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Të nderuar lexuar,
Në fillim të vitit 2017 ne, nga Aka-

demia e parë e pavarur për veprimtari 
bankare në Maqedoni, ABTI, duam edhe 
njëherë t’ju falënderojmë për mbështet-
jen tuaj, me dëshirat më të bukura për 
festat dhe për Vitin e Ri, presim me padu-
rim të punojmë me ju në këtë vit dhe në 
vitet që vijnë.

Këtë vit priten zhvendosje të rëndë-
sishme pozitive – ndryshime, si në mak-
roplan ashtu edhe në mikroplan. Siç kam 
thënë edhe shumë herë të tjera, nëse nuk 
ndryshojmë shpejt sa duhet, do të na 
ikin mundësi të shumta. Mendoj se ndry-
shimi do të thotë heqje e rregullave të 
cilat tashmë kanë shërbyer në realizimin 
e qëllimit të vet.  

Duke i hulumtuar problemet në as-
pektin e rëndësisë dhe rolit të strukturës 
së organizatës financiare, sjelljen e indi-
vidëve, si dhe rëndësien e menaxherëve 
në procesin e menaxhimit me ndry-
shimet pa kurrfarë dilemash konstatova 
se suksesi në punën e bankave të sotme 
si dhe të organizatave të tjera financia-
re është në ndërvarësi të drejtpërdrejtë 
me suksesin e menaxhimit të ndryshi-
meve, si dhe suksesin e kuptimit të mar-
rëdhënieve ndërnjerëzore në bankë. 
Prandaj sot, menaxherët tanë duhet ta 
kuptojnë thelbin e “diversifikimit” të 
ndryshimit, përkatësisht e nënkupton 
ndryshimin si veprimtari të qëllimshme 
të orientuar drejt një qëllimi të përcak-
tuar qartë. 

Hulumtimi dhe analizimi i problema-
tikës së ndryshimeve, si dhe rëndësia e 
menaxherëve në procesin e menaxhimit 
me ndryshimit, është i patjetërsueshëm 
sidomos në shtet si i yni – në zhvillim. Më 
saktë, parakushti themelor për matjen e 
suksesit në punën e organizatave finan-
ciare sot në Republikën e Maqedonisë 
është menaxhimi i suksesshëm i ndry-
shimeve dhe zvogëlimi apo eliminimi i 
tërësishëm i rezistencës ndaj ndryshi-
meve nga të punësuarit. Gjithashtu, mje-
disi i jashtëm i organizatës, strategjia, 
teknologjia dhe resurset njerëzore janë 
faktorë që duhet të merren parasysh nga 
menaxherët të cilët dëshirojnë të diza-
jnojnë strukturën më të mirë të bankës.  

doc. dr. Sinisha Naumoski
Redaktori Kryesor

Në këtë drejtim do të shtoja, sa më 
i madh të jetë niveli i pasigurisë në një 
mjedis, aq më e komplikuar është strate-
gjia dhe teknologjia, kurse sa më e kuali-
fikuar dhe më e aftë është fuqia e punës 
aq më i madh është propabiliteti që me-
naxherët të dizajnojnë një strukturë më 
fleksibile.   

Duke u nisur nga qëndrimi im para-
prak, mund të thuhet se për sukses në 
zbatimin e ndryshimeve nevojitet të 
shqyrtohen efektet e ndikimit të in-
dividëve dhe grupeve që i kanë mbi 
formësimin e strukturës së organizatës 
dhe efektet e ndërvarësisë së një ndik-
imi të tillë mbi rezistencën ndaj ndry-
shimeve. Kjo nënkupton se dizajnimi i 
organizatës financiare e reflekton situ-
atën specifike të çdo organizate. Sipas 
meje, nuk ekziston mënyrë më e mirë 
për dizajnim të organizatës, por ekziston 
mënyra me e mirë për zbatim të ndry-
shimit, e cila kërkon risi në organizatë. 
Pikërisht për këtë gjë do të thosha, sot, 
në makroekonominë tonë menaxherët si 
qëllim kanë një sërë çështjesh që lidhen 
ndërmjet tyre, që do të ndikonin thek-
sueshëm mbi të, për shembull, si puno-
jnë dhe në cilën mënyrë i planifikojnë 
dhe i zbatojnë me sukses ndryshimet. 
Por një fill i përbashkët kalon nëpër qa-
sjet te funksionet, rolet, shkathtësitë dhe 
aktivitetet ndaj menaxhmentit: çdo qas-
je e pranon rëndësinë enorme të menax-
himit me njerëzit, pa marrë parasysh se 
a quhet “funksion i udhëheqjes”, “role 
ndërnjerëzore”, “shkathtësi njerëzore” 
apo aktivitete për menaxhim me re-
surse njerëzore, komunikim dhe pun-
im rrjetë”, është e qartë që menaxherët 
duhet t’i zhvillojnë shkathtësitë e veta 
njerëzore dhe IE-në – inteligjencën emo-
cionale, nëse duan të jenë efektivë dhe 
të suksesshëm, d.m.th. të vallëzojnë në 
biznesin bashkëkohor të rrethuar me 
ndryshime.

Në këtë kontekst, menaxherë të 
nderuar, të tanishëm dhe të ardhshëm, 
mos harroni: sa më tepër përparoni 
në hierarki lart, aq më e rëndësishme 
është IE-ja. Guruja i njohur botëror Tre-
jsi Brajan dhe një prej autoriteteve pri-
jëse në ShBA për zhvillim të potencialit 
njerëzor dhe për efikasitet personal, kur 
ishte i ftuar tek ne theksoi: “Zbulova se 
fati është një gjë pothuajse i parashi-
kueshëm. Nëse dëshironi më tepër fat, 
përpiquni të ndërmerrni gjithnjë dhe 
më shpesh rrezik.” 
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 (RETAIL BANKING ACADEMY – LONDON)

Ë
shtë ende evidente se 
çështjet lidhur me kul-
turën bankare vazhdojnë 
t’i ndjekin bankat më të 
mëdha. Skandali i fundit 

“Uells Frago” na prezanton neve 
të gjithëve një shembull konkret 
dhe me relevancë të lartë mbi 
rëndësinë e kulturës bankare. Ak-
ademia për Veprimtari Bankare 
me Pakicë (Retail Banking Acade-
my – RBA) beson se përgjigja gjen-
det në fushën e kulturës, sepse or-
ganizatat me kulturë të mirë kanë 
perspektiva afatgjate që janë një 
ndihmë e madhe “RoE “ që të mos 
bëhen një temë delikate.  

Në fund të fundit ne besojmë 
se mënyra më e mirë për përmirë-
sim të veprimtarisë bankare me 
pakicë është në faktin që veprim-
taria bankare të bëhet profesion 
siç janë kontabiliteti dhe avoka-
tura, ku bankarët do të jenë të 
obliguar të veprojnë gjithmonë 
në interesin më të mirë të kon-
sumatorëve. Kështu, në shenjë të 
mbështetjes së premtimit tonë ta 
promovojmë veprimtarinë ban-
kare me pakicë si profesion, Ak-
ademia për Veprimtari Bankare 

me Pakicë e promovoi bashkësinë 
e parë profesionale ndërkom-
bëtare të këtij lloji kudo në botë, 
të përkushtuar në mënyrë të 
veçantë ndaj bankarëve me paki-
cë. Programi për anëtarësim në 
Akademinë e Veprimtarisë Ban-
kare me Pakicë gjatë karrierave 
të tyre me sigurimin e spektrit 
të gjerë për zhvillim të vazhdue-
shëm profesional dhe mundësi 
për bashkëpunim.     

Gjatë disa muajve të kaluar, 
udhëtimi ndërkombëtar i Akade-
misë na ka çuar deri në Mianmar, 
ku nëpërmjet partneritetit tonë 
me Qendrën Financiare në Mian-
mar, të japim edukim profesional 
për veprimtarinë bankare me pa-
kicë dhe e cila  është pranuar nga 
Banka Qendrore dhe nga Min-
istria për Planifikim dhe Finan-
ca. Në Kinë, Akademia i vendosi 
themelet për partneritet strateg-
jik lokal me Muzeun Kinez të Fi-
nancave, që ka bërë një numër të 
madh kursesh për trajnim nga fu-
sha e Mergers & Acquisitions and 
Fin-Tec, për të cilat ka dhënë mbi 
3.000 certifikata. Në anën tjetër 
të botës, Akademia promovoi 

partneritet lokal me “PwC Ko-
lumbia” ku ishim të privilegjuar 
të kemi pranim në “Shtëpinë e 
të famshmëve të PwC”, në nder 
të partneritete nacionale dhe in-
ternacionale të “PwC”. Në Iran, 
patëm ndikim të madh nëpërm-
jet programit tonë akademik për 
veprimtari bankare me pakicë në 
Akademinë Saman Banka, kështu 
rezultoi me një plan të bankës për 
vendosje të kualifikime për vep-
rimtarinë bankare me pakicë të 
obligueshme për të gjithë menax-
herët ekzistues dhe të ardhshëm 
për veprimtari bankare me paki-
cë.    

Treguam se parimet për prak-
tikën më të mirë cilësore dhe cilë-
si ndaj klientit të veprimtarisë 
bankare me pakicë janë shpërn-
darë kudo në botë. Besoj se duke 
punuar së bashku mund të kon-
tribuojmë mbi transformimin 
e profesionit bankar dhe t’i rri-
sim standardet profesionale, me 
dëshirat më të bukura për festat 
dhe Vitin e Ri, me padurim pres-
im të punojmë me ju në vitin 2017 
dhe në vitet që vijnë.   
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N
jë prej parimeve themelore të 
biznesit të suksesshëm është 
marrja e vendimeve të vërteta 
në kohën e vërtetë. Për marrjen 
e vendimeve inteligjente është 

e nevojshme që të ketë informacione 
cilësore, të sakta dhe gjithëpërfshirëse, 
duke filluar nga niveli operativ dhe tak-
tik dhe deri në vendimet strategjike të 
menaxhimit më të lartë që janë të 
rëndësishme për zhvillimin dhe për 
qëndrimin e biznesit. Prandaj, vendi-
met e tilla duhet të bazohen në informa-
cione që i sublimojnë të gjitha segmen-
tet e biznesit, dhe kjo në një periudhë 
historike. 

Edhe përkrah ekzistimit të sistemeve 

bashkëkohore informative, qasja tek in-
formacionet cilësore në kohë reale nuk 
është gjithmonë një detyrë triviale. Me 
zmadhim të kompleksitetit të biznesit 
në një ndërmarrje, në mënyrë propor-
cionale zmadhohet edhe fragmentimi i 
shërbimeve që janë të specializuara për 
segmentet e veçanta të biznesit, kështu 
që përmbledhja e informacioneve nga 
të gjitha segmentet në informacione 
cilësore gjithëpërfshirëse mund të jetë 
një sfidë e veçantë. Nëse merren para-
sysh dhe teknologjitë e ndryshme, siste-
met e softuerit dhe harduerit, si dhe 
sistemet e shumëllojshme për menax-
him të bazave me të dhëna, që përdoren 
në segmente të ndryshme të biznesit, 

Pozita e analistit IA po bëhet një prej më të 
kërkuarave dhe sipas “Forbs” një prej dhjetë 
pozitave të paguara më mirë në profesionet 
lidhur me shkencën, teknologjinë, inxhinier-
inë dhe matematikën.

dr. Tatjana Vasileva-Stojanovska
Këshilltar programues në Drejtorinë për 
Teknologji Informatike
Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë  BUSINESS INTELLIGENCE

Inteligjenca afariste dhe 
vendimet afariste inteligjente 

Investimi në inteligjencën 
afariste si teknologji, kon-

tribuon mbi  përparimin 
e rëndësishëm në cilësinë 
e informimit, përparimin 

e procesit të marrjes së 
vendimeve, analizën e 

thellë të biznesit, si dhe 
hapërimin me trendet 

bashkëkohore informa-
tike, që në afat të gjatë 

sjellin përparim dhe fitim.
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Figura 1: Struktura e 
sistemit për inteligjencë 
afariste 

Një prej përkufizimeve 
formale të Inteligjencës 
afariste (IA) është 
përkufizimi sipas të cilës 
ajo paraqet bashkësi 
teknikash dhe mjetesh për 
mbledhjen dhe analizimin 
e të dhënave nga më 
tepër burime, me qëllim 
që të krijojë njohuri që 
ndihmon në procesin e 
marrjes së vendimeve. 
(Sohollo, 2011).

përmbledhja e informacioneve që vijnë 
nga shumica e burime të të dhënave 
koklavitet edhe më tej. 

Një prej përkufizimeve formale të 
Inteligjencës afariste (IA) është përku-
fizimi sipas të cilës ajo paraqet bashkësi 
teknikash dhe mjetesh për mbledhjen 
dhe analizimin e të dhënave nga më 
tepër burime, me qëllim që të krijojë 
njohuri që ndihmon në procesin e mar-
rjes së vendimeve. (Sohollo, 2011).Te-
knologjia IA përbëhet nga disa nivele: 
burimet e të dhënave, magazina e të 
dhënave, niveli analitik dhe niveli 
prezantues, siç tregohet në Figurën 1: 

Burimet e të dhënave nënkuptohen 
para së gjithash, të dhënat korporative 
të integruara të vendosura në bazat e të 
dhënave, mandej dokumentet e pas-
trukturuara, format tabelare, të dhënat 
nga interneti dhe portalet intranet, të 
dhënat e trashëguara nga sistemet më 
të vjetra etj. Këto të dhëna është e nevo-
jshme të pastrohen në mënyrë të men-
duar mirë, të standardizohen dhe të 
transformohen në një strukturë të 
vetme përkatëse për procesimin e mëte-
jshëm analitik, që quhet magazina e të 
dhënave (data ware house).

Magazina e të dhënave shërben si 
depo qendrore e të dhënave, ku të 
dhënat magazinohen në formë të di-
mensioneve dhe fakteve dhe lidhen 
midis tyre nëpërmjet modeleve për-
katëse përkatësisht skemave prej të 
cilave më të njohurat janë e ashtuquaj-
tura skema yll dhe skema fjollë. Orga-
nizimi i tillë i të dhënave mundëson de-
normalizim përkatës të të dhënave i 
përshtatshëm për procesim të shpejtë.  

Mandej, të dhënat transferohen në 
nivel analitik, ku procesohen dhe maga-
zinohen në formë multidimensionale 
që mundëson analizë komplekse në 
shumë dimensione dhe zmadhimin rap-
id të shpejtësisë së agregimit sipas di-
mensioneve dhe hierarkive të të 
ndryshme, si dhe gjenerim të aspekteve 
të ndryshme mbi të dhënat në varësi 
nga aspekti që analizohet. 

Si rezultat i aspektit multidimen-
sional të të dhënave, në nivel prezantues 
informacionet e fituara tregohen në 
formë vizuale përkatëse për kuptim më 
të thjeshtë dhe marrje efikase të të 
dhënave. Edhe pse të komplekse si te-
knologji, sistemet për inteligjencë af-
ariste mundësojnë prezantim të njohu-
rive deri te konsumatori përfundimtar 
në një platformë të thjeshtë dhe 
mbresëlënëse të indikatorëve dhe cer-
tifikatave me të cilat përshkruhen qartë 
informacionet e analizuara. Ato për-
faqësojnë portale me funksione inter-
aktive, të lehta për përdorim. Për shem-
bull, prezantimi grafik i indikatorëve që 
tregojnë të gjelbrën, nëse aspekti i anal-
izuar është pozitiv, ose përsëri ngjyrë të 
kuqe, nëse flet për aspekt problematik. 
Për analizë të mëtejshme të faktorëve 
që kanë çuar te gjendja e treguar në 
grafik, kjo teknologji mundëson analizë 
të thellë, përkatësisht detajim të mëte-
jshëm deri në nivelin më elementar të 
të dhënave që kanë çuar në gjendjen e 
dhënë. Kjo gjë arrihet nëpërmjet 
teknikave të stratifikimit shkallë-sh-
kallë të të dhënës së përmbledhur deri 
në komponentët e vet më elementarë 
(slice and dice, drill-down, drill-through 
etj.). sipas kësaj, inteligjenca afariste 

burimet
e të dhënave

magazinae
të dhënave

niveli analitik

katrorë
multidi- 

mensionalë

dhe niveli prezantues

portal

ETL 

www.abit.edu.mk8

Banкar ABTI - AKTUALE



mundëson aspekt global i fenomenit të 
analizuar që mandej mundëson të de-
talizohet deri në nivel elementar, për 
dallim nga gjenerimi klasik i raporteve 
prej bazave të transaksioneve, ku të 
dhënat elementare agregohen deri në 
nivelin më të lartë që të gjenerojnë një 
informacion të caktuar të sublimuar. 

Mundësia për qasje multidimensio-
nale te të dhënat mundëson gjenerim të 
trendeve, që të analizuara në periudhë 
historike nga ekspertë të sistemeve, 
mund të zbulojnë ekzemplarë të caktu-
ar të sjelljes, përkatësisht të parashiko-
jnë dukuri në bazë të rrethanave të cak-
tuara, ose të mundësojnë njohjen e 
ekzemplarëve të papritur në të dhënat. 
Fenomeni i tillë quhet “zbulim i njohu-
rive” (knowledge discovery) dhe është 
kulmi i funksionaliteteve të intelig-
jencës afariste të integruara me intelig-
jencën artificiale. 

Sipas kësaj, inteligjenca afariste si 
teknologji mundëson qasje multidisipli-
nore gjatë krijimit të raporteve të për-
paruara nga analistët IA. Sipas 
raporteve të Gartner (2016), në nivel 
global ndodh faza finale e tranzitimit 
nga sistemet  tradicionale për gjenerim 
të raporteve që bazohen në të dhëna të 
bazave relative, kah raporteve të orien-

tuara ndaj bizneseve dhe gjenerohen 
nga analistët IA në bazë të të ashtuqua-
jturave të dhëna analitike për “vetëshër-
bim”. Në këtë mënyrë analistët IA fito-
jnë pavarësi më të madhe se ekipet TI 
dhe kreativitet gjatë analizës së të 
dhënave, kështu që platformat IA për-
puthen me kërkesat korporative për qa-
sje, shkathtësitë dhe mundësitë më të 
thella analizuese të sistemeve për la-
jmërim. Duke pasur parasysh trendet 
globale dhe nevojën për përshtatje të 
shpejtë me ndryshimet në biznes që 
duhet të bazohen në njohje e mirë dhe 
analizimin e faktorëve të jashtëm dhe të 
brendshëm, pozita e analistit IA po 
bëhet një prej më të kërkuarave dhe si-
pas “Forbs” një prej pozitave të paguara 
më mirë në profesionet që lidhen me 
shkencën, teknologjinë, inxhinierinë 
dhe matematikën (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics).

Sipas kësaj mund të nxjerrim për-
fundimin se investimi në inteligjencën 
afariste si teknologji, sjell përparim të 
rëndësishëm në cilësinë e lajmërimit, 
përparimit të procesit të marrjes së ven-
dimeve, analizës së thellë të biznesit, si 
dhe ecja me trendet bashkëkohore in-
formatike, që në afat të gjatë sjellin për-
parim dhe fitim. 

Koncepti Inteligjenca 
afariste (Business 

Intelligence) shfaqet si 
përgjigje për analizën 

gjithëpërfshirëse jo 
vetëm të të dhënave 
parciale dhe vijuese 

por edhe të informa-
cioneve cilësore që 

përfshijnë analizë të 
trendeve prej të cilat 

mund të parashiko-
hen evenimentet e 

ardhshme në bazë të 
rrethanave historike.
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B
ashkimi i bankarëve dhe ek-
spertëve më me ndikim dhe më 
me përvojë në pjesën e financave 
nga Republika e Maqedonisë, në 
një institucion si i juaji, flet për 

rëndësinë e Akademisë për Veprimtari 
Bankare dhe Teknologji Informatike, si 
dhe plani i detajuar dhe përkushtimi në 
drejtim të arritjes së vetëdijes financiare 
dhe përgjegjësisë të të gjithë aktorëve në 
jetën afariste në R. e Maqedonisë.

Janë të mëdhenj prestigji dhe përgjeg-
jësia për çdo bankar që të ketë mundësi 
ta përfaqësojë institucionin e vet para 
opinionit më të gjerë nëpërmjet një tek-
sti në revistën “E-Bankar” në suazat e 
ABTI-it.

Është i përbashkët vizioni ynë për 

edukim financiar të qytetarëve me qëllim 
që të merren vendime të mira për finan-
cat e tyre në afat të shkurtër, të mesëm 
dhe të gjatë, në një të ardhme mjaft të 
paparashikueshme, kurse me qëllim 
që bankat të kuptohen si mbështetje e 
tyre, partnerë të subjekteve dhe nxitës të 
ekonomisë. Edukimi i vazhdueshëm fi-
nanciar, si i të punësuarve në banka dhe 
në institucionet financiare, ashtu edhe i 
qytetarëve, këtu mendoj edhe për kom-
panitë dhe ndërmarrjen e sa më tepër 
rreziqesh të parashikueshme, do të çojë 
në projekte me fitim dhe punë me fitim. 
Në këtë drejtim, dua të theksoj se subjek-
tet e shëndetshme financiare (bankat, 
ndërmarrjet, qytetarët) të udhëhequra 
nga puna me fitim, marrin vendime të 

Marko Popovski 
Drejtor në Drejtorinë për Marketing  në Popullatë, Sektori 
për Marketing
HalkaBank ShA Shkup

KLIENTËT E KËNAQUR SJELLIN  
VAZHDIMISHT KLIENTË TË RINJ 

Halk Bank investoi në 
shumë fusha, por investimi 
më i madh ishte në krijimin 

e një sinergjie të përkryer 
midis kuadrit me përvojë, 

nga njëra anë, i cili ishte 
i pranishëm në trupat 

drejtues të bankës dhe nga 
ana tjetër, kuadrit të ri 

me arsim të lartë, të cilit 
i tregoi se nuk ekzistojnë 
qëllime të cilat nuk mund 
të arrihen, me punë këm-

bëngulëse, trajnime dhe 
investim në njohuri shtesë. 
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Një dëshmues i rëndë-
sishëm për suksesin 

e deritanishëm është 
edhe fakti se Halk 

Banka ShA Shkup, që 
kur është e pranishme 
në Maqedoni, e zmad-
hon aktivën për katër 
herë dhe përfaqëson 

bankën e katërt në këtë 
sektor (pas treguesve të 

fundit të BPRM-së për 
30.09.2016) me aktivë 

prej 538,5 milionë eurosh 
dhe është vazhdimisht 

banka prijëse në pjesën e 
financimit të kompanive 

dhe popullatës.  

shëndetshme dhe janë të përgatitura 
për investime shtesë dhe për zhvillim në 
punë.  

