEM 

• VETEVLERESIMI 

• VLERESIMI NGA FUNKSIONI I MENAXHIMIT TE 
RREZIKUT 

 

 

 



Pyetje & Komente  