Halk Banka ShA Shkup është bankë 
e cila është afër me tregun, me familjen 
dhe me ndërmarrjet me qëllim që t’i dëg-
jojë nevojat dhe të reagojë në mënyrë për-
katëse me ndryshimet e vazhdueshme 
dhe me zgjidhjet, duke filluar nga mjetet 
më të thjeshta për bashkëpunim, me in-
vestimet në teknologjinë informatike që 
mundëson zgjidhje më të shpejtë dhe më 
të lehtë të nevojave të klientëve. Vend 
qendror në paletën tonë të prodhimeve 
janë zgjidhje e orientuara kah kursimit 
të energjisë, zmadhimit të konkurrencës, 
zmadhimit të efikasitetit dhe ngritjes së 
standardit jetësor nëpërmjet faturave 
më të ulëta,  mbështetjes së eksportit 
dhe prodhimtarisë, mbrojtjes së mjedisit 
jetësor, stimulimit të sektorit të ndërti-
mit nëpërmjet kredive të përshtatshme 
banesore për qytetarët dhe mjete financ-
iare për kompanitë ndërtimore.   

Shumica e lexuesve e dinë se Halk 
Banka ShA Shkup në Maqedoni është e 
pranishme prej prillit të vitit 2011. Nga 
hyrja në Maqedoni, Halk Banka ka in-
vestuar në shumë fusha, por investimi 

më i madh ishte në krijimin e sinergjisë 
së përkryer midis kuadrit me përvojë, 
nga njëra anë, i cili ishte i pranishëm në 
trupat drejtues të bankës dhe nga ana 
tjetër, kuadrit të ri me arsim të lartë, të 
cilit i tregoi se nuk ekzistojnë qëllime 
të cilat nuk mund të arrihen, me punë 
këmbëngulëse, trajnime dhe investim në 
njohuri shtesë. Në fokusin e Halk Banka 
nuk ekziston subjekt më i rëndësishëm 
në proces sesa klienti. Klientët e kënaqur 
sjellin vazhdimisht klientë të rinj. Para-
lelisht me riorganizimin e brendshëm 
bëhej edhe mbështetja në prezantimin 
e jashtëm para tregut nëpërmjet investi-
mit në rinovimin dhe filialeve ekzistuese 
dhe ndërtimin e atyre të reja, ku numri 
i filialeve nga 21 në vitin 2011 ka arritur 
në 38 filiale në fund të vitit 2016. Filialet 
e pajisura me mjete më moderne, të rin-
ovuara tërësisht në kombinim nga pro-
fesionalistë të lartë, janë një vend i kënd-
shëm ku klientët mund t’i përgatisin së 
bashku planet financiare dhe t’i fshijnë 
të gjitha llojet e aktiviteteve bankare di-
tore.   

Kapitali i paguar në shitje në vitin 
2011, si dhe riinvestimi i fitimeve të kri-
juara në vitet e kaluara në kapitalin e 
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bankës, ka qenë mbështetje e aksionar-
it në zmadhimin e kapacitetit të bankës 
me brendin stabil të Halk Bankës Turqi si 
aksionari ynë, u dallua nga kursimtarët 
të cilët e konsiderojnë Halk Bankën si 
vend i sigurt për zmadhim të kursimeve 
të veta. 

Mbështetja në pjesën e Kanaleve al-
ternative dhe teknologjinë informatike 
qëndron, para së gjithash, në investimin 
në qendrën proceduese personale për 
punim me kartela, platformën e sigurisë 
3D, mbulimin e përkryer me ATM të reja, 
disa edhe me funksion kesh-in, në ter-
malet POS më moderne, investimin në 
teknologjinë pa kontakt, në investimin 
në veprimtarinë bankare elektronike 
tërësisht të re dhe veprimtarinë bankare 
mobile për personat fizikë dhe juridikë, 
aplikimin onlajn, investimin në siste-
met ERP, në shumë procese të tjera, që 
çuan në zmadhimin e transaksioneve 
që kryhen nëpërmjet zgjidhjeve të reja 
digjitale, me qëllim që të lehtësohen 
dhe thjeshtësohen transaksionet e për-
ditshme për klientët, dhe kjo në nivel të 
lartë të sigurisë.    

Me mbështetje nga banka amë, Halk 
Banka ShA Shkup sot është institucion i 
suksesshëm maqedonas me kuadër të ri 
dhe të motivuar, me një mesatare moshe 
prej 35 vjetësh të të punësuarve, që u 
jep mundësi të rinjve për punësime të 

reja, përsosje të vazhdueshme edukative, 
mundësi për edukim praktik të një num-
ri të madh studentësh nëpërmjet prezan-
timeve dhe punëtorive të ndryshme 
nëpërmjet vizitës dhe punës praktike në 
bankë. 

Përvoja dhe njohuritë të cilat i kanë 
mbledhur nëpunësit në Halk Banka 
Turqi, si dhe në sektorin bankar në R. 
e Turqisë në përgjithësi, duke filluar 
nga kujdesi për çdo klient të veçantë, 
dhe deri te mundësitë më të sofistikuara 
për aktivitete bankare, janë një burim 
i çmueshëm për zhvillimin e veprim-
tarisë bankare në R. e Maqedonisë. Çdo 
punëtori apo seminar i organizuar me 
të ftuar nga R. e Turqisë mund të për-
faqësojë një shans të përkryer për të rin-
jtë bankarë të cilët do të dëshironin të 
zhvillojnë njohuritë e veta nga njohuritë 
dhe përvojat elementare  deri te zhvil-
limi i specializuar i shkencave të veçan-
ta financiare. 

Halk Banka ShA Shkup në periud-
hën që vijon vazhdon të jetë më afër 
me ekonominë dhe qytetarët në drejtim 
të krijimit të vlerave shtesë, me krijim 
të zgjidhjeve për çdo klient, me punim 
bankar më të personalizuar dhe ofertë 
të prodhimeve të cilat janë në përputhje 
me kërkesat e klientëve, sepse asnjë njeri 
nuk është i njëjtë, kurse nga kjo rrjedh se 
çdo nevojë është unike. 

Kapitali i paguar në 
shitje në vitin 2011, si dhe 
riinvestimi i fitimeve të 
krijuara në vitet e kaluara 
në kapitalin e bankës, 
ka qenë mbështetje e 
aksionarit në zmadhimin 
e kapacitetit të bankës 
me brendin stabil të Halk 
Bankës Turqi si aksionari 
ynë, u dallua nga kursim-
tarët të cilët e konsidero-
jnë Halk Bankën si vend 
i sigurt për zmadhim të 
kursimeve të veta. 
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1 Para përfundimit të mandatit 
tuaj realizuat takime me për-
faqësues të FMN-së dhe Bankës 

Botërore. Në këto takime është 
shqyrtuar situata ekonomike e 
Malit të Zi me theks të veçantë 
mbi dinamikën e rritjes së investi-
meve kapitale dhe mbi rezultatet e 
politikës fiskale. Në këtë kontekst 
si ishte vlerësimi i përfaqësuesve 
të FMN-së dhe Bankës Botërore? 

- Vlerësimi i FMN-së dhe Bankës 
Botërore mbi gjendjen në sektorin 
bankar në Malin e Zi është mjaft i 
volitshëm. Pozitivisht janë vlerësuar 
përpjekjet për zvogëlim të kredive 
jofunksionale dhe normat e kamatës 

së bankave. Ajo që shqetëson në as-
pektin e këtyre institucioneve është 
gjendja e përkeqësuar e pozitës 
fiskale. Zmadhimi i borxhit pub-
lik dhe deficiti i buxhetit, në masë 
të madhe, është kushtëzuar nga 
zmadhimi i huamarrjes së jashtme, 
së pari në ndërtimin e autostradës. 
Të dy treguesit, huaja publike dhe 
deficiti fiskal janë mbi limitin e për-
caktuar me kriteret e Mastrihtit, që 
e rrezikon qëndrueshmërinë fiskale. 
Për këtë arsye, nevojiten masa kor-
rigjuese urgjente për kufizim të 
shpenzimeve, zvogëlim të rrogave 
në sektorin publik dhe zmadhim të 
pagimit të të hyrave të buxhetit.   

2 Prej para pak kohësh Mali i Zi 
u bë anëtar në NATO. Cilat janë 
efektet ekonomike? Si ka ndi-

kuar kjo mbi makroekonominë?
- Mali i Zi gjendet para anëtarë-

simit në NATO. Marrëveshja për 
pranim të Malit të Zi në NATO deri 
tani është ratifikuar nga 14 shtete 
anëtare. Mbetet që Marrëveshjen 
ta ratifikojnë edhe 13 shtetet e tjera 
anëtare të NATO-s, kështu pritet që 
i gjithë procesi i ratifikimit të për-
fundojë në tremujorin e parë të vi-
tit 2017. Anëtarësimi në NATO do të 
nënkuptonte shkallë më të lartë të 
sigurisë së qytetarëve, ekonomisë 
dhe të shtetit Mali i Zi. Ky do të ishte 
një sinjal i mirë për investitorët e 
huaj potencialë që të investojnë lir-
isht në Malin e Zi. Ka hapësirë për 
investime në shtet, së pari në fushën 
e turizmit, energjetikës, transportit 
dhe bujqësisë. Interesimi për inves-
time të huaja në Malin e Zi thekso-
het shumë. Mali i Zi është lider në 
rajon në raport me fluksin e inves-
timeve të huaja të drejtpërdrejta, që 
në vitin 2015 në raport me vitin 2014 
janë zmadhuar me 75%. Në këtë mo-

Ky do të ishte një sinjal 
i mirë për investitorët e 
jashtëm potencialë që 
të investojnë lirisht në 
Malin e Zi

DO TË THOSHTE NJË SHKALLË MË 
E LARTË E SIGURISË SË QYTET-
ARËVE, EKONOMISË  DHE SHTETIT

ANËTARËSIMI NË NATO
Milojica Dakiq, 
Ish-guvernatori i Bankës Qendrore 
të Malit të Zi
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ment, në Malin e Zi janë prezent in-
vestitorë nga 88 shtete.   

3. Cili është mendimi juaj për 
sistemin bankar në Malin e 
Zi, në përputhje me raportin 

tremujor mbi punën e bankave 
dhe institucioneve mikrofinanc-
iare gjatë gjysmës së parë të vitit 
2016? Në çfarë gjendje janë bankat 
në Malin e Zi?

- Tashmë prej një kohe të gjatë 
është e pranishme lëvizja pozitive 
e parametrave në sektorin bankar 
të Malit të Zi. Aktiva e bankave në 
raport me periudhën e njëjtë vjet 
është zmadhuar me 6,6%, kapitali 
me 5,8%, kurse depozitat me 7,8%. 
Aktiviteti kreditor i bankave nuk 
është në nivel të kënaqshëm, edhe 
pse kreditë këta muajt e fundit janë 
në rritje. Në raport me të njëjtën 
periudhë vjet, kreditë janë rritur me 
0,6%. Është vënë re rritje e kredive 
të miratuara, që në gjashtëmujorin e 
parë të këtij viti është 25% e kredive 
të përgjithshme të bankave, Likuid-
iteti dhe solvenca janë konstante 
mbi nivelin e përcaktuar. Likuiditeti 
është në rritje prej 5,7%, kurse koe-
ficienti i solvencës së bankave është 
në nivelin 16 (niveli i përcaktuar 
është 10). Bankat kanë realizuar re-
zultat financiar pozitiv.    

Normat e kamatës së bankave 
edhe mandej janë të larta edhe pse 
është i pranishëm trendi i zvogëlim-
it të tyre. Norma mesatare efektive 
e ponderuar e kamatës e kredive 
të përgjithshme është 7,8% dhe më 
e ulët për 1,05 poenë procentualë 
në krahasim me të njëjtën periu-
dhë të vitit të kaluar, kurse ajo e 
kredive të reja të miratuara është 
7,48 dhe është zvogëluar madje për 
1,57 poenë procentualë. Gjithashtu, 
është i pranishëm trendi i zvogëlim-
it të normave pasive të kamatave. 

Përveç normave të larta të ka-
matave, problem është edhe niveli i 
lartë i kredive jofunksionale (10,5%). 
Duhet të kihet parasysh se këto 
kredi në vitin 2011 përfshijnë mad-
je 26% të kredive të përgjithshme. 
Zvogëlimi së pari u arrit nga pagimi 
i tyre, pastaj nga riprogramimi apo 
nga transferimi i kredive të tilla te 
kompanitë faktoring të bankave 
amë jashtë shtetit. Me qëllim që të 
lehtësohet ky problem, në Malin e 

Zi është Miratuar Ligji për Ristruk-
turim Financiar të Dakorduar, kurse 
është nënshkruar edhe Marrëveshje 
midis Odës Ekonomike, Ministrisë 
së Financave dhe Bankës Qendrore.  

Në përgjithësi, sistemi bankar 
në Malin e Zi është i qëndrueshëm, 
likuid dhe solvent. Nuk ekzistojnë 
banka e probleme të theksuara në 
punën e tyre. 

4 Cilat janë obligimet e ard-
hshme për harmonizim të 
mëtejshëm të legjislacionit 

nga fusha e supervizionit bankar 
me rregullativën e BE-së?

- Banka Qendrore e Malit të Zi 
është konstante në procesin e har-
monizimit të rregullativës që është 
në kompetencat e saj me rregulla-
tivën e BE-së. Rregullativa bankare 
në Malin e Zi është harmonizuar në 
një shkallë të lartë sipas direktivave 
të Komisionit Evropian. Ky pro-
ces është i vazhdueshëm. Në vitin 
2016 kanë përgatitur ndryshime 
dhe plotësime të Ligjit për Bankën 
Qendrore të Malit të Zi dhe Ligjit 
për Punët Kapitale dhe Vijuese me 
Jashtë. Nga dispozitat që lidhen me 
supervizionin, deri në fund të vitit 
2017 është e nevojshme miratohen: 
Ligji për Bankat, Ligji për Faktoring, 

Lizing Financiar, Mikrokreditim 
dhe Kreditim i Garantuar, Vendimi 
për Kompetencë të Kapitalit, Ven-
dimi për Likuiditet të Bankave dhe 
Vendimi për Regjistrim të Bankave 
dhe Institucioneve Financiare. Në 
tremujorin e parë të vitit 2018 do të 
miratohet Ligji për Rehabilitim të 
Bankave. 

5 Kapitali i bankave në vitin 
2016, në raport me  të njëjtën 
periudhë në vitin e kaluar 

2015, është zmadhuar me 5,8%. 
Çfarë ndikon më tepër në rritjen e 
kapitalit të bankave në Malin e Zi 
në vitin 2016?

- Të dhënat më të reja dëshmojnë 
se kapitali i bankave në raport me 
fundin e vitit të kaluar është rritur 
me 8,7%. Mbi zmadhimin e kapi-
talit ka ndikuar rikapitalizimi i dy 
bankave, fillimi me punë i një banke 
të re, si dhe rezultati pozitiv finan-
ciar në nivel të të gjithë sistemit ban-
kar. 

6 Si është situata në Malin e Zi 
në aktivitetet e veprimit ban-
kar me pakicë (Retail Bank-

ing)? A ekziston rritje e krediti-
mit të kompanive të vogla dhe të 
mesme? 

Kam nderin e jashtëzakonshëm që me vendim të Këshillit Akademik 
të ABTI-t të zgjidhem si anëtar nderi i Këshillit Akademik. Vendimin e 

pranova me kënaqësi, sepse e vlerësoj punën dhe arritjet që ABTI i ka 
arritur në një periudhë të shkurtër prej dy vjetësh. Obligimi im është 

që përvojën time dyzetvjeçare të cilën e kam fituar me punë në Bankën 
Qendrore të Malit të Zi të provoj t’ua ofroj gjeneratave të reja të cilat kanë 

vendosur të kryejnë këtë punë.  
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- Sipas metodologjisë së Malit 
të Zi, nuk ka të dhëna zyrtare për 
ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. 
Ndiqet lëvizja në sektorët ekonomi 
dhe popullsi. Sektori popullsi merr 
pjesë me më tepër se 52% në formim-
in e depozitave të përgjithshme. Në 
raport me të njëjtën periudhë në 
vitin e kaluar këto depozita janë 
zmadhuar me 4,3%. Në strukturën 
e depozitave të popullsisë, depozi-
tat me interes marrin pjesë me 55%. 
Nga ana tjetër, kreditë e pop-
ullsisë marrin pjesë me 40, 6% 
në kreditë e përgjithshme dhe 
ato janë zmadhuar me 4,8 në 
krahasim me të njëjtën periu-
dhë në vitin e kaluar, kurse 
zmadhimi i kredive të reja 
të miratuara për popullsinë 
janë 42,6%. Pjesa më e madhe 
e kredive të popullsisë (95,7%) 
janë miratuar në periudhë më 
të gjatë se një vit. Më tepër janë 
marrë kredi në para të gatshme 
me 51,2%, pastaj kredi për ndër-
tim banesash dhe adaptim me 
40,8%. Rregullsia në shlyerjen e 
obligimeve të këtyre kategorive 
ndaj bankave është shumë më e 
madhe në raport me sektorët e 
tjerë. Në strukturën e kredive të 
përgjithshme jofunksionale ky 
sektor merr pjesë me 28%. 

7 Sipas projeksioneve dhe prit-
jeve tuaja, me çfarë prob-
lemesh do të ballafaqohet 

ekonomia malazeze në vitin 2017?
- Mali i Zi ka PBV për banor në 

shumë prej gjashtë mijë eurosh. Në 
dhjetë vitet e fundit PBV-ja ka pa-
sur rritje me mesatare prej 3,2% në 
vit. Në vitin 2015 kjo rritje ka qenë 
3,5% në raport me vitin 2014, edhe 
përkrah mjedisit ndërkombëtar të 
papërshtatshëm ndërkombëtar: ter-
rorizëm, migrantë dhe kriza ukrain-
ase. Në vitin 2017 duhet të pritet 
prani e vazhdueshme e problemeve 
që kanë qenë të pranishëm edhe 
deri më sot. Në rend të para, mung-
esa e likuiditetit të sektorit real që 
reflektohet në nivel të lartë të borx-
heve të prapambetura. Momental-
isht ka 19% persona juridikë dhe 
ndërmarrje që janë bllokuar. Pastaj, 
ka nivel dhe dinamikë të lartë borx-
hit publik dhe deficitit të buxhetit, 

si dhe ekziston nivel i lartë i kredive 
jofunksionale dhe normave jofunk-
sionale të kamatave në sektorin 
bankar. 

М.Н во или под / во неговата 
слика!!!: Kam nderin e jashtëza-
konshëm që me vendim të Këshillit 
Akademik të ABTI-t të zgjidhem si 
anëtar nderi i Këshillit Akademik. 
Vendimin e pranova me kënaqësi, 
sepse e vlerësoj punën dhe arritjet 
që ABTI i ka arritur në një periudhë 

të shkurtër prej dy vjetësh. Obligimi 
im është që përvojën time dyzetv-
jeçare të cilën e kam fituar me punë 
në Bankën Qendrore të Malit të Zi të 
provoj t’ua ofroj gjeneratave të reja 
të cilat kanë vendosur të kryejnë 
këtë punë.  

8. Me mbi 40 vjet përvojë në 
Bankën Qendrore të Malit të 
Zi, mund të thuhet se ju jeni 

ekspert rajonal për politikën 
monetare dhe menaxhimin me fi-
nancat monetare. Tani, si anëtar 
i Këshillit Akademik në Akade-
minë Bankare Maqedonase ABTI, 
cilat janë planet tuaja?

Kam nderin e jashtëzakonshëm 
që me vendim të Këshillit Akade-
mik të ABTI-t të zgjidhem si anëtar 
nderi i Këshillit Akademik. Vendi-
min e pranova me kënaqësi, sepse 
e vlerësoj punën dhe arritjet që 
ABTI i ka arritur në një periudhë të 
shkurtër prej dy vjetësh. Obligimi 

im është që përvojën time dyzetv-
jeçare të cilën e kam fituar me punë 
në Bankën Qendrore të Malit të Zi të 
provoj t’ua ofroj gjeneratave të reja 
të cilat kanë vendosur të kryejnë 
këtë punë.  

Në lidhje me aktivitetin tim të 
mëtejshëm në Malin e Zi, sipas Lig-
jit, nuk kam të drejtë në periudhë 
prej një viti nga përfundimi i man-
datit si guvernator të merrem me 
punë në sektorin e financave. Gjatë 

kësaj kohe do të mendohem. 
Gjithsesi, nuk e shoh vetveten 
në asnjë fushë tjetër, përveç 
fushës së financave. Puna me 
politikën monetare është fu-
sha ime të cilës do t’i mbetem 
besnik deri në fund. 

9 Cili është mendimi yt për 
rëndësinë dhe motivi-
min në përzgjedhjen dhe 

punën e bankarëve të rinj? 
Cili është rekomandimi juaj 
për të rinjtë dhe bankarët me 
perspektivë në Maqedoni?

- Si në çdo punë, kështu edhe 
në këtë, motivimi është element 
shumë i rëndësishëm, dhe në 
fazën e përzgjedhjes dhe gjatë 
punës për bankarët e rinj. Mo-
tivimi është fuqia bazë lëvizëse 
që i nxit njerëzit të arrijnë re-

zultate më të mira. Nëse ekziston 
motivimi, rezultatet do të jenë të 
patjetërsueshme. Njeriu i motivuar 
që do ta kryejë me siguri punën e 
vet më mirë, më me vendim dhe 
më me përkushtim. Me motivimin 
nuk duhet të merren vetëm të punë-
suarit por edhe menaxherët e tyre. 
Rekomandimi im për të rinjtë është 
se ata duhet të kenë vizion të qartë 
për të ardhmen e vet, të jenë besnikë 
ndaj qëllimit që ta realizojnë atë që e 
kanë menduar, të jenë të përkushtu-
ar në maksimum ndaj punës të cilën 
e kanë zgjedhur ta bëjnë. Duke pasur 
parasysh se në veprimtarinë ban-
kare nuk ka apo ka shumë pak punë 
të cilat mund të kryhen në mënyrë 
individuale, është e nevojshme të 
zhvillohet ndjenja se i përket ekipit 
me të cilin punon. Gjithashtu, është i 
domosdoshëm interaksioni midis të 
punësuarve dhe nuk duhet të kihet 
frikë prej konkurrencës në vendin e 
punës.   

Rekomandimi im për të rinjtë është se ata duhet të 
kenë vizion të qartë për të ardhmen e vet, të jenë 
besnikë ndaj qëllimit që ta realizojnë atë që e kanë 
menduar, të jenë të përkushtuar në maksimum 
ndaj punës të cilën e kanë zgjedhur ta bëjnë.   
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1 Dr. Ajzelmajer, ju njëherë e 
krahasuat kontrollin e buxhe-

timit me lundrimin. Çfarë keni 
menduar me atë?

Kur do të ulem në anije, 
ndoshta do të dua ta kaloj Oqe-
anin Atlantik, për shembull, ose 
ndoshta vetëm do të kaloj një 
fundjavë të bukur në liqenin më 
të afërt.  Kërkesat e ekuipazhit 
dhe pajisja varen nga ajo se çfarë 
unë do të vendos.  Nëse planifikoj 
të kaloj Oqeanin Atlantik, do të 
më duhet anije tejoqeanike, ekip 
i trajnuar dhe pajisje përkatëse 
për siguri.  Nëse shkoj për lun-
drim si për fundjavë, fokusi im 
do të drejtohet kah shporta për 
piknik, pije të ftohta dhe kohë 
e bukur për familjen. Në rast të 
kalimit të Oqeanit Atlantik, do të 
parashoh kushtet e këqija kohore 
dhe mënyra se si të përballem me 
ato. 

2 Përgatitja për udhëtim 
kërkon planifikim dhe bux-

hetim? 
Planifikimi dhe buxhetimi çdo 

herë lidhen me “nevojat”. Çështja 
nuk është çfarë mund të ndodhë, 
por çfarë dëshiroj të ndodhë? Kjo 
tregon se duhet të përgatitem për 
atë që dua ta mbërrij, planet për 
punë dhe shpenzimet për to, janë 
gjërat që duhet t’i planifikoj.  Në 
fakt, fjala “planifikim” në mënyrë 
të përgjithësuar  është më për-
katëse për atë, por gjithashtu më 
pas do t’i hasim edhe shprehjet 
“planifikim operativ dhe strate-
gjik”, si dhe “planifikime afatsh-
kurtra dhe afatgjata”.

Termini buxhetim, pak a 
shumë, paraqet planin e detajuar 

për vitin e ardhshëm financiar.  
Kjo paraqet detyrim, peng ose 
obligim, e shprehur me shifra 
ose aktivitete, e drejtuar kah re-
alizimit të qëllimit që e përmen-
da, më saktë për realizimin e qël-
limit.

3 Do të thotë, kalimi i Oqeanit 
Atlantik është detyrë shpër-

blyese për kontrollorët.  Por, 
tregjet bëhen gjithnjë e më 
pak të qëndrueshme, klientët 
janë gjithnjë e më të individu-
alizuar.  Sa është i sigurt madje 

KONTROLLI NGEL I PAZËVENDËSUESHËM
MADJE EDHE NË KUSHTE TË KËQIJA TË TREGUT, 
KLIENTËVE NERVOZË DHE NDRYSHIMEVE TË SHPEJTA 

Planifikim dhe buxhetim në “det të hapur”

Dr. Kalus Ajzelmajer,
Drejtor ekzekutiv i Akademisë për Kontrollim nga 
Munihu, Gjermani (Controller Akademie),

në intervistë për të ardhmen e kontrollit e krahason planifikimin dhe buxhetimin me 
përgatitjen për të kaluar  Oqeanit Atlantik me anije me vela, duke thënë se planifikimi i 
mirë është me rëndësi të veçantë sepse mund të fillojë furtunë gjatë udhëtimit. 

Secili që në mënyrë të verbër 
e respekton buxhetin statik, 
thjesht bën gabim
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i mundshëm, planifikimi nën 
rrethana të këtilla?

Vitin e kaluar, një miku im 
ishte pjesëmarrës në kalimin 
tejoqeanik.  Ai duhej dy herë të 
prolongojë fluturimin kthyes, 
sepse nuk ishte e mundur në 
mënyrë të sigurt të parashihet 
moti.  Megjithatë, planifikimi 
ende ka kuptim si deklaratë për 
qëllim.  Nëse sot punoj në mje-
dis të pasigurt, duhet të jetoj me 
faktin se realiteti shumë shpejt 

mund t’i ndërmarrë planet time.  
Kjo do të thotë se duhet të zhvilloj 
diçka më tepër se një deklaratë 
për qëllim, gjithashtu, duhet të 
përpiloj raport për pritshmëritë 
- parashikim, për shembull:  Ar-

ritje me vonesë. Nuk mund t’i 
pengojmë dallimet, por lehtë 
mund të përballemi me dallime 
të parashikuara paraprakisht.  
Së këndejmi,  do të kisha thënë 
se pa dallim nëse punoj në treg-
je të parashikuara ose në tregje 
që ndryshojnë shpejt, çdo herë 
duhet të përshtatem dhe të për-
gatitem. 

Nëse prisni recesion të 
shitjes, duhet të keni para të 
mjaftueshme në llogari që ta ka-
loni atë periudhë kritike.  Linja 
kreditore përkatëse në bankë, 
gjithashtu, mund të ndihmojë në 
tejkalimin e problemit të këtillë. 
Kjo njihet si menaxhim me rrezi-
kun, që paraqet një komponentë 
të rëndësishme në procesin e 
planifikimit. 

4 Në veçanti është vështirë të 
përkufizohen qëllimet në 

kushte të ndryshimeve kon-
stante, dramatike në treg.  
Çfarë opsione kanë kontrol-
lorët? 

Nga perspektiva e pronarit, 
kompania është e qëndrueshme 
në afat të gjatë nëse i plotëson 
pritjet e saj përfituese mesa-
tare për periudhë të caktuar 
kohore. Kjo sugjeron se duhet 
të vendosen qëllime minimale 
që duhet të arrihen, madje edhe 
nëse procesi për realizimin e 
tyre është i komplikuar. Në këtë 
rast, mund të zëvendësohet qël-
limi i profitit me numër të madh 
të qëllimeve, të përkufizuara në 
raport me pritjet për normën e 
interesit, për shembull, ose për 
qëllime vetjake për rritje, duke 
i marrë parasysh si rezultat i 
nevojës për financim. Qëllimet 
mund të formulohen si qëllim 
fiks, për shembull njëqind mil-
ion euro, ose të përkufizuara 
si qëllime relative, si realizimi 
ose mbrojtja e 50 për qind të 
pjesëmarrjes në treg. 

Sipas mendimit tim, më mirë 
është të kombinohen këto dy 
qëllime.  E njëjta vlen edhe për 
shpenzimet.  Mund të planifi-
kohen për shumë konkrete ose 
relativisht në raport me shitjen.  
Këtu përballeni me rrezikun 
të strukturohet baza e shpen-
zimeve, me atë që, nëse prisni 
uljen e shfrytëzimit të kapac-
iteteve, do të keni ende mundë-
si të ndikoni të paktën mbi një 
pjesë të shpenzimeve, nëpërmjet 

autosorting për shembull. Në të 
kaluarën, ka shembuj të kom-
panive internacionale që kanë 
pasur sukses të neutralizojnë re-
zultatet e këqija në një rajon me 
rezultate më të mira nga rajone 
të tjera, ku biznesi i ka tejkaluar 
pritjet.  Qëllimi kryesor mund të 
arrihet - edhe nëse punojmë me 
dallime pozitive dhe negative në 

rajone të caktuara. 

5 A e përkrahni orientimin 
më të fuqishëm të qëllimeve 

relevante (si pjesë në treg) 
përkundrejt qëllimeve abso-
lute ( si shitja)?

Çelësi është kombinimi i dre-
jtë.  Pa dallim sa racionale janë 
qëllimet relevante, ato nuk do 
t’ia dalin të mbijetojnë pa qël-
lime konkrete. Nëse kompan-
ia fiton kapital nga aksionarët, 
ata për kthim presin fitimin që 
mund të realizohet. Që të ar-
rihet kjo, kompania duhet të 
gjenerojë më shumë shitje sesa 
shpenzime, që të mbulohen. Në 
përgjithësi, bëhet më e rëndë-
sishme se gjithçka, kompanitë t’i 
planifikojnë modelet e tyre or-
ganizative fleksibile, që të mun-
den t’u përgjigjen ndryshimeve 
më lehtë në treg. Kompanitë do 
të arrijnë këtë me planifikimin 
e skenarëve dhe identifikimin e 
problemeve.  

Ekzistojnë mënyra të 
ndryshme që të rritet fleksibi-
liteti, për shembull me vendos-
jen e orëve fleksibile për punë, 
respektivisht me kompensim 
të kohës, duke përdorur bash-
këpunëtorë të jashtëm, me për-
dorimin e shërbimeve të jashtme 
individuale që nuk janë bërtha-
ma e konkurrencës, madje edhe 
prodhim tërësisht të jashtëm. 
Por, ky fleksibilitet nuk është pa 
para.  Shpenzimet tuaja do të 
rriten, që do të thotë se klientët 
në fund do të duhet të paguajnë 
çmim më të lartë.

KONTROLLI NGEL I PAZËVENDËSUESHËM
MADJE EDHE NË KUSHTE TË KËQIJA TË TREGUT, 
KLIENTËVE NERVOZË DHE NDRYSHIMEVE TË SHPEJTA 

Nga perspektiva e pronarit, 

kompania është e qëndrueshme 

në afat të gjatë nëse i plotëson 

pritjet e saj përfituese mesatare 

për periudhë të caktuar kohore. 
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6 A funksionojnë ende në 
kushte të këtilla veglat tradi-

cionale të kontrollorëve - mod-
elet e tyre të standardizuara? 

Planifikimi strategjik dhe 
operativ, përfshirë edhe bux-
hetimin, janë të rëndësishëm, 
sepse ata përshkruajnë ku doni 
të shkoni në raport me orga-
nizimin, klientët dhe të punësu-
arit.  Nëse mjedisi i punës bëhet 
gjithnjë e më i paqëndrueshëm, 
nuk mjafton të përgjigjeni me 
plane kinse të mira dhe më të 
detajuara. Raport i mirë është ai 
i cili ka rezultate nga puna. Nëse 
rritet paqëndrueshmëria, puna 
dhe strategjia duhet të përshtaten 
më shpesh. Nevojitet pasqyrë e 
rregullt progresive, respektivisht 
parashikim.  Sektorë, siç janë fur-
nizimi, zhvillimi dhe prodhimi, 
shpesh nuk kanë mundësi t’i 
ndryshojnë shpenzimet e tyre për 
një afat të shkurtë.  Ndaj kësaj 
nuk mund të përgjigjeni vetëm 
me vegël më të mirë kontrolluese. 
Në vend të kësaj, duhet të shtro-
het pyetja nëse struktura organi-
zative mund të përshtatet që të 
plotësohen kërkesat. Një kompani 
si “Ejpëll” (Apple) për shembull, 
përqendrohet në zhvillim, dizajn 
dhe marketing.  Ajo i ka bërë ato 
sortime të gjithë prodhimit për 
furnizuesit e Azisë.

Kjo do të thotë se “Ejpëll” në 
përgjithësi nuk duhet të kujdeset 
për shfrytëzimin e kapaciteteve 
prodhuese, edhe pse mund të ketë 
disa përgjigje me të cilat gjenero-
het shfrytëzim i caktuar minimal 
për prodhuesin.  Për shembull, 
nëse besoj se kompetenca ime 
është në prodhimin e produk-
teve me cilësi të lartë në fabrikat 
time për prodhim në Gjermani, 
do ta kem vështirë të neutralizoj 
paqëndrueshmërinë në treg.  Një 
porosi e vonuar mund të ndihmo-
jë në këtë rast, për shembull, të 
avancohet furnizimi për të ardh-
men.  Në rast tjetër, do të duhet të 
përpiqem të shfrytëzoj kapacite-
tin tim prodhues me uljen e për-
kohshme të çmimeve, me qëllim 
të mbijetohet faza e këtillë. 

7 Për mbështetësit e idesë për 
“buxhetim të jashtëm» sfidë 

paraqet i gjithë koncepti i ko-
mandës dhe kontrollit, duke 
përfshirë edhe veglat tradicio-
nale për kontrollim, siç janë: 
Planifikimi, buxhetimi dhe 

analiza e varianteve.  Çfarë 
mendimi keni për këtë?

Në mënyrë intensive e shqyr-
tojmë idenë për “buxhetim të 
jashtëm», si në Akademinë për 
kontrollim (Controller Akademie), 
ashtu edhe në Asociacionin Ndër-
kombëtar për Kontrolling (Inter-
national Controller Association 
– ICV).

Ithtarët e kësaj qasje sugjero-
jnë në veçanti mangësitë e kon-
trollimit tradicional, siç është 
respektimi i buxhetit statik. Më 
kujtohet një shembull, grupi 
gjerman për tregti me pakicë ka 
identifikuar mundësi të papritur 
për shitje në Francë, por nuk ka 
mundur ta realizojë për shkak se 
buxheti për marketing ka qenë i 

planifikuar dhe i shpenzuar për 
territorin e Gjermanisë, edhe pse 
kjo aspak nuk ka qenë e nevo-
jshme. 

Megjithatë, ky shembull vetëm 
se e tregon mënyrën e gabuar të 
punës me buxhetin tradicional. 
Kjo nuk do të thotë se në çdo rast 
duhet të hiqet dorë nga buxhe-
timi tradicional, por do të thotë 
se duhet të zbatohet mënyra e 
shfrytëzimit të veglave kontrol-
luese.  Kompania duhet të përpi-
lojë parashikim për mundësitë 
për shitje në tregje të ndryshme.  
Në këtë rast, buxheti për market-
ing duhet të përshtatet dhe të dre-
jtohet në varësi të mundësive të 
pritshme për shitje.  Secili që e re-
spekton në mënyrë të verbër bux-
hetin statik, thjesht bën gabim. 

8 Motoja për këtë do të ishte: 
Mos i kaloni planifikimet dhe 

buxhetimin.  Përmirësojini ! 
Cili është komenti Juaj?

Pikërisht ashtu. Ne, në Asocia-

cionin Ndërkombëtar Kontrollues, 
e kemi ilustruar me shembullin si 
vijon: Nëse një mjek i jep pacientit 
të tij medikament të caktuar dhe 
pastaj konstaton se ai medikament 
nuk ndikon, mjeku thjesht nuk do 
të pushojë të japë medikamente 
dhe nuk do të ndalet me përpjek-
jet e tij në të ardhmen.  Mjeku do 
t’i ndryshojë dozën ose medika-
mentin, derisa të arrihet qëllimi 
që ta shërojë pacientin. 

9 Ju jeni anëtar i Bordit të 
anëtarëve ekzekutivë të Ak-

ademisë për Kontrollim. Cilat 
shkathtësi duhet t’i posedojnë 
njerëzit e rinj të cilët kanë për 
qëllim t’i bashkëngjiten pro-
fesionit të kontrollimit, në një 
kohë në të cilën jetojmë sot?

Ata duhet të kenë shkathtësi 
operative, nga kontabiliteti deri 
te raportimi financiar.  Sido qoftë, 
çështja sot nuk është vetëm të 
mblidhen numrat por ato duhet 
edhe të shiten.  Kjo do të thotë se 
një kontrollor duhet të ketë njohu-
ri në lidhje me proceset dhe mje-
disin e tregjeve në kompaninë ku 
punon. Nga brenda, kontrollorët 
duhet të kenë pasqyrë në lidhje me 
proceset relevante dhe për shpen-
zimet e tyre. Është me rëndësi të 
kenë pasqyrë të plotë për zinxhi-
rin e furnizimit të kompanisë, nga 
furnizuesit, nëpërmjet prodhuesit 
deri te klienti. Kontrollorët duhet 
të jenë të sigurt se duan të arrijnë 
te njerëzit.  Ne pëlqejmë të themi 
se kontrollimi është marketing i 
kontabilitetit.  Kjo do të thotë se 
detyrë e kontrollorëve është t’i in-
formojnë njerëzit me veglat dhe 
me informatat që i jep sistemi, që 
të mund të marrin vendime më të 
mira, madje edhe në kohë të pa-
sigurisë dhe në kufizime kohore.  
Elasticiteti do të tregohet gjatë 
kërkesës, gjithashtu.  Nuk mund 
të planifikojmë kur do të paraqitet 
kriza, por kur do të paraqitet, kon-
trollorët do të kenë shumë punë, 
sepse kompanisë do t’i duhen opsi-
one për të vepruar.  Njëkohësisht, 
kjo do të thotë se kontrollorët do të 
thirren të mendojnë për alterna-
tiva, skenarë. Unë jam, gjithashtu, 
anëtar i Bordit Drejtues të Grupit 
Internacional për Kontrollim (In-
ternational Group of Controlling – 
IGC), ku zhvilluam model për kom-
petenca për kontrollorët të cili e 
publikoi pak kohë më parë “Haufe 
Ferlag”.

Nëse mjedisi i punës bëhet 
gjithnjë e më i paqëndrueshëm, 
nuk mjafton të përgjigjeni me 
plane kinse të mira dhe më të 
detajuara. Raport i mirë është 
ai i cili ka rezultate nga puna. 
Nëse rritet paqëndrueshmëria, 
puna dhe strategjia duhet të 
përshtaten më shpesh. 
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E
ksternalizimi apo autsors-
ing përfaqëson shfrytëzim të 
shërbimeve bankare, finan-
ciare dhe/ose shërbimeve 
ndihmëse për mbështetje të 

elementëve përbërës të proceseve 
afariste, kurse të cilat i transferohen 
siguruesit të jashtëm të shërbimeve, 
në bazë të vazhdueshme dhe në bazë 
të marrëveshjes. Kjo nuk nënkupton 
transferim të aktiviteteve financiare, 
por vetëm të shërbimeve që janë në 
funksion të mbështetjes së tyre. 

Transferimi i shërbimeve të stan-
dardizuara ku futen sistemet për 

komunikim ndërmjet bankave dhe 
tregu, rrjeti i telekomunikacione-
ve dhe infrastruktura, shërbimet 
e marketingut dhe kërkimeve në 
treg, mirëmbajtja, pastrimi, shërbi-
met komunale, furnizimi me mallra 
dhe punë ndërtimore, huazimi i pa-
tundshmërive, nuk kanë tretman të 
shërbimeve nga personat e jashtëm 
në kontekst të eksternalizimit. 

Eksternalizimi si proces i tregut 
në suaza botërore ekziston prej një 
kohe të gjatë dhe është normale që 
me kalimin e viteve të identifiko-
hen dhe të vlerësohen anët pozitive, 

NGA EKSTERNALIZIMI I PROCESEVE AFARISTE 
NË BANKAT DHE NË INSTITUCIONET FINANCIARE

MENAXHIMI ME RREZIKUN

Igor Bislimovski
Përgjegjës për siguri të sistemit informativ 
Drejtoria e Pavarur për Kontroll të Harmonizimit të 
Punës së Bankave dhe Ndalimit të Pastrimit të Parave 
Banka Komerciale ShA Shkup  

Aktivitetet e obli-
gueshme, menaxhimi 
me rreziqet, harmo-
nizimi me dispozitat, 
në përputhje me Ligjin 
për Bankat banka nuk 
mund t’ua transferojë 
personave të tretë. 

www.abit.edu.mk 21

BanкarBANKA



Motivet dhe nevojat për 
eksternalizim të proce-
seve afariste dalin nga 
nevoja që të zvogëlohen 
shpenzimet, të sigurohet 
qasje më e madhe në 
resurset dhe të zvogëlohet 
rreziku, të zmadhohet 
efikasiteti në punë, të 
kihet qasje te teknologjia 
më e re dhe te qendrat 
eksperte, të drejtohen në 
mënyrë racionale resurset 
njerëzore në aktivitete 
afariste thelbësore, që të 
fitohet cilësi më e madhe 
në raport me shërbimet 
dhe të sigurohet përparë-
sia konkurruese. 

Motive dhe nevoja 
për eksternalizim  

por dhe të merren parasysh përvo-
jat e këqija dhe problemet. Trendet 
globale në industrinë TI janë: Infra-
structure as a Service (IaaS), Plat-
form as a Service (PaaS), Software as 
a Service (SaaS), Cloud Computing. 
Kompanitë e mëdha që i perceptojnë 
trendet janë të vetëdijshme se në tre-
gun global bëhen zhvendosje serioze 
tektonike dhe se me industrializimin 
e shpejtë dhe digjitalizimin në të 
gjitha fushat, bizneset tradicionale të 
etabluara nuk janë më të sigurta dhe 
këmbëngulin që shërbimet e veta t’i 
drejtojnë në një sektor tjetër.

Kur përmendet autsorsing, në 
kontekst të sektorit financiar, në 
përgjithësi merret parasysh ekster-
nalizimi i proceseve që lidhen me 
teknologjinë informatike. Historik-
isht, në fillimet e viteve tetëdhjetë të 
shekullit të kaluar eksternalizimi ka 
filluar si proces, së bashku me nevo-
jat që t’u jepen aktivitetet që lidhen 
me TI-në firmave të tjera që kanë ek-
spertizë përkatëse në këtë fushë. 

Pyetje
Procesi i ekternalizimit në një 

bankë duhet të fillojë të zhvillohet në 
suazat e bankës. Ajo duhet të ketë një 
politikë dhe strategji të përgatitur 
qartë për shfrytëzimin shërbimeve 
nga personat e jashtëm. Identifikimi 
i materialitetit të proceseve që mund 
të jenë objekt i eksternalizimit duhet 
të jetë në bazë të analizës së gjerë dhe 
përgjigjeve për pyetjet e mëposhtme: 

• Cilat procese apo pjesë të tyre 
mund të eksternalizohen, cilat 
janë kufizimet regullatore dhe 
cilat aktivitete kërkojnë li-
cencim prej autoritetit supervi-
zor?

• Si janë vlerësuar në mënyrë 
interne efikasiteti dhe shpen-
zimet që banka i ka në raport 
me faktin kur proceset e njëjta 
do të jepeshin në bazë të mar-
rëveshjes një kompanie tjetër?

• Çfarë ndikimi do të kishte ek-
sternalizimi i raporteve në 
suazat e bankës, mbi moralin 
dhe vendet e punës së të punë-
suarve?

• Nëse në bazë të analizës para-
prake kur banka merr ven-
dim për eksternalizim, hapat e 

mëtejshëm do të ishin dhënie 
përgjigje ndaj pyetjeve:

• Sipas cilave parametra dhe 
kritereve do të kryhet evalvimi 
i rrënjësishëm i furnizuesit po-
tencial të shërbimeve (përvoja, 
aftësia profesionale, njohja 
e dispozitave, reputacioni, 
pjesëmarrja në treg, lokacioni, 
nevoja për sisteme plotësuese, 
konverzionet, përmbaruesit e 
tjerë eventualë, raportet revi-
zore dhe financiare etj.) dhe a 
është i domosdoshëm certifi-
kimi apo licencimi i tij?

• Cilat kushte dhe dispozita strik-
te duhet të përfshihen në Mar-
rëveshjen për eksternalizim 
me furnizuesin e jashtëm, sido-
mos rreth nivelit dhe cilësisë 
së shërbimeve, afateve dhe dis-
pozitave ndëshkuese? 

• Si do të ndiqet vazhdimisht 
cilësia e dhënies së shërbimeve 
nga furnizuesi i jashtëm, koha e 
thirrjes, performancat, kontrol-
li mbi dhënien e shërbimeve 
në aspektin e besueshmërisë, 
integritetit dhe qasjes tek të 
dhënat, revizioni dhe rievalvi-
mi i furnizuesit?

• Çfarë do të ndodhë nëse fur-
nizuesi nuk është në gjendje të 
sigurojë nivelin e nevojshëm 
apo nëse e ndërpret dhënien e 
shërbimeve, cilat janë planet 
e tij për sigurim të punimit pa 
ndërprerje dhe planeve për ri-
aftësim nga katastrofat?
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Sipas përvojës nga rajoni 
dhe të dhënat e Bankës 
Popullore të R. së Kroa-
cisë të vitit 2015, 95% e 
institucioneve kreditore 
nuk përdorin dhe nuk 
planifikojnë përdorim të 
Infrastructure-as-a-Ser-
vice (IaaS). Në një masë 
pak më të madhe, 17% 
kanë zbatuar të a.q. Soft-
ware-as-a-Service (SaaS), 
dhe kjo së pari në ekster-
nalizimin e moduleve/
aplikimeve specifike.  

Kroacia

• Nën cilat kushte, cilat janë 
rreziqet dhe a ka mundësi 
kompania që ta kthejë përsëri 
pjesën apo procesin i cili ka 
qenë ekstenalizuar më parë? 

Në procesin e vlerësimit të rrezi-
kut nga eksternalizimi duhet të kihen 
parasysh gjithmonë edhe faktorët siç 
janë: shpenzimet e fshehura, ndry-
shimet e shtrenjta të marrëveshjes 
dhe zmadhimi i çmimeve të shërbi-
meve, zgjidhja e mosmarrëveshjeve, 
humbja e kompetencave interne, 
mbikëqyrja e aktiviteteve dhe kapac-
itetet inovative. 

Kur janë në pyetje bankat pjesa 
më e madhe e tyre e mbajnë qasjen 
konzervative në raport me eksternal-
izimin dhe nëse vendosin për zbatim 
të tij, këtë e bëjnë në një sasi më të 
vogël ose vetëm në pjesë të caktuara 
të proceseve afariste. Bankat janë 
nën trysni të madhe të harmonizim-

it me rregullativën dhe sigurimin e 
sigurisë së klientëve dhe të dhënave 
të tyre. Për arritjen e këtyre qëlli-
meve, si dhe për arritjen e nivelit të 
kërkuar të cilësisë së shërbimeve, 
ato kanë bërë investime serioze në 
resurse njerëzore dhe materiale. 

Kompanitë, nga ana e vet, kanë 
potencial dhe mundësi të japin shër-
bime për bankat dhe institucionet fi-
nanciare, që të mbeten në treg duhet 
të bëjnë investime shtesë dhe të sig-
urojnë nivel të lartë të specializimit 
të shërbimeve, si dhe të jenë në hap 
me legjislacionin dhe normativën lo-
kale. 

Përfundimi
Përfundimi është se eksternal-

izimi ekziston prej më tepër se 50 
vjetësh, ai është ende në formë di-
namike dhe do të mbijetojë. Në të 
ardhmen pritet tema aktuale në 
këtë fushë të jenë (1) eksternalizimi 
multivendor dhe sorsing-rrjetat, (2) 
klaud kompjuting dhe implikimet e 
tij, (3) menaxhimi me rrezikun nga 
eksternalizimi dhe (4) metoda për te-
jkalim të gropave-ofshoring. 

Normativa
Normativa evropiane që lidhet  

me eksternalizimin e proceseve af-
ariste në banka përmbahet në Sound 
Practices for the Management and 
Supervision of Operational Risk dhe 
Outsourcing in Financial Services e 
Basel Committee on Banking Super-
vision – BCBS, si dhe në Guidelines 
of outsourcing на Committee of Eu-
ropean Banking Supervisors – CEBS 
(EBA).

Normativa vendase që është në 
hap me atë evropiane gjendet në 
Ligjin për Bankat, Vendimin për me-
naxhim me rreziqet, Cirkulari Super-
vizor nr.10 për menaxhim me rrezi-
kun operativ, Vendimi për siguri të 
sistemit informatik të bankës dhe 
Cirkularit supervizor nr. 9 për siguri 
të sistemit informativ të bankave.  

(Qëndrimet dhe mendimet që 
përmbahen në këtë tekst janë objekt 
i observimit të autorit dhe nuk kanë 
për qëllim që të ndikojë mbi lexuesit 
në aspektin e vendimit të tyre në 
lidhje me eksternalizimi.)
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MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE
DHE E PRIVATËSISË NGA BANKAT 

Një segment i rëndësishëm në punën  e bankave dhe institucioneve të tjera financiare 

M
brojtja e të dhënave personale 
dhe e të drejtës së privatësisë 
janë të drejtat themelore që 
garantohen me Kushtetutën 
e Republikës së Maqedonisë, 

kurse mbrojta e tyre së pari rregullohet 
me Ligjin për Mbrojtjen e të Drejtave 
Personale, të miratuar në vitin 2005 dhe 
prej atëherë ka pasur shtatë ndryshime, 
si dhe me akte nënligjore që dalin nga 
ky ligj. 

Me këtë ligj përcaktohen kategoritë 
e të dhënave personale, mënyrat se si 
mblidhen dhe përpunohen të dhënat 
personale, të drejtat e subjektit të të 
dhënave personale, si dhe masat për 
mbrojtje të të dhënave personale nga 

përpunimi i palejuar, transferimi i të 
dhënave në një shtet tjetër, dhënia e 
të dhënave në përdorim, të drejtat dhe 
obligimet e referentit për mbrojtjen e të 
drejtave personale dhe dispozitave të 
kundërvajtjes.     

Mbrojtja e të dhënave personale dhe 
privatësisë së klientëve ka qenë gjith-
monë një segment i rëndësishëm në 
punën e bankave dhe institucioneve të 
tjera financiare. Mandej, përpunimi i të 
dhënave personale gjatë zbatimit të ak-
tiviteteve financiare është parashikuar 
në një numër të madh ligjesh që e rreg-
ullojnë veprimtarinë financiare: Ligji 
për Banka – që të kryhen aktivitetet fi-
nanciare; Ligji për Parandalimin e Pas-

Gligor Pandillovski, 
Drejtor në Drejtorinë për Kontroll të Harmonizimit dhe Nd-
jekjes së Aktiviteteve për Parandalim të Pastrimit të Parave 
dhe Financimit të Terrorizmit 
Stopanska banka ShA Shkup
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Mbrojtja e të dhënave 
personale dhe privatësisë 

së klientëve ka qenë 
gjithmonë një segment i 
rëndësishëm në punën e 

bankave dhe institucione-
ve të tjera financiare.
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trimit të Parave dhe Financimin e 
Terrorizmit – që të përcaktohen 
masat dhe veprimet për zbulimin 
dhe ndalimin e pastrimit të parave, 
lidhur me vepra të dënueshme dhe 
financim të terrorizmit; Ligji për 
Qarkullim Pagesor – për kryerjen e 
aktiviteteve të qarkullimit pagesor 
(bankat si mbartës të qarkullimit 
pagesor); Ligji për Marrëdhëniet 
e Punës dhe Ligji për Evidentim 
në Fushën e Punës -  që të realizo-
hen të drejtat e marrëdhënieve të 
punës; Ligji për Përmabarim – që të 
kryhen kërkesat etj. 

 Drejtoria për Mbrojtje të të 
Dhënave Personale është organ 
rregullator që kryen mbikëqyrje 
të ligjshmërisë së aktiviteteve të 
ndërmarra gjatë përpunimit të të 
dhënave personale dhe mbrojtjes 
së tyre në RM, kurse referenti për 
mbrojtjen e të dhënave personale 
është përgjegjës për zbatimin e 
normativës nga fusha e përpunimit 
dhe mbrojtjes së të dhënave perso-
nale tek kontrolluesi, përkatësisht 
mbartësi i përmbledhjeve të të 
dhënave personale që përpunohen, 
në rastin tonë banka. 

Parimet themelore për mbrojt-
jen e të dhënave, që institucionet 
financiare dhe personat e tjerë ju-
ridikë të cilët kryejnë përpunimin 

e të dhënave personale, duhet t’i 
respektojnë në përputhje me nor-
mativën janë: të dhënat personale 
duhet të përpunohen në mënyrë 
legale dhe në përputhje me ligjin; 
të mblidhen për qëllime konkrete, 
të qarta dhe të përcaktuara me ligj 
dhe të përpunohen në mënyrën 
që është në përputhje me ato qël-
lime; të jenë përkatëse, relevante 
dhe të mos jenë enorme në raport 
me qëllimet për të cilat mblidhen 
dhe përpunohen; të jenë të sakta, 
të tërësishme dhe ku nevojitet 
të azhurnohen, gjatë azhurnimit 
duhet të merren masa përkatëse 
që të fshihen apo korrigjohen të 
dhënat e pasakta apo të pjesshme, 
duke pasur parasysh qëllimet për 
të cilat mblidhen apo përpuno-
hen dhe të ruhen në formë e cila 
mundëson identifikim të subjektit 
të të dhënave personale, ndërsa jo 
më gjatë sesa është e nevojshme që 
të përmbushen qëllimet për të cilat 
mblidhen këto të dhëna për për-
punim të mëtejshëm. 

Pikërisht mosrespektimi i kë ty-
re parimeve shpesh çon në përpun-
imin e paautorizuar dhe jolegal të 
të dhënave personale, që mund të 
shkaktojë shkelje serioze të pri-
vatësisë së klientëve. Si shembull 
aktual i fundit për shkeljen e pri-

vatësisë është rrjedha e të dhënave 
në suaza botërore për rastin e a.q. 
“Panama pejpërs” ku bëhet fjalë 
për dalje të 11,5 milionë datotekash 
me madhësi të përgjithshme prej 
2,6 terabajtësh, që zbulojnë infor-
macione financiare (llogari tran-
saksioni dhe informacione për 
strukturën pronësore, të dhënat 
personale të personave fizikë etj.) 
për mbi 214.418 kompani ofshor. 
Dokumentet e dhëna janë vjedhur 
nga baza e të dhënave në internet 
të firmës ofshor avokate, e katër-
ta në botë për nga madhësia, me 
prejardhje nga Panamaja – “Mosak 
Fonseka”. 

Si duhet të vendoset sistem 
efikas për mbrojtjen e 
të dhënave personale të 
klientëve dhe të privatësisë 
së tyre në një instruksion? 

Para së gjithash, me vendosje të 
akteve të interne në përputhje me 
normativën në të cilat do të shp-
jegohen tërësisht dhe në mënyrë të 
detajuar do të shpjegohen të drejtat 
dhe obligimet e të punësuarve në 

Mbrojtja e të dhënave dhe 
klientëve është obligim i të 
gjithë të punësuarve dhe ata 
përfaqësojnë nivelin themelor 
të mbrojtjes nga keqpërdorimi 
dhe përpunimi joligjor ose zbu-
limi i të dhënave të klientëve...
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mbrojtjen e privatësisë së klientëve 
dhe të komunikimit të tyre me të 
gjithë të punësuarit, si dhe vendos-
ja e sistemit mbrojtës që do të bazo-
het në më tepër nivele të mbrojtjes 
së të dhënave të klientëve. 

Mbrojtja e të dhënave dhe 
klientëve është obligim i të gjithë 
të punësuarve dhe ata përfaqëso-
jnë nivelin themelor të mbrojtjes 
nga keqpërdorimi dhe përpunimi 
joligjor ose zbulimi i të dhënave të 
klientëve dhe prandaj me rëndë-
si të veçantë është komunikimi i 
vazhdueshëm me të punësuarit e 
akteve interne në fushën e mbro-
jtjes së të dhënave personale në 
formë të trajnimeve dhe e-gazetave 
në suazat e institucionit. 

Është e nevojshme vendosja e 
përgjegjësive konkrete dhe të qa-

rta në raport me mbrojtjen e të 
dhënave personale midis referentit 
për mbrojtje të të dhënave perso-
nale, personit përgjegjës për sig-
urinë informative të bankës dhe 
personit/sektorit për kontroll të 
harmonizimit të punës së bankës 
me dispozitat. Në disa institucione 
këto tri pozicione janë përqendru-
ar në një person, kurse në disa 
është bërë segregim i përgjegjësive, 
gjatë kësaj duhet të bëhet ndarje 
e qartë e obligimeve dhe përgjeg-
jësive midis personave përgjegjës 
që do të mundësojë bashkëpunim 
efikas në ballafaqimin me cilindo 
lloj incidenti lidhur me lëndimin 
e privatësisë dhe me të dhënat e 
klientëve. 

Kryerja e revizionit vjetor nga 

Sektori për Revizion të Brendshëm 
të sistemit të vendosur për mbrojtje 
të të dhënave të klientëve është me 
rëndësi të veçantë, gjithashtu, për 
vlerësim të efikasitetit në funksion-
imin dhe kompetencën e sistemit të 
vendosur. 

 

Cili është roli i sektorit/
personit për kontroll të 
harmonizimit të aktivitetit 
të bankës me dispozitat 
në mbrojtjen e të dhënave 
personale?

- Këshillëdhënës (e ndjek har-
monizimin me ligjin dhe me dis-
pozitat e miratuara në bazë të 
ligjit që lidhen me mbrojtjen e të 
dhënave personale, i përpunon ak-
tet e brendshme, jep mendim për 
zbatim të normativës).

 - Parandalues (kryen kontroll 
të marrëveshjeve me klientët, 
marrëveshjeve me personat e 
jashtëm dhe të gjitha marrëvesh-
jet e tjera me të cilat kryhet për-
punim i të dhënave personale për 
harmonizimin e tyre me norma-
tivën; merr pjesë në procesin e 
dhënies përgjigje ndaj ankesave të 
klientëve që lidhen me mbrojtjen e 
të dhënave personale; u përgjigjet 
kërkesave të organeve rregullatore 
dhe personave të tjerë në raport me 
mbrojtjen e të dhënave personale 
të klientëve; kryhen kontroll në 
terren të përpunimit të të dhënave 
personale të klientëve [vendosja në 
broshurë, procedura për kryerje 
të transaksioneve dhe azhurnim 
të klientëve]; kryen trajnim për 
zbatim të normativës; i miraton 
fushatat/materialet promovuese të 
bankës; në bashkëpunim me ref-
erentin dhe OSIS kryen paraqit-
je të përmbledhjes së të dhënave 
personale dhe fletëparaqitjes së të 
dhënave në drejtori).

- Korrigjues (përgatit plan ak-
sinar për përcaktimin e parregull-
sive dhe e ndjek zbatimin e masave 
korrigjuese; kryen kontroll në ter-
ren dhe jashtë të përmbushjes së 
masave korrigjuese; zbaton trajnim 

për të punësuarit për parregullsitë 
e detektuara dhe masat korrigjuese 
e zbatuara).  

Bashkëpunimi i 
vazhdueshëm me Drejtorinë 
për Mbrojtje të të Dhënave 
Personale 

Me rëndësi të veçantë është 
komunikimi i vazhdueshëm me 
Drejtorinë për çështje nga fusha e 
mbrojtjes së të dhënave personale. 
Stopanska banka ShA – Shkup ka 
bashkëpunim të përkryer me këtë 
Drejtori dhe është në konsultim të 
vazhdueshëm gjatë realizimit të 
projekteve/aktiviteteve që përfshi-
jnë përpunim të të dhënave per-
sonale të klientëve. Domethënë, 
ne jemi banka e parë dhe e vetme 
në RM që në suazat e punës së vet 
në bashkëpunim me këtë Drejto-
ri kemi përgatitur broshurë “Pse 
bankës i nevojiten të dhënat e mia 
personale?” Kjo broshurë u ded-
ikohet klientëve ekzistues dhe të 
ardhshëm të bankave me qëllim t’i 
ndihmojë ta kuptojnë në mënyrë 
më të thjeshtë se çfarë ndodh me të 
dhënat e tyre personale gjatë për-
punimit të tyre në institucionet fi-
nanciare. 

Në nivel të Shoqërisë së Ban-
karëve, Komisioni për Compliance 
dhe AML në bashkëpunim me këtë 
Drejtori kanë përgatitur një sërë 
projektesh prej të cilëve do t’i ki-
sha veçuar përgatitjen e Aplikimit 
për Regjistrim /Azhurnim të kli-
entit (person fizik dhe juridik), që 
është i obligueshëm dhe zbatohet 
në të gjitha bankat në RM, si dhe 
përgatitjen e Deklaratës për mbled-
hje, përpunim, ruajtje dhe trans-
ferim të të dhënave personale në 
përputhje me obligimet e bankave 
ndaj Ligjit për Harmonizim të Ta-
timeve për Llogaritë e Huaja (For-
eign Account Tax Compliance Act 
– FATCA). Kjo është me rëndësi të 
veçantë për bankat në mungesë të 
Marrëveshjes ndërqeveritare midis 
Republikës së Maqedonisë dhe au-
toriteteve të ShBA-së, që i përcakto-
jnë përgjegjësitë e të dy shteteve në 
zbatimin e FATCA-s.

Si shembull aktual i fundit për 
shkeljen e privatësisë është rrjed-
ha e të dhënave në suaza botërore 
për rastin e a.q. “Panama pejpërs” 
ku bëhet fjalë për dalje të 11,5 
milionë datotekash me madhësi 
të përgjithshme prej 2,6 teraba-
jtësh, që zbulojnë informacione 
financiare (llogari transaksioni 
dhe informacione për strukturën 
pronësore, të dhënat personale të 
personave fizikë etj.) 
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Maqedonia nuk bën përjashtim nga ky trend 

ANALIZA KREDITORE NË 
VEPRIMET BANKARE MODERNE  

N
e përditë jemi dëshmitarë të 
ndryshimeve gjithnjë dhe më 
të shpejta dhe më të shpesh-
ta në fushëveprimin afarist, si 
dhe të kushteve të paparashi-

kueshme financiare në suaza botërore. 
Apetitet për ndërmarrjen e rreziqeve 
janë të ndryshme për çdo bankë dhe 

lëvizin nga ato më minimalet dhe kon-
zervativet deri tek ato më agresivet. 
Në vitet e kaluara nuk ka qenë e paza-
konshme shfaqja e rezultateve financ-
iare negative, zvogëlimi i rejtingjeve të 
kredive, madje edhe rënia e bankave 
botërore më me renome. E gjitha kjo 
dëshmoi se diçka nuk është si duhet në 

mr. Zllatko Nestorovski
Udhëheqës i Shërbimit për menaxhim me 
marrëdhëniet me ndërmarrjet e mëdha
NLB Banka ShA Shkup
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proceset e miratimit të ekspozimeve te 
shumë banka dhe se ato kanë portfolio 
me toksicitet të lartë, duke lindur kësh-
tu nevojën për përforcim të analizës 
së performancave financiare të kom-
panive gjatë miratimit të ekspozimeve 
dhe për vlerësim më të rreptë të rrezi-
kut të plasmanit të bankave.  

Analiza kreditore po merr një rol 
gjithnjë dhe më të rëndësishëm gjatë 
miratimit të kredive dhe gjithnjë dhe më 
shumë banka kanë shërbime të veçanta 
për analizë kreditore. Maqedonia nuk 
bën përjashtim nga ky trend dhe disa 
banka kanë formuar tashmë shërbime 
të cilat merren me këtë problematikë.  

 Cili është roli i analistit të kredisë? 

Analisti i kredisë është që duhet të 
njihet në mënyrë të detajuar me punën 
dhe me modelin e biznesit të kompa-
nisë. Kjo do të thotë se duhet të ketë 
komunikim të drejtpërdrejtë me klien-
tin me qëllim që t’i sigurojë të gjitha të 
dhënat e nevojshme dhe relevante mbi 
punën e kompanisë, siç janë: mënyra 
e operimit, tregjet e furnizimit, tregjet 
e shitjes, mënyra e pagesës, pagimin e 
kërkesës, konkurrenca, pjesëmarrja në 
treg, trendet e tregut, a përdor zakon-
isht kompania letra kredenciale apo 
garanci gjatë furnizimeve, si e finan-
con kompania punën e vet, projektet 
në vijim dhe të ardhshme etj. Të gjitha 
këto informacione duhet të vërtetohen 
nëpërmjet analizës së të dhënave finan-
ciare të kompanisë, analizës horizon-
tale dhe vertikale, analizës së marzhit 
të vetëfinancimit, analizës së trendëve, 
treguesve etj. Shpesh ka raste kur rapor-
tet financiare japin një pamje shumë të 
mirë për kompaninë, por kur të futeni 
në analizë të detajuar të çdo numri arri-
het një përfundim krejt tjetër. 

Për shembull, kompania mund të 
ketë treguar rezultat financiar pozitiv 
të lartë në fund të vitit, por sipas anal-
izës së detajuar do të përcaktohet se ky 
rezultat financiar është ndërtuar nga 
shumë kërkesa për pagesë të pashlyera, 
investime të këqija të nuk japin të hyra 
dhe se në një të ardhme do të duhet të 
shlyhen.  

E gjitha qëndron te fakti se pas çdo 
numri në raportet financiare ka ndon-
jë shpjegim që duhet të na e vërtetojë 
realitetin e tij. Mandej, gjithmonë kur 

kompania përgatit raporte të revizionit, 
ato duhet të lexohen dhe analizohen në 
mënyrë të detajuar nga analisti kred-
itor, a janë me mendim të kualifikuar 
apo jo dhe, nëse kanë mendim të kual-
ifikuar, t’i kushtohet vëmendje kualifi-
kimit. Të gjitha këto analiza dhe bise-
da me klientin duhet të rezultojnë me 
një mendim të përgatitur nga analisti 
i kredisë ku do të jepet vlerësimi dhe 
qëndrimi mbi shëndetin e kompanisë, 
qëndrueshmërinë e modelit të biznesit 
të saj si dhe të cilësisë së transaksionit, 
përkatësisht a duhet ta mbështesë fi-
nanciarisht banka marrëveshjen e kom-
panisë apo jo.  

Humbja e pritur

Gjithashtu, para çdo miratimi të ek-
spozimit për ndonjë kompani, banka 
e llogarit humbjen e pritur eventuale 
(EL – expected loss) me qëllim që të 
përcaktohet se a mund ta mbajë hum-
bjen eventuale të transaksionit. Edhe 
pse lehtësimin e kësaj humbjeje mund 
ta ndihmojë një kolateral cilësor, meg-
jithatë duhet të theksojë se gjatë mirati-
mit të cilitdo plasman të një kompanie 
të caktuar më i rëndësishmi është shën-
deti financiar i kompanisë, d.m.th. sig-
uria financiare dhe kapaciteti i saj për 
pagim, si dhe cilësia e transaksionit, 
kurse kolaterali ka rëndësi dytësore.
Rreziqe

Gjatë analizës duhet të përcaktohen 
rreziqet potenciale me të cilat do të bal-
lafaqohej kompania dhe rreziqet e tran-
saksionit dhe do të propozohen masa 
për mitigim të tyre, si dhe kontratat e 
marrëveshjes që duhet t’i përmbushë 
kompania gjatë gjithë afatit të kredisë 
me qëllim që të mbrohet banka.  

Rezistencë  gjatë dhënies së të 
dhënave 

Duke pasur parasysh se shumica e të 
dhënave për punën e kompanisë duhet 
t’i sigurojnë klientët, dukuri e shpeshtë 
është që të bëjnë rezistencë gjatë dhënies 
së të dhënave ose japin të dhëna mini-
male, duke menduar se në atë mënyrë 
vihet në rrezik për rrjedhje të informa-
cioneve te konkurrenca ose për arsye 
të ndryshme. Kjo, përsëri, i jep sinjal 
bankës se bëhet fjalë për klient jotrans-

Analiza kreditore po merr 
një rol gjithnjë dhe më të 
rëndësishëm gjatë mirati-
mit të kredive dhe gjithnjë 
dhe më shumë banka kanë 
shërbime të veçanta për 
analizë kreditore 
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Kur bëhet fjalë për in-
vestime të reja afatgjate, 
nga klientët kërkohet 
gjithmonë që të dorëzojnë 
një biznes-plan cilësor dhe 
të detajuar, me konstruk-
sion financiar të mbyllur 
dhe një rrjedhë parash të 
projektuar të investimit. 

parent dhe se në raste të tilla mund të 
shfaqen probleme gjatë bashkëpunimit 
në të ardhmen. Prandaj, që në fillim të 
bashkëpunimit punët duhet të vendosen 
në atë mënyrë që klientit t’i thuhet se 
banka do të kërkojë të dhëna për punën 
e kompanisë, se e gjithë kjo do të mbetet 
sekret afarist, se banka është partner me 
klientin dhe që të kihet bashkëpunim 
cilësor në të ardhmen do të duhet të ki-
het një raport i hapur dhe transparent.     

“Downside scenario” në rrjedhën e 
parave dhe “Оutsource” shërbime 
prej konsultuesve  

Kur bëhet fjalë për investime të reja 
afatgjate, nga klientët kërkohet gjithmonë 
që të dorëzojnë një biznes-plan cilësor dhe 
të detajuar, me konstruksion financiar të 
mbyllur dhe një rrjedhë parash të pro-
jektuar të investimit. Gjithashtu, duhet të 
dorëzohet dokumentacioni i tërësishëm 
projektues teknik për projektin, që i jepet 
për vlerësim një vlerësuesi të pavarur 
me qëllim që të përcaktohet çmimi real 
i kostos së investimit. Pas dorëzimit të 
dokumentacionit të tërësishëm, analisti 
kreditues e përgatit analizën për projek-
tin, e kontrollon zbatimin real të plan-bi-
znesit të marrë dhe të rrjedhës së parave 
prej klientit, përgatit “dowside scenaroi” 
të rrjedhës së parave si variant konzer-
vativ dhe jep vlerësim përfundimtar për 
projektin. Gjatë kësaj, shpesh përdoren 
shërbime “outsource” prej konsultantëve, 
vlerësuesve, profesorëve etj., sepse që të 
përgatitet një “due diligence” cilësore për 
projekte të caktuara nevojitet edhe men-
dim i pavarur prej profesionistëve dhe 
ekspertëve.  

Në lidhje me investimet afatgjata, 
do të theksoja se kohët e fundit për 
t’u lëvduar te bankat në Maqedoni 
është shfaqja e financimit të përbash-
kët të projekteve të mëdha nëpërmjet 
financimit projektues dhe formimit të 
sindikatave. Në këtë mënyrë bankat e 
ndajnë rrezikun prej mossuksesit even-
tual të projektit dhe gjatë kësaj analizat 
e projektit para se të vendoset për hyrje 
në financimin e tij janë më cilësore dhe 
më gjithëpërfshirëse. 

Propozim masash

Ndonjëherë, gjatë analizës së akti-
vitetit të kompanisë analisti kreditues 

mund të vërejë edhe shenjë të hershme 
të përkeqësimit të performancave të 
klientit dhe atëherë duhet të propozo-
hen menjëherë masa me qëllim që të 
ndalohet në kohë përkeqësimi i mëte-
jshëm i shëndetit të kompanisë. Masat 
e tilla do të ishin: ndryshim i modelit, 
mosmiratim i ndonjë transaksioni që 
për klientin duket si profitabil, por 
është i rrezikshëm ose në fund të kry-
het ristrukturim i kredive që i ka kli-
enti me qëllim që t’i lehtësohet puna 
dhe t’i përmirësohet likuiditeti, kurse 
kështu edhe banka do ta shpëtojë plas-
manin. 

E gjithë kjo hyn në pjesën e obligi-
meve të punës të një analisti kreditues/
financiar i cili, për të qenë i suk-
sesshëm, duhet të investojë në vetvete 
nëpërmjet mbindërtimit dhe mësimit, 
si dhe nëpërmjet ndjekjes së rrjedhave 
financiare dhe trendeve dinamike të 
ekonomisë botërore. 
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M
otivimi i të punësuarve 
është i komplikuar dhe in-
dividual, kurse strategjitë 
dhe taktikat e menaxhmen-
tit duhet të jenë më të gjera 

që t’i zgjedhin çështjet për motivim 
të individëve, sepse produktiviteti 
i punës, performancat e realizuara 
dhe përkushtimi i organizatës lid-
hen drejtpërdrejt me motivimin. 

Mënyrat për motivim të të punë-
suarve mund t’i ndajmë në dy grupe: 
të brendshme dhe të jashtme. 

Motivuesi i brendshëm është diç-
ka brenda vetë të punësuarit që i sh-
kakton ndjenjë të brendshme që të 
dojë të punojë më mirë ose të dojë të 
vazhdojë të punojë. Ky shpesh quhet 
dhe motivues jofinanciar. 

Motivuesi i jashtëm është jashtë 
të punësuarit.

Për shembull: puna që përputhet 
me atë që dëshiron të punojë i punë-
suari më shumë është motivues 
i jashtëm. Dhënia e bonove apo 

shpërblimeve është motivues i 
jashtëm.

Është e saktë se paratë do të jenë 
gjithmonë një prej faktorëve krye-
sorë në motivimin e njerëzve. Por, 
keshi nuk është gjithmonë përgjigja 
e vetme dhe në shumë raste mad-
je nuk është përgjigja më e mirë. 
Paratë, në bazë, janë mënyrë me të 
cilën i mbajmë rezultatet në punë, 
prandaj ato janë një motivues më i 
dobët dhe jo kaq i qëndrueshëm.

Çdo punëdhënës duhet të syn-
ojë që të krijojë mjedis dhe kulturë 
pune që t’i zmadhojë mundësitë për 
motivim të brendshëm. Të punësu-
arit duan të besojnë se aspektet dhe 
mendimet e tyre merren parasysh, 
se menaxhmenti i dëgjon ata. Të 
punësuarit duan t’u jepen mundësi 
që të punojnë atë që e dinë më mirë. 
Ata duan punë që të përputhet me 
mënyrën e tyre të sjelljes. Ata duan 
njohje prej menaxhmentit kur për-
fundojnë diçka mirë. 

Në vijim jepen disa mënyra të 
thjeshta si të motivoni të punësu-
arit tuaj dhe të merrni atë që dëshi-
roni prej tyre. Nëse përmbushni të 
paktën 70% të këtyre rregullave me 
sukses, ju do të kini parakushte të 
përkryera që të jeni menaxherë të 
mirë dhe të arrini rezultate maksi-
male me të punësuarit tuaj. 

MIRËNJOHJE
Kur të punësuarit tuaj kanë 

kryer diçka, ata kanë arritur diç-
ka. Mirënjohja juaj është shprehja 
e respektimit/falënderimit për atë 
që është arritur. Shumica e menax-
herëve nuk tregojnë mirënjohje të 
mjaftueshme sepse edhe atyre vetë 
nuk u jepet ajo. Prandaj nuk u vjen 
natyrshëm ta bëjnë këtë gjë. Nëse 
kjo lidhet me ju, duhet të hiqni dorë 
nga kjo gjë vetëm si një shprehi e 
keqe. Bëjuni dhënës! Shikojeni qël-
limin! Mirënjohja është falas!

LAVDËRIM NË VEND
Gjithashtu, ky lidhet me mirën-

johjen, por çelësi këtu është koha. 
Kur doni të lavdëroni dikë mos e 
shtyni këtë gjë, por bëjeni men-
jëherë! Reagimi i shpejtë është i 
barabartë me efikasitetin. Lavdëro-
jini njerëzit kur arritja është në ku-
jtesën e freskët të të gjithëve. Efekt 
jep fakti të dalim dhe të themi se 
prezantimi i dikujt është bërë në 
mënyrë të përkryer ose të duartro-

Paratë, në bazë, janë mënyrë me të cilën i mbajmë rezulta-
tet në punë, prandaj ato janë një motivues më i dobët dhe 
jo kaq i qëndrueshëm 

Çdo punëdhënës duhet të 
synojë që të krijojë mjedis dhe 
kulturë pune që t’i zmadhojë 
mundësitë për motivim të 
brendshëm. Të punësuarit 
duan të besojnë se aspektet 
dhe mendimet e tyre merren 
parasysh, se menaxhmenti i 
dëgjon ata. 

Marija Ivanovska, 
Udhëheqëse e Njësisë për resurse njerëzore dhe organizim
TTK Banka ShA Shkup

MOTIVIMI I TË PUNËSUARVE – 
MOTIVIMI JOFINANCIAR I TË PUNËSUARVE  
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kasim për shitjen e mirë. Lavdëro-
jini menjëherë për atë që kanë re-
alizuar apo që kanë arritur! Mos 
lejoni që koha të kalojë dhe të lar-
gojë çdo gram të efektit pozitiv, që 
mund të ketë lavdërimi i thënë në 
kohën e duhur.   

MËSONI T’I DALLONI DHE 
T’I ELIMINONI KËRCËNIMET!

Punëtorët shpesh mendojnë 
se menaxherët e tyre përdorin 
kërcënime me qëllim që t’i motivo-
jnë, ndërsa menaxherët e mohojnë 
vazhdimisht këtë gjë. Ata nuk men-
dojnë se u kërcënohen të punësu-
arve, por në qoftë se të punësuarit 
ndjehen kështu, atëherë ky është 
një kërcënim dhe ndikon negativ-
isht në nivelin e motivimit. Pra, 
menaxherët duhet të mësojnë se si 
të njohin procedurat që të punësu-
arit i shohin si një kërcënim dhe të 
punojnë mbi eliminimin ose rifor-
mulim të tyre. Mundësia është një 
motivues efektiv. Frika nuk është. 

MIRËNJOHJE NGA MENAXHMENTI 
MË I LARTË

Kjo është arma sekrete. E pra, 
si çdo armë sekrete, koha është 
më kritikja. Nëse përdoret shumë 
shpesh, i zvogëlohet vlera. Dhe në 
qoftë se ajo është përdorur vetëm 
në raste të veçanta dhe për arritje 
të rralla vlera është enorme. Më 
parë kemi biseduar për mirën-
johjet e përgjithshme dhe ndikim-
in pozitiv që kanë për njerëzit tuaj. 
Ky ndikim pozitiv do të rritet disa 
nivele më lart, kur mirënjohja vjen 
nga Drejtori i Përgjithshëm.

MENDONI MBI PËRPARËSITË/ANËT E 
FUQISHME TË TË PUNËSUARVE TUAJ!  

Shumica e menaxherëve 
shqetësohen se ku gabojnë të punë-
suarit e tyre. Ky është një shqetësim 
normal, por e vendos dhe ganxhën 
e demotivimit. Që të ndërtoni mo-
tivimin, kujtoni në vetvete se kush 
është përparësia më e fuqishme/
më e madhe e çdo të punësuari. 
Provoni ta shikoni të punësuarin 
tuaj kur punon si duhet, ndërsa 
jo me kur punon gabim. Atëherë, 
shpërblejeni sjelljen e tillë. Nxitini 
të punësuarit ta përsëritin atë.  

KOMUNIKONI!
Komunikimi i hapur për shu-

micën e të punësuarve është pri-
oriteti numër 1. Dhe shumica e të 
punësuarve konsiderojnë se me-
naxherët e tyre nuk komunikojnë 

hapur me ta. Por, shumica e me-
naxherëve e pohojnë të kundërtën, 
Kush ka të drejtë? Pyetje e gabuar. 
Nëse i punësuari mendon se ju e 
fshihni informacionin që i nevo-
jitet në lidhje me punën e vet ose 
me vendin e punë, ai do ta humbë 
motivimin dhe do të zhvillojë rezis-
tencë ndaj menaxhimit tuaj. Është 
koha të komunikoni më hapur. 

PYETINI TË PUNËSUARIT  
SE ÇFARË DUAN!

Të punësuarit janë të motivuar 
nga... ajo që i motivon! Të punë-
suarit kanë qëllime dhe dëshira 
të ndryshme, prandaj u nevojiten 
mundësi të ndryshme pune dhe 
zhvillimore! Nuk mund të mo-
tivoni individë me programe të 
përgjithshme/të përbashkëta. Që ta 
maskoni motivimin pyeteni çdo të 
punësuar se çfarë e mbështet. 

KËRKONI NGA TË PUNËSUARIT 
INFORMACION PËR PUNËN E TYRE!

Kjo metodë e përfshin fuqinë e 
informacionit kthyes, që është in-
formacion për atë se si vete puna. 
Sa më tepër informacione aq më 
tepër motivim të brendshëm. Por, 
a i dini gjithmonë detajet? Ndoshta 
jo. Kështu, në vend që t’i thoni ju, 
pyetini të punësuarit mbi informa-
cione për punën e tyre.

SEMINARE TË JASHTME
Seminaret e jashtme janë një 

pauzë stimuluese. Meqenëse sem-
inaret e jashtme nuk janë gjith-
monë ekonomike, parashikoni 
seminare dhe punëtori në punë 
për personelin tuaj. Shfrytëzojeni 
seminarin e jashtëm si shpërblim 
garues për një ose për dy. Pastaj 

bëni një plan të strukturuar për ata 
që kanë marrë pjesë në seminar 
për një kohë të shkurtër t’ua përc-
jellin atë që kanë mësuar në semi-
nar të punësuarve të tjerë. Kështu 
ata edukohen të gjithë, kurse ka 
shpenzime vetëm për një. 

SHPIRTI I EKIPIT
Bëni fotografi të të gjithë per-

sonelit tuaj (edhe ju vetë) zmad-
hojeni dhe vendoseni në një vend 
të dukshëm. Shumica e njerëzve 
duan ta shohin veten si pjesë të 
grupit apo ekipit. 

ROLE TË LIDERIT
Jepuni njerëzve role lideri që 

ta shpërbleni punën e tyre dhe të 
ndihmoni, gjithashtu, në identifi-
kimin e njerëzve të cilët në të ar-
dhmen do të përparonin. Shumica 
e njerëzve stimulohen nëpërmjet 
roleve liderë, madje edhe nëpërm-
jet dëshmimit në vetë vendin e 
punës. Shfrytëzojini përparësitë 
dhe aftësitë e të punësuarve tuaj 
nëpërmjet parashikimit të ses-
ioneve të trajnimeve dhe lejoni 
një prej të punësuarve tuaj t’i ud-
hëheqë trajnimet. Mundësojuni të 
punësuarve tuaj t’ju ndihmojnë 
në udhëheqjen e projektit të ek-
ipit që t’i përmirësoni proceset e 
brendshme.

DËGJONI!
Kjo është e lehtë: vetëm dëgjoni 

me vëmendje, idetë e të punësu-
arve për përmirësimin e punës 
etj... Apo problemet, shqetësimet, 
frustrimet, konfliktet, dramat, py-
etjet e tyre lidhur me fëmijët etj. 
Kuptohet, ju duhet të ndani punën 
nga argëtimi dhe si menaxher 
mund t’ju marrë kohë, por dëg-
jimet inteligjente janë pjesë për-
bërëse e punës. 

MBANI FLETORE PËR IDE!
Ç’mendojnë të punësuarit? 

A kanë ndonjë ide të mirë? Kujt 
i bëhet vonë! Të paktën kështu 
mendojnë shumë të punësuar për 
menaxherët e tyre. Megjithatë, 
shumica e menaxherëve dëshi-
rojnë që të punësuarit e tyre të 
shkëmbejnë më tepër ide dhe ini-
ciativa. Mënyra më e thjeshtë për 
të tejkaluar këtë problem të shpe-
shtë është të mbani një fletore ku 
do të shkruani idetë e të punësu-
arve. Menaxherët të cilët e kanë 
praktikë të mbledhin minimum 
një faqe me ide çdo ditë, janë bërë 
dëgjues të përkryer, kurse të punë-
suarit e tyre japin shumë ide. 
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TREGONI INTERES REAL PËR TË 
ARDHMEN E KARRIERËS SË TË 

PUNËSUARIT!
I punësuari duke e ditur se me-

naxheri i tij kujdeset me të vërtetë 
për përparimin në karrierën e tij 
bën çudira në sjelljen e vet. Men-
torimi, trajnimi, sugjerimi i shpër-
blimit shtesë apo kursit – e gjithë kjo 
mund të jetë ndihmë për të punësu-
arit dhe të vlerësohet shumë. 

RRUGA E KARRIERËS
Të punësuarit tuaj duhet të dinë 

se çfarë mundësish për përparim 
kanë si rezultat i zhvillimit të tyre. 
Kjo çështje ndonjëherë harrohet 
edhe përkrah rëndësisë që ka në 
motivimin e të punësuarve. Vendos-
ni rrugën e karrierës në organizatën 
tuaj. Edhe pse rrethanat specifike 
kërkojnë prej jush të kërkoni një 
njeri nga jashtë, duhet të merrni 
parasysh gjithmonë personelin e 
brendshëm. Nëse e bëni këtë gjë, ju 
dërgoni një mesazh shumë pozitiv 
te secili se ekzistojnë me të vërtetë 
mundësi për përparim në karrierë 
në suazat e kompanisë suaj. 

TITULLI I VENDIT TË PUNËS
Kur flisni për titullin e vendit 

të punës ju prekni në vetëbesimin 
e njerëzve. Sesi ndjehet dikush në 
lidhje me mënyrën sesi përjetohet 
në vendin e punës është komponent 
kritik i sjelljes së tërësishme dhe i 
moralit. Përfytyroni një takim social 
ku marrin pjesë të punësuarit tuaj. 
Tema për punën nuk anashkalohet. 
A do të jenë njerëzit tuaj krenarë 
apo do t’u vijë turp të tregojnë ti-
tullin dhe pozitën e vendit të tyre 
të punës? Rëndësia që të ndjehen 
krenarë se çfarë janë dhe çfarë 
punojnë është monumentale. Duhet 
të jeni kreativë gjatë reflektimit për 
mundësitë e titujve. Lejojini të punë-
suarit tuaj të japin ide për titullin. Në 
fund të fundit ju ballafaqoheni me 
krenarinë... Krenaria e përforcon 
qëndrimin pozitiv... Kurse mendimi 
pozitiv është bazë për vazhdimin e 
sukseseve.   

SHPJEGOJENI SISTEMIN TUAJ TË 
SHPËRBLIMIT!

Shpërblimet e rastësishme kri-
jojnë cinizëm dhe jo motivim. Të 
punësuarit konsiderojnë se menax-
herët e tyre nuk i respektojnë kur 
shpallin papritur programe të reja. 
Tregoni respekt ndaj të punësuarve 
dhe respektojeni nevojën e tyre për 

të ditur, duke i informuar tërësisht 
për çdo shpërblim të vendosur. 

SILLUNI ME TË TJERËT ASHTU SIÇ DO TË 
SILLESHIT ME VETVETEN! 

Kur bëhet fjalë për trajtimin e të 
punësuarve tuaj, ky është rregulli 
themelor. Por dhe i fuqishëm në të 
njëjtën kohë – që është ende i zbat-
ueshëm që prej disa qindra vitesh. 
Dëshmoni se i respektoni të punësu-
arit si individë dhe për punën që e 
bëjnë. 

MOS UA TËRHIQNI VËMENDJEN NGA 
PUNA TË PUNËSUARVE!

Shumica e të punësuarve nuk 
duan asgjë tjetër, përveç se të foku-
sohen në kryerjen sa më të mirë të 
punës së tyre. Por, nga perspektiva 
e tyre, incidentet kritike ua tërheqin 
vëmendjen, që shkakton shqetë-
sime në komunikimin, sigurinë, 
drejtësinë, respektimin e tyre dhe të 
kritereve të tjera kryesore të punës 
gjë që menaxherët rrallë e dallo-
jnë. Nëse ju së pari shqetësoheni 
për kërkesat më fondamentale jo-
materiale të të punësuarve, atëherë 
ju mund ta ndryshoni/përshtatni 
fokusin e angazhimit të tyre në ag-
jendën tuaj të punës. 

TREGONI INTERES TË VËRTETË PËR 
BALANCËN MIDIS JETËS SË TYRE DHE 

PUNËS SË TYRE! 
Kuptohet, deri në atë shkallë 

ku menaxherët mund të ofrojnë 
fleksibilitet në orar. Dhe kini mirëk-
uptim për obligimet ndaj familjes, 
kontrolleve mjekësore etj. – ky 
mirëkuptim mund të respektohet 
shumë Gjestet e vogla shpesh bëjnë 
dallim të madh.

MJEDIS I MIRË PUNE
Kushtet e punës janë shumë të 

rëndësishme mbi mënyrën si ndje-
hen të punësuarit në punë. A duket 
mirë zyra juaj: A keni fotografi në 
mure, lule apo freski prej gjërash të 
tjera që në përgjithësi i bëjnë njerëzit 
të ndjehen mirë në mjedisin e vet? A 
kanë hapësirë të mjaftueshme për 
punë apo janë ngushtë si “sardele”? 
Po mobiliet? A i ka byroja dimensio-
net e nevojshme, a është karrigia ko-
mode? A kanë hapësirë për vendosje 
të dokumenteve dhe a kanë material 
zyre të shumëllojshëm për kryerje 
maksimale të punëve? A është rreg-
ulluar temperatura si duhet? 

DITË PËR RELAKSIM – VESHJE KEZHUAL
Aty ku kërkohet kod i veshjes 

çdo ditë, ditët për relaksim bëhen 
një dëshirë e madhe. Vendosni një 
ditë relaksuese para pushimit për 
çdo individ që të relaksohet para se 
të shkojë me pushime. Shpallni ditë 
për relaksim edhe ditën e ardhme të 
punës “vetëm për këtë”!

KOHA E LIRË
Bëni gara me të cilat fitohet kohë 

e lirë. Njerëzit do të garojnë për 15 
minuta ose gjysmë ore të lirë njëjtë 
siç do të garoni për shpërblim në të 
holla. Vendosini qëllimet dhe kur të 
arrihen këto qëllime nga individi, 
ekipi apo i gjithë personeli, shpërble-
jini me kohë të lirë. Lejojini të dalin 
më parë nga puna, të vijnë më vonë 
ose të vazhdojnë kohën e drekës.  

TAKIME/SHOQËRIME SOCIALE
Evenimentet e jashtme e për-

forcojnë lidhjen dhe ndikojnë mbi 
shpirtin e ekipit, që në fund të fundit 
ndikon mbi atmosferën pozitive të 
punës. Argëtimet me kostume për 1 
prillin, pikniku gjatë Ditës së Punës, 
argëtimi para vitit të ri e të tjera janë 
vetëm një pjesë e ideve që i bashko-
jnë me sukses njerëzit që të kalojnë 
së bashku kohë për relaksim.  
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Ne nuk duhet të anashkalo-
jmë faktin se klienti, para së 

gjithash dëshiron të fitojë 
besimin në bankën e tij, e 

cila është arritshme vetëm 
nëpërmjet kontaktit të 

drejtpërdrejtë midis punon-
jësve dhe klientëve, prandaj 

dhe arsyeja e ekzistencës 
së rrjetit të zhvilluar të 

ekspoziturave. 

KRIJIMI I OFERTAVE 
INDIVIDUALE TË PRODUKTEVE

DHE SHËRBIMEVE NË PËRPUTHJE ME NEVOJAT E KLIENTËVE

Trendi drejt të cilit do të aspirojnë bankat në të ardhmen 

Sfida për bankat është të gjendet balanca midis trendeve që i imponon zhvillimi i teknolog-
jisë dhe mënyra klasike e komunikimit me klientët

V
eprimet bankare - Ritejl, e 
vënë fokusin mbi përdoruesin 
individual të produkteve dhe 
shërbimeve të bankës. Kushtet 
bashkëkohore të punës në insti-

tucionet financiare janë të përcaktuara 
kryesisht nga zhvillimi i shpejtë i te-
knologjisë, në këtë segment duke përf-
shirë ndoshta më së shumti segmentin 
e punës me individë. Konkretisht gjith-
një e më tepër përballemi me mungesë 
të kohës, duke kërkuar mënyra për ta 
thjeshtësuar mënyrën se si i kryejmë 
nevojat dhe aktivitetet e përditshme. 

Sigurisht, këtu përfshihen edhe nevojat 
e klientëve për produktet dhe shërbi-
met e shumta bankare, duke filluar nga 
hapjet e llogarive, përdorimi i produk-
teve të kredisë dhe depozitave, kartat, 
e-banking, etj. Duke pasur parasysh 
mbijetesën e më shumë bankave në Re-
publikën e Maqedonisë, tregu i kufizuar 
tek i cili funksionojnë bankat imponon 
klasifikimin e produkteve dhe shërbi-
meve që i ofrojnë bankat, si në aspek-
tin e depozitave ashtu edhe në aspektin 
e operacioneve të huadhënies dhe të 
punës me kartë. Zhvillimi i teknolog-

Marija Efremova, 
Drejtor i Sektorit për punë me persona fizikë
Eurostandard Banka SHA Shkup

BANKA

www.abit.edu.mk 35

Banкar



jisë në sektorin bankar imponon 
nevojën e rritjes gjithnjë e më të 
madhe të digjitalizimit në punë 
nëpërmjet futjes së aplikacioneve 
të celularëve dhe avancimin e ap-
likacioneve për e-banking midis të 
cilave banka vihet në dispozicion 
të klientit në çdo kohë. Përveç që 
ka mundësi t’i monitorojë gjendjet 
e llogarive të tyre dhe të bëjnë pag-
esa në çdo kohë, zhvillimi i mëte-
jshëm i këtyre aplikacioneve u jep 
mundësinë klientëve të regjistro-
hen në bankë, t’i plotësojë kërke-
sat për produkte të ndryshme në 
mënyrë elektronike dhe madje të 
zgjedhë produkt depozitar të për-
shtatshëm në bankë. Megjithatë, 
nuk duhet të anashkalohet fakti 
se klienti, para së gjithash dëshi-
ron të fitojë besim në bankën e 
tij, e cila është e arritshme vetëm 
përmes kontaktit të drejtpërdrejtë 
të punonjësve me klientët, prandaj 
dhe arsyeja e ekzistencës së rrjetit 
të zhvilluar të ekspoziturave. Sfida 
për bankat është të gjejnë ekuilibër 
mes trendeve të imponuara nga zh-
villimi i teknologjisë dhe mënyra 
klasike e komunikimit me klientët. 
Trendi që do të synojnë bankat në 
të ardhmen është krijimi i ofer-
tave individuale të produkteve dhe 
shërbimeve në përputhje me nevo-
jat e klientëve.

Në ekzistencën e saj 15-vjeçare 
Eurostandard Banka ShA Shkup 
është duke e rritur gradualisht 
pjesëmarrjen e vet në sektorin 
bankar dhe nga viti 2014 banka 
ka hyrë në rangun e bankave të 
mesme në RM. Trendi i rritjes së 
bankës u shoqërua me rritje të 
produkteve dhe shërbimeve që i 
ofron banka në pjesën e punës me 
persona fizikë. Si rrjedhojë, kreditë 
bruto për personat fizikë në shta-
tor të vitit 2016 janë me një rritje 
prej 20% në krahasim me muajin 
dhjetor 2015. Bëhet fjalë për por-
tofol cilësor që e dëshmon dhe 
përfshirja e kërkesave të dyshimta 
dhe të kontestueshme në pjesën 
e personave fizikë, kështu që nga 
portofoli i përgjithshëm në dhjetor 
të vitit 2015 është ulur ndjeshëm 
në shtator të vitit 2016. Rritja ishte 
për shkak të kushteve të volitshme 
për kredi konsumatore që i ofron 

banka klientëve të cilët të ardhu-
rat e tyre i kanë drejtuar në Euro-
standard Banka ShA Shkup, si dhe 
rregullimin e kushteve për kreditë 
banesore dhe kredive të siguru-
ara me hipotekë në nivelin e tren-
deve të tregut në RM. Sigurisht se 
nuk është i papërfillshëm numri i 
kredive pensionale që i ofron ban-
ka për klientët e saj pensionistë, 
me çka periudha maksimale e shly-
erjes së kredisë është deri në 84 
muaj, ose deri në moshën 73 vjeçe.

Në fushën e operacioneve me 
kartë, te kartat e kreditit të bren-
dit “Masterkard” për klientët është 
joshëse shuma minimale mujore e 
pagesës prej 3% të totalit të borx-
hit të bërë në kartë. Vitin e parë 
nga lëshimi i kartës, banka nuk të 
ngarkon me tarifë për anëtarësim, 
tërheqja e parë e parave me kartat 
e kreditit në bankomat të Euro-
standard Banka ShA Shkup janë pa 
tarifë dhe vijon shërbim falas për 
SMS-banking për të gjitha transak-
sionet e klientit. Duhet përmendur 
edhe produkti aktual Gift-kartë ose 
kartë për dhuratë, të cilën klientët 

për një tarifë minimale mund ta 
marrin të përpunuar në disa diza-
jne, e paketuar përkatësisht për 
dhuratë për raste të ndryshme 
siç janë ditëlindje, festa, lindja e 
foshnjës në familje, dasma dhe ng-
jashëm.

Në fushën e depozitave të per-
sonave fizikë Eurostandard Banka 
ShA Shkup ka një trend të qën-
drueshëm, gjatë të cilit pjesëmar-
rja e depozitave në denarë është 
84% e bazës së depozitave totale 
ndërsa depozitat e tjera janë në 
deviza. Arsyeja për këtë trend të 
qëndrueshëm është norma më e 
lartë e interesit që e fitojnë klientët 
për depozitë në denarë në lidhje 
me normën e interesit që e mar-
rin në depozitë në deviza. Si pro-
dukt depozitar më tërheqës për 
personat fizikë veçohet produkti 
“DENAR PLUS”, që është një de-
pozitë fleksibël me norma interesi 
të shkallëzuara në varësi nga shu-
ma e depozitës. Produkt fleksibël 
i depozitimit të të njëjtit lloj, për 
klientët është në dispozicion dhe 
depozitimi në euro.

Për shkak të sigurisë së sendeve 
personale me vlerë, konsumatorët 
mund të marrin me qira madhësi të 
ndryshme të kasafortave në Zyrën 
qendrore të bankës me sasi të ulur 
të kompensimit në nivel vjetor. 
Banka ofron mundësi për klientët 
që kanë depozita mbi 400 mijë de-
narë në produktin “DENAR PLUS” 
shfrytëzim falas të kasafortës.

Vitin e ardhshëm banka do të 
vërë theksin në futjen e risive për 
shfrytëzuesit e e-banking mbi të 
cilin u punua në mënyrë intensive 
në periudhën e kaluar, që do t’ua 
lehtësojë në masë të madhe komu-
nikimin me bankën, futja e aplik-
acioneve për banking me celular, 
produkte të reja apo modifikime 
të atyre ekzistuese në përputhje 
me nevojat e klientëve. Gjithashtu, 
për shkak të bashkëpunimit të Eu-
rostandard Bankës SHA Shkup me 
Postën e Maqedonisë ShA Shkup, 
do të përpiqemi që sa më shumë 
produkte të bankës të mund të 
arrihen lehtë nëpërmjet njësive 
të Postës së Maqedonisë ShA Shk-
up, që kanë një rrjet të gjerë në të 
gjithë Republikën e Maqedonisë.

Në ekzistencën e saj 15-vjeçare 
Eurostandard Banka ShA Shkup 
është duke e rritur gradualisht 
pjesëmarrjen e vet në sektorin 
bankar dhe nga viti 2014 banka 
ka hyrë në rangun e bankave të 
mesme në RM. 
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MEKANIZMI MBROJTËS I BANKËS
PËR MENAXHIM ME RREZIQET NGA MOSHARMONIZIMI 

MENAXHIMI ME FUNKSIONIN COMLIANCE

K
riza globale financiare e 
zbuloi dobësinë e menax-
himit korporativ dhe mos-
suksesit që të kuptohen 
rreziqet që do të ndërmer-

ren gjatë punës të përditshme af-
ariste. Si rrjedhim, kriza financia-
re kontribuoi te qasja gjithnjë dhe 
më e pranishme e rregullatorëve 
financiarë në raport me vendos-
jen e politikave interne dhe pro-
cedurat e kompanive në raport 
me harmonizimin me normativën 
ligjore dhe sjelljen etike si pjesë e 
sistemit të tërësishëm në punën e 
përditshme bankare. Madje nuk 
është e mjaftueshme që bankat 
tashmë të vendosin vetëm sistem 
të brendshëm  në menaxhimin me 
rreziqet Compliance të përbërë 
nga politika dhe procedura, duke 
pasur parasysh se kërkesat e rreg-
ullatorit gjithnjë dhe më tepër zg-
jerohen në drejtim të funksionimit 
të sistemit.

Në Republikën e Maqedonisë, 
funksioni i kontrollit të harmo-
nizimit (Compliance) është për-
caktuar në nenin 99 të Ligjit për 
Bankat, ku thuhet se Shërbimi 
për Kontrollin e Harmonizimit 
të Punës së Bankës me Dispozi-
tat është përgjegjëse për identifi-
kimin dhe ndjekjen e rreziqeve 
nga mosharmonizimi i punës së 
bankës me dispozitat. Në rrezik të 
mosharmonizimit me dispozitat 
konsiderohet sidomos, por jo dhe 
pa përjashtim, rreziku i masave të 
shqiptuara nga Banka Popullore, 
nga humbjet financiare dhe nga 
rreziku i reputacionit si pasojë 
e lëshimeve në harmonizimin e 
punës së bankës me dispozitat. 
Sipas Vendimeve për parimet 
dhe principet themelore të me-
naxhimit korporativ në bankë 
prej vitit 2007, kontrolli i harmo-

nizimit është paraparë si sistem 
për mbikëqyrje dhe kontroll në 
sistemin e tërësishëm të menax-
himit korporativ. Mandej, organet 
e mbikëqyrjes dhe menaxhimit 
nevojitet të sigurojnë pavarësi në 
funksionin Compliance  nëpërm-
jet:

- sigurimit të statusit formal në 
bankë;

- emërimit të personit apo 
pjesës organizative për kon-
troll të harmonizimit;

- sigurimit të funksionit në 
mënyrë të tillë që të mos shka-
ktojë përplasje të interesave;

- sigurimit të qasjes te të gjitha 
informacionet e nevojshme të 
shërbimit/të punësuarve në 
shërbim;

- vendosjes së mekanizmit të 
bashkëpunimit të pandërprerë 
midis shërbimit dhe personave 
përgjegjës për menaxhim me 
rreziqet.

Një hap serioz përpara në zgje-
rimin kulturës Compliance në Re-
publikën e Maqedonisë bëhet me 
programin njëvjeçar të certifikuar 
për specializim bankar në Akade-

minë për Veprimtari Bankare dhe 
Teknologji Informatike Certified 
Compliance Specialist (CCS)®. Si 
pjesë e këtij programi, i përbërë 
nga tri module, për herë të parë 
është mundësuar udhëzim teorik 
dhe praktik profesional i oficerëve 
të Compliance në Maqedoni. Si 
pjesëmarrës në këtë program cer-
tifikimi, fitova njohuri teorike 
shtesë për funksioni Compliance, 
si dhe informacione jashtëzakon-
isht të dobishme në punën e për-
ditshme, si praktikat më të mira 
nga Compliance shumëvjeçare 
dhe profesionalistët bankarë, si 
nga R. Maqedonia ashtu edhe nga 
jashtë. Duke pasur parasysh tren-
din e korporatave të mëdha dhe 
të suksesshme nga fusha TI, in-
stitucionet private shëndetësore, 
veprimtaritë energjetike etj., që 
të kenë njësitë e veta Compliance, 
në të ardhmen pritet që edhe kom-
panitë maqedonase jofinanciare, 
madje dhe administrata publike ta 
integrojnë këtë funksion në punën 
e vet, kurse si parakusht për inte-
grim të suksesshëm në funksionin 
Compliance në punën afariste e 
rekomandoj këtë program të cer-
tifikuar.     

Dimitar Pop-Georgiev, 
Stopanska banka ShA - Shkup 

Si pjesëmarrës në këtë 
program certifikimi, fitova 
njohuri teorike shtesë për 

funksioni Compliance, si dhe 
informacione jashtëzakon-
isht të dobishme në punën 
e përditshme, si praktikat 

më të mira nga Compliance 
shumëvjeçare dhe profe-

sionalistët bankarë, si nga 
R. Maqedonia ashtu edhe 

nga jashtë.
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S
topanska banka ShA Manastir 
është një prej rrëfimeve më 
të suksesshme të bankave në 
tregun financiar të Maqedo-
nisë. Vetëm para pesë vjetësh 

ajo ishte bankë me humbje të mëdha 
prej pothuajse dhjetë milionë eurosh. 
Bankës i ishin vendosur kufizime dhe 
i ishin shqiptuar masa nga Banka Pop-
ullore e Maqedonisë, kurse ajo balla-
faqohej edhe me një portofol kreditor 
enorm jofunksional.

Menaxhmenti i tanishëm e pranoi 
sfidën dhe arriti ta riorganizojë dhe 
ta modernizojë Stopanska bankën ShA 
Manastir. Ai e ka realizuar me sukses 
qëllimin e dhënë që ta pastrojë porto-
folin kreditor jofunksional prej rreth 
20 milionë eurosh pronë të marrë prej 
kërkesave të pashlyera. Po futet freski 
në çdo pozitë të bilanceve të bankës, siç 
janë klientët dhe shërbimet e reja, por 
para së gjithash po rinohet kuadri. 

Sot flasim për një bankë të trans-
formuar dhe reformuar tërësisht. Sto-
panska banka ShA Manastir ka një 
skemë organizative të re moderne, 
me moshë mesatare të të punësuarve 
prej 40 vjetësh. Banka pothuajse është 
dyfish më e madhe në krahasim me 
vitin 2012, kur ka pasur një aktivë të 
përgjithshme prej 107 milionë eurosh, 
kurse në vitin 2016 aktiva ka arritur 
pothuajse 170 milionë euro. Pjesëmar-
rja në kreditë jofunksionale është 
vetëm 2,8%, kurse prona e marrë prej 
plasmanëve të pashlyer është më pak 
se dy milionë euro. Në periudhën e 
kaluar është zmadhuar tri herë numri 
i ekspoziturave dhe për 100 numri i të 
punësuarve. 

Përparësia konkurruese e Stopans-
ka bankës ShA Manastir është përkush-
timi i ekipit të saj për krijimin e ofertës 
që i reflekton kërkesat e klientëve. Në 
katër vitet e kaluara banka e ka zgje-

BANKA MË E MIRË PËR PUNË 
ME PERSONA JURIDIKË DHE FIZIKË 2016

Stopanska banka ShA Manastir, nga “Global banking & fajnens” është zgjedhur si:

Sot flasim për një 
bankë të transformuar 
dhe reformuar 
tërësisht. Stopanska 
banka ShA Manastir ka 
një skemë organizative 
të re moderne, me 
moshë mesatare të të 
punësuarve prej 40 
vjetësh. 
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ruar dukshëm spektrin e prodhimeve. 
Ka vendosur një sërë prodhimesh de-
pozitare dhe kreditore për persona 
fizikë dhe juridikë. Interes i veçantë te 
personat fizikë shkaktojnë investime 
stimuluese dhe kursimtare të përsh-
kalluara, depozitat me pagimin para-
prak të kamatave, kreditë banesore të 
subvencionuara dhe kreditë me normë 
fikse të kamatës në vitet e para. Kurse 
tek personat juridikë shumë atraktivë 
janë prodhimet në depozita në denarë 
me klauzolë valutore, fleksi-depozitat, 
kreditë e linjave kreditore e Bankës 
Investuese Evropiane, si dhe kreditë 
overdraft.  

Puna inovative dhe ndjekja e tren-
deve të reja në aktivitetet bankare janë 
përcaktimi i rreptë i menaxhmentit 
të bankës. Janë zbatuar shërbime të 
reja elektronike dhe brende të reja në 
punën me kartela. 

Shërbimi “Mobipej” i Stopanska 
Bankës ShA Manastir është një funk-
sion i ri që mundëson përfshirjen e 
bankës në shërbimin e Telekomit të 
Maqedonisë ShA – Shkup për pagim 
nëpërmjet përdorimit të telefonit 
celular dhe ky si botues i kartelës që 
e mbështet këtë dhe si pronar i rrjetit 
të pajisjeve në të cilat mund të bëhet 
pagesa me pajisje celulare  (issuing и 
acquiring).

Në vitin 2015 Stopanska banka ShA 
Manastir e ka vendosur shërbimin 
“SMS-lajmërim”, me të cilën klientëve 
të vet u mundëson për çdo transaksion 

të kryer me kartelë, si edhe për çdo 
ndryshim të llogarisë së transaksionit 
të marrin SMS-lajmërim në kohë reale. 

Kjo bankë këtë vit i ka zbatuar edhe 
kartelat “Masterkard” që për dallim 
prej kartelave ekzistuese “Viza”, janë 
të tipit të kartelave Contactless Smart 
Chip dhe e posedojnë logon e “Master-
kard” për pagim pa kontakt “Pej pas”.

Në fazën e fundit të zbatimit është 
edhe shërbimi i ri për veprime elek-
tronike bankare, që do të përdorë 
One Time Pasword (fjalëkalim kohor) 
si medie për nënshkrim të pagesave 
për personat fizikë, që i plotësojnë të 
gjitha standardet e sigurisë për këtë 
lloj pagimi. 

“Global banking & fajnens” dhe re-
vista financiare “Biznis Uorlduaj” janë 
burimet kryesuese botërore të analizës 
me autoritet në sektorin financiar dhe 
bankar ndërkombëtar. Ato lexohen në 
mbi 200 shtete dhe përfaqësojnë një 
prej burimeve kryesore të informa-
cioneve mbi faktorët kryesorë për ven-
dimmarrje në veprimtarinë financiare. 
Autoritetin e vet e bazojnë te objektivi-
teti, ndikimi, integriteti dhe saktësia e 
informimit.   

Këto çmime janë njohje për Stopans-
ka bankën  ShA Manastir dhe për me-
naxherin e saj, për përpjekjet e vazh-
dueshme që bëhen në drejtim të punës 
stabile dhe profitabile, si dhe për zh-
villimin e projekteve dhe prodhimeve 
inovative. Këto çmime prestigjioze janë 
verifikim ndërkombëtar i rrëfimit të 
suksesshëm të Stopanska Bankës ShA 
Manastir.   

Stopanska banka ShA Manastir e 
pret vitin e ri 2017 me plan të përgati-
tur për zhvillimin aktiv dhe konkurrent 
në suazat e industrisë bankare dhe në 
përgjithësi në sistemin financiar në Re-
publikën e Maqedonisë. Menaxhmenti i 
bankës pret që në vitin 2017 ekonomia 
maqedonase të përjetojë normë pozitive 
të rritjes, përkatësisht me zgjidhjen e 
krizës së brendshme politike të zmadho-
het norma e projektuar e rritjes. Në këtë 
kuptim, gjithsesi edhe sektori bankar ka 
një rol enorm, obligim dhe përgjegjës. 
Në Stopanska banka ShA Manastir pres-
in dhe dëshirojnë që vitin e ardhshëm 
sektori bankar të jetë stabil dhe në 
funksion të rritjes ekonomike, sidomos 
nëpërmjet modelit të zmadhuar të kred-
itimit të popullatës dhe shumë më tepër 
të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.  

Dëshmi për rezultatet e arritura janë edhe disa çmimet ndërkombëtare 
prestigjioze. Në vitin 2016, për herë të dytë me radhë, Stopanska Banka 
ShA Manastir, nga “Global banking & fajnens” është përzgjedhur si:

MENAXHERI KRYESOR EKZEKUTIV 
MË I MIRË NË SEKTORIN 
BANKAR PËR VITIN 2016

BANKA MË E MIRË PËR PUNË 
ME PERSONA FIZIKË 2016

BANKA MË E MIRË PËR PUNË ME 
PERSONA JURIDIKË 2016

BANKA PR
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„Këto arritje janë 
rezultat i strategjisë së 
orientuar në përdorues 
të Bankës. Klientët tanë 
dhe nevojat e tyre janë 

përqendrimi primar 
gjatë krijimit të ofertës 

dhe plasmanit të produk-
teve dhe shërbimeve.

KURORË TË TREFISHTË 
“BANKA MË E MIRË NË MAQEDONI” 
PËR OHRIDSKA BANKA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PËR VITIN 2016 

O
hridska Banka Société Générale 
me krenari shpall që përfun-
don vitin aktual 2016 si fituese 
e çmimit ndërkombëtar “Ban-
ka më e Mirë në Maqedoni”, që 

jepet nga “The Banker”. Ky çmim vije 
në rend të parë, si plotësim i dy çmi-
meve tjera paraprake të kategorisë së 
njëjtë, të dhënë në gjysmën e parë të 
vitit nga “Euromoney” dhe “Global Fi-
nance”. 

 „The Banker“ – një prej publikimeve 
më prestigjioze ndërkombëtare në 
pronësi të Financial Times Ltd. sa shpal-
lur Ohridska Banka Société Générale 
për “Bankën më të Mirë në Maqedoni” 
për vitin 2016. Kjo është edhe një njohje 
tjetër e rezultateve pozitive të vazh-
dueshme dhe rritje të qëndrueshme të 
aktiviteteve komerciale në lidhje me 
gjitha segmentet afariste dhe organiza-
tive, që vendosin Ohridska Banka So-
ciété Générale një hap më përpara nga 
institucionet tjera bankare në rrethinën 
konkurruese tregtare.

„Unë jam e nderuar si në aspektin 
personal ashtu edhe profesional. Ky 
është një sukses i madh i bankës sonë! 
Viti 2016 është një vit jashtëzakonisht 
i suksesshëm për Ohridska Banka So-
ciété Générale. Në sektorin e bankave, 
në nivel botëror, ekzistojnë tre au-
toritete më të rëndësishme: Global 
Finance, publikim i Bankës Botërore 
nga Uashington, Euromoney nga Lon-
dra dhe The Banker, publikim në re-
vistën prestigjioze Financial Times, që 
këtë vit feston 90 vite të ekzistencës. 
Ohridska Banka Société Générale në 
këtë vit të 2016, ka fituar çmime nga 
gjitha tre institucionet për „Banka më 
e Mirë në Maqedoni”. Në prill – Glob-
al Finance, në korrik – Euromoney dhe 
javën e kaluar në Londër – The Banker. 
Kjo paraqet një “hat-trick” ose kurorë 
të trefishtë – suksesi më i lartë deri 
më tani për bankën tonë.” -  deklaroi 
Branka Pavlloviq, Kryetare e Këshil-
lit Drejtues të Ohridska Banka Société 
Générale. 

BANKA
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Fitimi i tre çmimeve për një periu-
dhë prej vetëm një viti është rezultat i 
përpjekjeve të vazhdueshme të Bankës 
për të prezantuar risi të reja dhe cilë-
si në portofolin tradicional bankar në 
tregun maqedonas. 

Qëllimi i Bankës është vazhdimisht 
të ofrojë produkte cilësore dhe trans-
parente të cilat plotësojnë dhe madje 
tejkalojnë pritjet e klientëve.

Një prej masave themelore por jo 
edhe të vetme të matjes së suksesit të 
Bankës është rezultati i realizuar fi-
nanciar që nga secili aspekt i aktivi-
teteve operative arrin nivelin e lartë 
rekorde. 

Në vitin 2016 Ohridska Banka So-
ciété Générale ka shënuar rritje në 
gjitha segmentet e punës. Në 3 tremu-
jorët e para është realizuar fitimi neto 
për 15% më të lartë nga ajo e realizuar 
në periudhën e njëjtë vitin e kaluar. 
Rritja e mjeteve personale paraqet 
9,6%. Rritja e plasmanëve të kredisë 
paraqet 12%, ndërsa depozitat nga 
popullata është rritur për 5,7% në kra-
hasim me periudhën e njëjtë vitin e 
kaluar. Paralelisht, cilësia e portofolit 
kreditues mbetet në nivel të shkëlqye-
shëm, me pjesëmarrje prej 5,4% të 
plasmanëve jofunksionale, që është 
dukshëm më e vogël nga mesatarja në 
sektorin e bankave. 

„Këto arritje janë rezultat i strate-
gjisë së orientuar në përdorues të 
Bankës. Klientët tanë dhe nevojat e tyre 
janë përqendrimi primar gjatë krijimit 
të ofertës dhe plasmanit të produkteve 
dhe shërbimeve. Qëllimi ynë është në 
jemi zgjedhje e parë për përdoruesit 
dhe banka më e rekomanduar në Ma-
qedoni.” – shtoi Branka Pavlloviq. 

Me anë të aktiviteteve të përgjeg-
jshme afariste dhe shoqërore, Ohrids-
ka Banka Société Générale në mënyrë 
të njëjtë krijon vlera plotësuese për të 
punësuarit e saj, klientët dhe komu-
nitetin në tërësi, si një qytetar i mirë 
korporativ në vend.  

Në periudhën që vijon, përqendrimi 
mbetet në nevojat e klientëve, me anë 
të sigurimit të produkteve inovative 
dhe të volitshme për ata. Ardhmëria e 
shtyrë nga transformimet digjitale dhe 
profilin e modernizuar të klientëve, i 
drejton planet për zhvillim të Ohrids-
ka Banka Société Générale në drejtim 
të ndjekjes dhe mirëmbajtës së shpe-
shtësisë së transformimit, me ambicie 
të mbetet një prej bankave prijëse në 
Maqedoni, duke siguruar rritje të qën-
drueshme dhe profit. 

Më tepër informacione për Ohrid-
ska Banka Société Générale mund të 
gjeni në www.ohirdskabanka.mk 

Ohridska Banka Société Générale është institucion universal bankar që i takon një 
prej grupeve më të mëdha financiare në botë – Grupit Société Générale. Me më 
shumë se 146.000 të punësuar, me përfaqësim në 66 vende, Grupi  Société Générale 
shërben 31 milionë klientë në mbarë botën, më shumë se 150 vjet. Ohridska Banka 
Société Générale funksionon sipas standardeve të larta të Société Générale, duke 
respektuar katër vlerat kryesore të grupit: fryma ekipore, inovacioni, përkushtimi 
dhe përgjegjësia. Strategjia themelore e Ohridska Banka Société Générale është 
avancim i vazhdueshëm i cilësisë në kryerjen e shërbimeve bankare dhe përkush-
timi i plotë i saj në plotësimin e nevojave të klientëve. Nëpërmjet selisë në Shkup 
dhe rrjetit të gjerë prej 27 ekspozitura në territorin e Maqedonisë, Ohridska Banka 
Société Générale synon të paraqet nocion për marrëdhënie bankare, e njohur në 
treg, e afërt me klientët, e zgjedhur për shkak të cilësisë dhe dedikimit të ekipeve 
të saja. Ohridska Banka Société Générale në vitin 2016 është bartëse e tre çmimeve 
në kategorinë “Banka më e Mirë në Maqedoni” nga autoritet më të rëndësishme 
bankare - “Global Finance”, “Euromoney” dhe “The Banker “.

PËR OHRIDSKA BANKA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

BANKA



SHKALLË FIKSE TË INTERESIT NË 3 VITET E PARASHKALLË FIKSE TË INTERESIT NË 3 VITET E PARA

Për shembull (1.12.2016): Për kredi në shumë prej 30.000 euro, me afat pagese prej 20 vjet, për pranuesit e pagës përmes TTK Bankës, me shkallë interesi �kse
dhe vjetore 2,95% në tre vitet e para të pagesës dhe 6,45% shkallë të përshtatshme për periudhën tjetër, anuiteti është 165,63 euro në tre vitet e para; 214,56
euro për periudhën tjetër. Pa kompensim për aplikim, me kompensim të zvogëluar për miratimin e periudhës promovuese – 150,00 euro (0,5% gjatë pagesës së
kredisë), me kompensim për administrimin e kredisë 731,47 euro për tërë periudhën e pagesës (0,2% të pjesës tjetër të borxhit, një vjet më parë) – SHSHT është
5,74% në nivel vjetor. Për informacione të tjera vizitoni faqen e internetit www.ttk.com.mk ose drejtohuni në ekspoziturat/�lialet e TTK Bankës.

Aplikoni në periudhën promovuese dhe shfrytëzoni mundësinë për kompensim
të zvogëluar për miratimin ekredisë.

SUPER KREDI BANESORE
INTERESI RA PËRTOKË!

PA KOMPENSIME:
për përpunimin e kërkesës për kredi
për pagesë të parakohshme
për vlerësim në vitin e parë

Hapni dyert e shtëpisë tuaj të re me SUPER kredinë banesore të TTK Bankës.

Që tani me shkallë të ulët vjetore dhe �kse të interesit prej 2,95% në tre vitet e para të pagesës dhe
6,45% shkallë vjetore të përshtatshme për periudhën tjetër – për pranuesit e pagës/pensionit përmes
TTK Bankës, me grejs periudhë deri në 12 muaj dhe vetëm 10% pjesëmarrje personale.
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1Zoti Haxhidinev, ju vini nga Repub-
lika e Bullgarisë, ku keni qenë pjesë 

e Bankës së Parë investuese ShASofia 
dhe ne Bankës Popullore të R. së Bull-
garisë, si dhe pjesë e “Advikorp” në 
Londër. Si e vlerësoni sektorin bankar 
maqedonas? Sa korrespondon politika 
monetare e Bankës Popullore në Ma-
qedoni me nevojat e bankave?

Mendoj se sektori bankar maqedo-
nas është në gjendje shumë të mirë dhe 
se bankat maqedonase menaxhohen 
me mençuri dhe në mënyrë konzerva-
tive. Dëshmi për këtë gjë është fakti se 
sektori bankar maqedonas nuk është 
prekur seriozisht nga kriza financiare 
globale që ndodhi në periudhën 2008 
deri në 2010, si dhe nga kriza më e 
gjatë në sistemin bankar grek. Në lidh-
je me politikën monetare të Bankës 
Popullore të Republikës së Maqedo-
nisë (BPRM), konsideroj se ajo është e 
përkryer. Për shembull, duke e parë 
lëvizjen e kursit të denarit përkundrejt 
euros, shihet qartë se politika mone-
tare e BPRM-së ndihmohet të mbahet 
stabiliteti i çmimeve, që jep siguri, si 
te bankat ashtu edhe të investitorët e 
huaj në shtet.  

Gjithashtu, inflacioni i matur dhe i 
kontrolluar çon drejt ndryshimit prod-
hues pozitiv, nëpërmjet të cilit para-
shikohet realizimi real i PBV-së dhe 
mbajtja e nivelit adekuat të rezervave 
valutore. E gjithë kjo flet se BPRM-së 
ka politika të përkryera në aspektin e 
udhëheqjes së ekonomisë monetare, 
por edhe instrumente të provuara për 

Për zhvillimin e sistemit bankar, kjo gjë ishte dhe është faktor pozitiv dhe ndihmoi mbi rritjen 
serioze të aktivave dhe të kapitalit në bankat bullgare. 

NË KONTEKSTIN E RREZIQEVE 
DHE REZULTATEVE TË ARRITURA,
NJË VIT I VËSHTIRË, POR I SUKSESSHËM

Vlladisllav Haxhidinev, 
Drejtori kryesor për financa, anëtar i Këshillit Drejtues dhe 
drejtor ekzekutiv në UNIBanka ShA Shkup
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Në përgjithësi, mendoj se 
fuqia e UNI bankës është 
në punën kolektive. Besi-
min që e kemi ndërtuar 
me klientët tanë është 
baza e sukseseve tona. 

zbatimin e saj të suksesshëm. 

2Shteti juaj, ku kaluat pjesën më të 
rëndësishme të karrierës, është 

anëtari i BE-së. Prandaj, a mund të na 
jepni një pasqyrë të vogël se çfarë do 
të thotë anëtarësimi i Republikës së 
Bullgarisë në Bashkimin Evropian në 
funksion të zhvillimit dhe përparimit 
të sektorit bankar: Cilat janë fitimet 
kryesore nga anëtarësimi në BE për 
sistemin monetar në Bullgari, kurse 
me qëllim që të jenë si shembull për 
Republikën e Maqedonisë?  

Anëtarësimi i Bullgarisë në BE 
ndihmoi mbi zhvillimin e ekonomisë 
në shtet. Biznesi u rrit shumë në të 
gjitha sferat. Të hyrat dhe standardi i 
jetës së qytetarëve u zmadhuan. Për 
zhvillimin e sistemit bankar, ky ishe 
dhe është një faktor shumë pozitiv dhe 
ndihmoi në rritjen serioze të aktivave 
dhe të kapitalit të bankave bullgare. 

Tani për tani, Bullgari nuk është 
anëtare e eurozonës dhe politika mon-
etare është nën kontroll të tërësishëm 
të Bankës Popullore të R. Bullgarisë, 
por si anëtare e BE-së, Bullgaria i har-
monizoi ligjet, normativat bankare si-
pas direktivave të BE-së. Ndoshta pas 
disa vitesh do të iniciohet edhe integ-
rimi i Bullgarisë në eurozonë. 

Nga aspekti i politikës monetare, 
nga fundi i viteve nëntëdhjetë, politika 
monetare e Bullgarisë është në regjim 
të bordit valutor dhe, në praktikë, levi 

bullgar lidhet me euron, kjo në mënyrë 
indirekte do të thotë se politika mone-
tare e Bankës Qendrore Evropiane nd-
ikon mbi atë bullgare.

3 Në fillim të vitit të ri, kur i mblidhni 
rezultatet e vitit të kaluar, si do ta 

vlerësonit vitin 2016? A ishte një nga 
vitet më të suksesshme për bankat në 
Maqedoni? 

Në kontekst të rreziqeve që kaluan 
dhe rezultateve të arritura, mendoj se 
viti ishte i vështirë, por i suksesshëm. 
Domethënë, në pranverën e vitit 2016, 
ka pasur përpjekje për spekulime 
kundër vlerës së denarit maqedonas 
dhe kjo kontribuoi në zmadhimin e 
rrezikut të likuiditetit në sistemin ban-
kar. Reagimet e BPRM-së gjatë prillit 
ishin të sakta dhe të guximshme dhe 
nuk u lejua eskalim i krizës, deri në atë 
nivel i cili do ta vështirësonte më seri-
ozisht punën e bankave. 

Në verën e vitit 2016 situata u nor-
malizua dhe bankat në Maqedoni ar-
ritën të marrin rezultate pozitive. Unë 
jam optimist se në vitin 2017 situata 
do të jetë më e qetë dhe më produktive 
për biznesin dhe për qytetarët, si dhe 
për sistemin bankar. 

4 Si i vlerësoni gjendjet aktuale në 
sektorin e biznesit në shtet? Cilët 

sektorë janë me rrezik më të vogël për 
plasman të kredive bankare dhe cilët 
më të rrezikshëm?

Në aspektin e rrezikut të kredisë, 
momentalisht është e vështirë të 
thuhet cilët sektorë janë më cilësore 
dhe cilët më të rrezikshëm. Ne puno-

UNIBanka vitin 2016 e përfundoi me fitim neto për 
tatimim prej rreth 2,2 milionë eurosh.
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jmë me klientë nga të gjithë sek-
torët e ekonomisë. 

Të themi se në të gjithë sek-
torët e ekonomisë maqedonase 
ka firma me profile të ndryshme 
rreziku – disa funksionojnë në 
mënyrë të përkryer, disa mund 
të kenë vështirësi të caktuara. 
Në UNIBanka i analizojmë anët 
e fuqishme dhe të dobëta të 
klientëve tanë, që t’u propozo-
jmë zgjidhje financiare që për-
puthen me qëllimet e tyre. 

5 Me çfarë rezultatesh e për-
fundoi vitin 2016 UNIBanka 

dhe kujt i dedikohen ato? A kon-
tribuoi freskimi me ekspertë të 
rinj në menaxhmentin e lartë 

në bankë për përmirësimin e 
performancave në punë? 

UNIBanka vitin 2016 e për-
fundoi me fitim neto për tatimim 
rreth 2.2 milionë euro. Nga as-
pekti i profabilitetit, kjo do të 
thotë se do të arrijmë Returnon 
Equity prej 10% dhe Returnon 
Assets prej 1%.

Vitin që kaloi arritëm rritje 
të portofolit të kredisë prej 10%, 
kurse bazën depozitarë e zmad-
huam me 11%. Praktikisht, akti-
va e UNI bankës arriti 232 mil-
ionë euro deri në fund të vitit, 

që është një rritje prej përafër-
sisht 12%.

Shkaqet për rezultatet pozi-
tive të arritura janë komplekse. 
Në përgjithësi, konsiderojmë 
se fuqia e UNI bankës është në 
punën kolektive. Ne jemi ekip 
prej 400 të punësuarish, me 30 
filiale nëpër shtet dhe besimin 
që e kemi ndërtuar me klientët 
tanë është baza e sukseseve 
tona. 

Domethënë, UNIBanka ka në 
dispozicion një bazë të madhe të 
dhënash për klientët dhe në pa-

Gjatë vitit 2017 nuk pritet që normat e kamatave në BE ta ndryshojnë ten-
dencën e vet dhe ndoshta do të mbeten në nivelin ekzistues të ulët. 
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sivë edhe në aktivë, klientët të 
cilët në pjesën më të madhe janë 
lojalë ndaj bankës, për shkak të 
profesionalizmit të cilin e dis-
ponojnë të punësuarit, kushteve 
dhe nivelit të shërbimeve që i of-
ron banka, ashtu edhe për shkak 
të sistemeve të vendosura për 
funksionim të bankës. Gjithash-
tu, banka punon vazhdimisht 
mbi proceset e optimizimit të të 
hyrave dhe të dalave të veta, që 
ndikon pozitivisht mbi rezulta-
tin përfundimtar të punës. 

Është meritë e Këshillit Dre-
jtues me në krye z. Kosta Mi-
trovski dhe z. Dellço Kërstev, të 
cilët nëpër vite kanë krijuar një 
ekip menaxhimi, me përvojë, 

ekspertizë dhe profesionalizëm. 
Menaxherëve tanë u janë lënë 
duar e hapura dhe lira e tërë-
sishme në mënyrën e mendim-
it dhe marrjes së vendimeve, 
prezantimin e ideve të reja për 
përmirësim të punës së bankës, 
pas rregullave të përcaktuara 
paraprakisht për aktivitetet dhe 
veprimet. 

6 Cilët komponentë të portofo-
lit të veprimtarisë bankare 

janë mbartësit kryesorë të per-
formance të UNI bankës? 

Cilësia e portofolit kredit të 
UNI bankës është faktori krye-
sor për ne, që e karakterizon më 
mirë profilin e biznesit tonë. Si  
në nivel të kredive funksionale 
dhe në nivel të rezervimit, UNI-
Banka është një prej bankave 
më të mira në Maqedoni.

Përqindja e ulët e rezervimit 
i dedikohet politikës kreditore, 
ku kemi një fokus të fuqishëm 
mbi menaxhimin e rrezikut 
kreditues – si gjatë miratim-
it të kredive të reja ashtu edhe 
gjatë menaxhimit të portofolit 
të kredive tashmë të plasuara. 
Strategjia jonë është të gjejmë 
ekuilibrin midis rrezikut dhe 
profitabilitetit në të gjitha pro-
duktet dhe shërbimet që ua of-
rojmë klientëve.    

Sistemi i menaxhimit me 
rrezikun kreditues në të gjitha 
fazat e shekullit jetësor të një 
plasmani ku marrin pjesë 
të gjitha palët relevante të 
bankës është rezultat i përvojës 
shumëvjeçare dhe analizës së 
punës së bankës si proces dhe si 
individë të përfshirë në sistemin 
e njëjtë të funksionimit. 

7 Norma aktive dhe pasive edhe 
në vitin 2016 ishin në nivel 

relativisht rënës. Cilat janë prit-
jet në atë drejtim? A do të mba-
het niveli i ulët i normave të 
kamatave të depozitave dhe, në 
kontekst me këtë, çfarë politikë 
kamatash do të ketë UNIBanka 
në vitin 2017?

Normat e kamatave në as-
pektin global, këto vitet e fun-
dit, kanë tendencë të uljes. Kjo 
i dedikohet: nivelit të ulët të in-

flacionit dhe të politikave mon-
etare për stimulim ekonomik, 
që janë inspiruar nga bankat 
qendrore të ShBA-së dhe BE-së, 
si reagim ndaj krizës financiare 
globale.  

Kjo tendencë e zvogëlimit 
të normave të kamatave është 
reale edhe në Maqedoni, që 
është normale sepse tregjet fi-
nanciare globale lidhen dhe 
varen nga njëra-tjetra. Gjatë vi-
tit 2017 nuk pritet  që normat e 
kamatave në BE ta ndryshojnë 
tendencën e vet dhe ndoshta 
do të mbeten në nivelin e ulët 
ekzistues.  Kjo do të thotë që 
ndoshta dhe normat e kamatave 
në Maqedoni do të mbeten në të 
njëjtin nivel të ulët. 

Në lidhje me kreditë, men-
dimi im personal është se në 
vitet e kaluara në Maqedoni nuk 
ka pasur norma më atraktive 
të kamatave. Pres që gjatë vitit 
2017 kjo tendencë të vazhdojë 
dhe konsideroj se kjo do të jetë 
pozitive për biznesin dhe për 
ekonominë në shtet. 

Në lidhje me depozitat, në 
sektorin bankar dhe tani ofro-
hen depozita të maturuara dhe 
produkte depozitare me nor-
ma interesante të kamatës. Mo-
mentalisht, UNIBanka ka një 
prej depozitave më atraktive në 
Maqedoni dhe planifikojmë që 
në vitin 2017 të vazhdojmë me 
këtë politikë, në kombinim me 
marzhat ekzistuese në aktivë, 
menaxhimin e mirë me të gjitha 
rreziqet në bankë, kurse para së 
gjithash me rrezikun kreditor 
që i jep bankës një bazë të mirë 
në realizimin e të gjitha planeve 
të veta strategjike.   

8 Cilat janë sfidat më të mëdha 
për UNI bankën në vitin 2017?
Konkurrenca e fuqishme, 

pritjet e larta të klientëve dhe 
të aksionarëve tanë do të jenë 
sfidat themelore gjatë vitit 2017. 
Nga ana tjetër, jam i bindur 
në potencialin e UNI bankës 
në arritjen e sukseseve të reja 
që ta vazhdojmë tendencën e 
zmadhimit të aktivës, siç është 
rasti i disa viteve të fundit me 
radhë.  

Cilësia e portofolit kredit të UNI 
bankës është faktori kryesor për 

ne, që e karakterizon më mirë 
profilin e biznesit tonë. Si  në 

nivel të kredive funksionale dhe 
në nivel të rezervimit, UNIBanka 

është një prej bankave më të 
mira në Maqedoni.
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1. Tri kërcënimet më të 
mëdha për vitin 2016:
Cenimi i qasjes në nivelin 
të rrjetit dhe aplikacioneve  

(Distributed Denial of 
Service- DDoS),

 Inxhinieri sociale 
(Phishing),

Vjedhja e parametrave 
për qasje me infiltrim të 

kodit qëllim keq (Advanced 
Persistent Threat- ATP)

Burimi: Level 3SM- 2016

T
eknologjitë digjitale në mënyrë ra-
dikale i ndryshojnë pothuajse të 
gjitha aspektet e jetës sonë.  Mund 
të thuhet se bota bëhet më e qa-
sshme në të gjitha fushat për shkak 

të lidhjes më të madhe dhe zhvillimit të 
teknologjisë informatike, ndërsa kjo, nd-
ikon në ndërveprimet ndërmjet njerëzve 
dhe komunikimin e tyre edhe në punën 
afariste.  Lidhja e zmadhuar në fakt 
është përparësi me të cilën mundësohet 
këmbimi i të dhënave dhe informatave. 
Megjithatë, me lidhjen jemi të ekspozu-
ar ndaj ngjarjeve dhe gjendjeve të hum-
bjes, vjedhjes ose përgjimit të të dhënave, 
ndërsa në mënyrë potenciale mund të 
keqpërdoret vendi i burimit ose destina-
cioni i informacionit. 

ME LIDHJEN, DUKE PËRDORUR 
TEKNOLOGJI, BËHEMI MË TË EKSPOZUAR 
NDAJ RREZIQEVE TË REJA NË HAPËSIRËN 

DIGJITALE TË QUAJTUR KIBER RREZIK. 

Që në fillim duhet të theksohet se 
nocioni kiber siguri dhe siguri e infor-
macionit vlejnë për politikën e njëjtë në 
kompanitë dhe institucionet, me të cilën 
vlerësohen rreziqet dhe rregullohet sig-
uria e të dhënave dhe informatave kor-
poratave. Megjithatë, qëllimi i këtij teksti 
është të theksohen dallimet për shkak të 
veprimit të avancuar në raport me kiber 
rreziqet, dhe prandaj nocioni kiber sig-
uri dhe siguria e informacioneve do të 
përdoren në mënyrë krahasuese. Në 

RREZIQET E REJA JANË KIBER RREZIQET 
KIBER REZISTENCA SI PËRGJIGJE NDAJ RREZIQEVE TË REJA

Dr. Snezhana Çerepnallkovska Dukovska, CISA, ISO 27001LA, 
Revizor i brendshëm përgjegjës për teknologjinë informatike 
në Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë 
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2. Cili është motivi për 
sajber sulm?

Përfitimi financiar 32 %

Transferim I shërbimeve 18 %

Vjedhja e të dhënave 
personale 16 %

Vjedhja e pronës 
intelektuale 14 %

Vjedhja e të dhënave të 
kualifikuara 11 %

E panjohur 6 %

Asnjëra nga të lart 
përmendurat 3 %

Burimi: ISACA and RSA 
Conference Survey - 2016 

3. Deri tani, kiber siguria 
paraqet problem prej  445 
miliardë dollarë amerikanë, 
ndërsa ekspertët parashiko-
jnë se kjo shifër do të arrijë 
në 6.000 miliardë dollarë 
amerikanë deri në vitin  
2021. Kompanitë të cilat janë 
sulmuar ose janë cenuar, si 
efekt i këtyre ngjarjeve kanë 
pasur ndërprerje në punë, 
humbje financiare, vjedhjen e 
të dhënave. 

Burimi: World Economic 
Forum – 2016

fakt, kiber siguria përkufizohet si sigu-
ri e sistemeve, rrjeteve dhe të dhënave 
në hapësirën digjitale.  Kiber siguria do 
të bëhet shumë e rëndësishme kur po-
thuajse çdo gjë do të lidhet ne internet 
nëpërmjet pajisjeve të quajtura Internet 
of things (ose IoT është rrjet i objekteve 
që punojnë në parimin e koleksionit dhe 
këmbimit të të dhënave dhe kryejnë ak-
tivitet të caktuar). Që të mbijetojmë, do 
të duhet të bëhemi rezistues ndaj kiber 
rreziqeve.

ÇFARË ËSHTË KIBER REZISTENCA?
Ideja për kiber rezistencë (ose elas-

ticitet, në termin origjinal resilience) 
në esencë është evaluim i sigurisë së 
rrjetit kompjuterik që është në gjendje 
të kërcënimit nga kiber sulme, edhe atë 
në periudhën para, gjatë dhe pasi do 
të kishte ndodhur një ngjarje e këtillë 
e padëshiruar.  Nocioni rezistencë 
nuk është sinonim i nocionit rindër-
tim (në origjinal recovery).  Ky nocion 
nuk lidhet me ngjarjen në momentin e 
ndodhjes, por vlen për periudhë të gjatë 
së cilit sistemi funksionon dhe prandaj 
duhet të integrohet në të gjithë strateg-
jinë afariste.  Kiber rezistenca lidhet me 
kiber sigurinë. 

PSE ËSHTË E RËNDËSISHME KIBER 
REZISTENCA?

Ekzistojnë dy shkaqe pse duhet të 
jemi të interesuar për kiber rezistencë. 
E para, gjatësia e afatit dhe ekspozimi 
i sistemit të informatave janë faktorët 
kryesorë në sigurimin e kiber sigurisë. 

Dhe e dyta, komunikimi dhe informimi 
janë vital për përballje me rreziqet e 
vazhdueshme dhe përballja me rreziqet 
e reja që janë karakteristike gjatë im-
plementimit dhe lidhjes me intelig-
jencë artificiale, Internet of things dhe 
kompjuterët kuantikë si gjeneratë e ar-
dhshme e zbatimit të teknologjisë infor-
matike. 

4. Tri kiber sulmet më të mëdha 
për vitin 2016:

- Më 4.02.2016, kiber sulmi i Bankës Qen-
drore të Bangladeshit rezultoi me humbje 
financiare prej 81 milion dollarë amerikanë 
që u transferuan nëpërmjet suift - sistemit, 

- Në maj 2016, kiber sulmi i kompanisë ADP 
rezultoi me vjedhjen e të dhënave personale 
të 1.400 të punësuarve që mund të rezultojë 
me mashtrim të ri për kthimin e tatimit për 
të dhënat personale të vjedhura,

- Më 23. 12.2015, kompania për shpërndarje 
e energjisë elektrike në Ukrainë ka pësuar 
kiber sulm që rezultoi me ndërprerjen e 
energjisë elektrike për 225.000 ekonomi 
familjare.  Edhe pse ngjarja ka ndodhur 
në dhjetor pasojat e përqendruara rreth 
kiber sulmit kanë ndodhur në fillim të vitit 
2016 kur janë angazhuar ekspertë për të 
analizuar sulmin. 

Burimi: RHEA Group - 2016
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SI TË ARRIHET KIBER REZISTENCA?
Kiber rezistenca bazohet në me-

naxhimin me rreziqet, dhe prandaj 
edhe nuk ekziston moment në punën 
afariste nga i cili fillon ose përfundon 
përfshirja e saj. Përkundrazi, ajo fillon 
nga ndërtimi i strategjisë dhe opera-
cioneve me çka sigurohet mekanizma 
të menaxhimit me rreziqet tradicio-
nale të vlejnë edhe për kiber rreziqet 
e reja. Menaxhimi i mirë me teknolog-
jinë informatike në nivel strategjik do 
të mbështesë menaxhimin adekuat 
dhe më efektiv me kiber rreziqet. Për 
menaxhim të mirë me rreziqet imple-
mentohet modeli i tri linjave të mbro-
jtjes, ndërsa këshillat dhe udhëheqja 
e lartë, si dhe qeveria në agjendat e 
tyre duhet të përfshijnë kiber rreziqe 
dhe identifikimin e tolerancës së 
këtyre rreziqeve. Ata janë përgjegjës 
për alokimin e ekspertëve adekuat, 
financave dhe teknologjive nëpërm-
jet miratimit të programeve për kiber 
rezistencë. 

Në këtë kiber program përdoren 
informata që paraprakisht mund të 
organizohen dhe transformohen në 
mënyrë përkatëse në model të intelig-
jencës afariste dhe do të ishin për-
dorur për vendimmarrje në nivel më 
të lartë. Në këtë mënyrë, programi nuk 
do të përmbajë instruksione direkte 
për atë se çfarë duhet këshilli ose ud-
hëheqja e lartë të bëjnë gjatë situatave 
të kiber sulmeve, por, duke u bazuar 
në informatat e transformuara, do të 
mund të marrin vendime në lidhje me 
aktivitetet që duhet të ndërmerren. 

Kiber programi përfshin aktivitete 
që japin rezultate për periudhë ko-
hore më të gjatë, që është superiore 
në raport me sigurimin tradicional që 
vlen për një instancë në kohë. Tanimë 
nuk lejohet të përgatitemi për mbrojt-
je nga ndonjë sulm potencial që do të 
ishte në nivel teknik dhe me këtë do 
të mbrojmë rrjetin nga ndonjë qasje e 
pa autorizuar.  Sepse dobësitë në një 
pjesë të rrjetit mund të komprometo-
jnë të gjithë rrjetin në kompani dhe 
më gjerë.  Rezistenca duhet të zbato-
het në mënyrë gjithëpërfshirëse, dhe 
jo në kompani individuale.  Respek-
tivisht, kontrollet e deritanishme për 
sigurinë e informatave pas kiber sul-
meve përfshijnë izolimin e kurorës së 
sulmit në raport me pjesën tjetër te rr-

jetit, gjatë çka, ajo pjesë e sistemit in-
fromatik ngel i pa qasshëm që të mos 
ketë mundësi negativisht të ndikojë 
mbi pjesën tjetër të rrjetit. Me kiber 
rezistencën planifikohet se si kuro-
ra e sulmit të jetë e qasshme dhe të 
durojë sulmin  me dëm që relativisht 
do të minimizohet në raport me ndi-
kimin e pjesëve të tjera dhe përhapja 
në rrjetet e tjera kompjuterike dhe e 
gjithë kjo për shkak të implementim-
it të programit tani më të përpunuar 
për përgjigje pas sulmit të këtillë.  
Këtu qëndron edhe përparësia e kiber 
rezistencës përkundër sigurisë infor-
matike.

Në kiber programin përdoren in-
formata për dobësitë në sistemin e 
brendshëm kontrollues, incidentet 
dhe rreziqet me çka përmirësohet 
kuantiteti dhe kualiteti i informatave 
për marrjen e vendimeve.  Lidhjet 
ndërmjet proceseve duhet të jenë të 
thjeshta, për shembull, të njoftojnë 
për ngjarje të dyshimta ose një grup 
ngjarjesh të dyshimta që përsëriten.  
Detektimi i ngjarjeve të këtilla mund 
të kryhet me implementimin e intelig-
jencës artificiale (siç janë zbatimi i 
rrjeteve të neuroneve, sisteme mul-
tiagjente të bazuara mbi teorinë e 
grafikëve etj.). Komunikimi dhe in-
formimi duhet t’i tejkalojnë kufijtë 
e kompanive dhe institucioneve që 
nënkupton bashkëpunim të gjerë me 
ekipe të specializuara rajonale. 

5. Kontrollet themelore për 
kiber rezistencë:

Parandaluese:  Trajnime për 
të punësuarit në lidhje me 
sigurinë e sistemit informatik 
dhe TI - testim penetrues i 
pavarur, 

Detektuese:  Ekip i trajnuar 
për reagim të shpejtë pas 
ngjarjes së kiber sulmit dhe 
analiza kriminalistike, 

Korrigjuese:  Menaxhim me 
mos ndërprerjen e procesit të 
punës, menaxhim me kriza, 
plan për mbrojtjen e vlerave 
dhe kiber program. 

Burimi: IBM studim në 2016 
dhe IT Governance LTD – 2016 

6. Tre kërcënimet më të 
mëdha për vitin 2017:

- „Crime-as-a-service“, sa 
i përket shërbimit për 
kiber sulm kriminal me të 
cilin cenohet qasshmëria 
e sistemeve ose instalohet 
ndonjë kod qëllim keq,

- Qarkullim i zmadhuar i 
informatave nga pajisjet siç 
janë Internet of Things, 

- Mediat sociale në rrethinë 
korporatave dhe private. 

Burimi: Information Security 
Forum – an independent non-

for-profit organization focused 
on risk management – 2016
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M
enaxhimi efikas korporativ i 
bankave është me rëndësi krye-
sore për funksionimin e drejtë 
të sektorit bankar dhe të gjithë 
ekonomisë.  Pas krizës botërore 

financiare, mbi të cilën ndikim të madh 
kishte edhe mënyra e punës dhe menax-
himi i bankave, i qartë është qëndrimi 
i Komitetit të Bazelit për Supervizion 
Bankar ( në tekstin në vijim: Komiteti i 
Bazelit) se mangësitë dhe dobësitë gjatë 
punës dhe menaxhimit të bankave mund 
të rezultojnë me derdhjen e problemeve 
në nivel të të gjithë sektorit bankar dhe 
ekonomisë në tërësi.  Prandaj është e nev-
ojshme, korniza rregullatore sipas së cilës 

punojnë bankat vazhdimisht të mbi ndër-
tohet dhe të përforcohet.  Në kornizat e 
kësaj, rëndësi të madhe ka edhe korni-
za e menaxhimit korporativ të bankave. 
Komiteti i Bazelit në korrik të vitit 2015 i 
rishikoi Parimet për menaxhim korpora-
tiv të bankave të vitit 2010, që të sigurojë 
kornizë sipas së cilës bankat dhe supervi-
zorët duhet të punojnë që të arrihet me-
naxhim i qëndrueshëm dhe transparent 
me rreziqet dhe miratimin e vendimeve, 
si dhe të promovohet besimi në publik në 
lidhje me sigurinë dhe qëndrueshmërinë 
e sistemit bankar. Parimet e rishikuara 
e theksojnë rëndësinë kritike të menax-
himit korporativ efikas për funksionimin 
e sigurt dhe të qëndrueshëm të bankave. 
Ato e theksojnë rëndësinë e menaxhimit 
me rreziqet, si pjesë të të gjithë kornizës 
së menaxhimit korporativ të bankave, e 
promovojnë vlerën e komiteteve të fuq-
ishme mbikëqyrëse (komisione) të këshil-
lit dhe e theksojnë nevojën  për kryerjen 
efikase të funksioneve mbikëqyrëse. 

Me qëllim harmonizimin 
me Parimet e Bazelit për 

menaxhim korporativ, 
janë bërë ndryshime në 

Ligjin për bankat në pjesën 
e organeve të bankave 
dhe menaxhimin. Këto 

ndryshime janë sfidë për 
krijimin e sistemit më të 

qëndrueshëm dhe më efikas 
të menaxhimit korporativ.  

Për bankat paraqet sfidë 
për harmonizim.  Ato duhet 
të ndryshojnë aktet aktuale 

( për shembull statutin, 
rregulloret, procedurat) 

dhe të miratojnë aktet 
e reja të parashikuara ( 

për shembull politika) me 
qëllim këto akte të jenë 

në pajtim me dispozitat e 
Ligjit, në afat prej nëntë 

muajsh, konsideruar nga 25 
tetor 2016 (dita e hyrjes në 
fuqi të Ligjit për ndryshime 
dhe plotësime të Ligjit për 

bankat i botuar në “Gazetën 
Zyrtare të RM-së”, nr.  

190/16 të datës 17.10.2016).

Kriterin e ri të cilin duhet ta plotësojë 
çdo person me të drejta të veçanta 

dhe përgjegjësi në bankë është t’i 
njohë detyrimisht rregullat për me-

naxhim të mirë korporativ

SFIDË PËR MENAXHIM 
KORPORATIV MË EFEKTIV 

NDRYSHIMET E REJA TË LIGJIT PËR BANKAT -  

Mr. Milena Najdova, 
doktorant në Fakultetin Juridik “Justiniani i Parë” Shkup 
dhe supervizor në Drejtorinë për supervizion jashtë 
terrenit dhe licencim në BPRM
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Me ndryshimet ligjore përforco-
hen kriteret që duhet t’i plotësojnë 
personat me të drejta dhe përgjeg-
jësi të veçanta. Kështu, kriter i ri që 
duhet ta plotësojë çdo person me të 
drejta dhe përgjegjësi të veçanta në 
bankë është detyrimisht t’i njohë 
rregullat për menaxhim të mirë kor-
porativ. Ky kriter vlen për anëtar 
të këshillit mbikëqyrës, anëtar të 
këshillit drejtues, anëtar të këshillit 
për revizion, anëtar të këshillit për 
menaxhim me rreziqe dhe perso-
na të tjerë udhëheqës në pajtim me 
statutin e bankës.  

Prandaj kjo dispozitë nuk nënk-
upton vetëm njohjen e rregullave të 
zgjeruara për menaxhim korpora-
tiv nga organet e supervizionit dhe 
bankës por edhe të të gjithë sistemit 
të menaxhimit korporativ të bankës. 

Njohja, por edhe më tepër res-
pektimi dhe zbatimi i rregullave për 
menaxhim të mirë korporativ do  të 
vëzhgohet dhe do të vlerësohet sepse 
ligjvënësi ka përcaktuar se mos res-
pektimi i këtyre rregullave mund të 
jetë bazë për tërheqjen e pëlqimit 
për emërimin e anëtarit të këshillit 
mbikëqyrës ose menaxhues ( në paj-
tim me nenin 153 të Ligjit për bankat) 
ose për mos lëshimin e pëlqimit në 
rast se emërohen përsëri.  Në pajtim 
me ndryshimet, në këto raste do të 
vlerësohet nëse me mos respektimin 
e rregullave për menaxhim të mirë 
korporativ cenohet siguria dhe qën-
drueshmëria e bankave dhe kredi-
torëve të tyre.

Dispozitat e reja të nenit 83 të 
Ligjit mundësojnë anëtar i këshil-
lit mbikëqyrës ose menaxhues të 
bankës njëkohësisht të jenë anëtarë, 
respektivisht të kryejnë funksione 
përmbarues ose jo përmbarues në or-
ganet e menaxhimit ose mbikëqyrjes 
në numër  saktësisht të përcaktuar 
të institucioneve jobankare financ-
iare ose institucione jo financiare. 
Kufizimet nuk vlejnë për anëtarësim 
në:

 1) Organe të organizatave jo fit-
imprurëse në bazë vullnetare, pa 
kompensim dhe 2) në organet e sho-
qërive tregtare që bëjnë pjesë në 
grupin e njëjtë bankar në Republikën 
e Maqedonisë ose në vend të huaj. 

“KUJDES I TREGTARIT TË RREGULLT 
DHE TË NDËRGJEGJSHËM” 

Nga ana tjetër, Ligji e vendos 
fleksibilitetin për kryerjen e një-
kohshme të më shumë funksioneve, 
nga ana tjetër e rrit përgjegjësinë për 
punën e të gjithë personave me të 
drejta dhe përgjegjësi të veçanta.  Me 
ndryshimet u jepet obligim të punojnë 
vetëm në favor të interesave të bankës 
dhe deponentëve të tyre dhe të vepro-
jnë me kujdes si një tregtar i rregullt 
dhe i ndërgjegjshëm. Përcaktimi i 
përgjegjësisë së tyre do të vlerësohet 
nëpërmjet standardit juridik – “kuj-
des i tregtarit të rregullt dhe të ndërg-
jegjshëm” i cili është përkufizuat në 
nenin 3 paragrafi 1 pika 5 të Ligjit për 
shoqëri tregtare. Në mënyrë plotë-
suese, anëtarët e këshillit mbikëqyrës 
të bankës, duhet të shfrytëzojnë me 
kujdes mundësinë për kryerjen e një-
kohshme të më tepër funksioneve, 
sepse ndryshimet e reja në mënyrë të 
prerë kërkojnë këta anëtarë të përku-
shtojnë kohë të mjaftueshme për real-
izimin e obligimeve që rezultojnë nga 
kompetencat e përcaktuara me Ligjin.  
Gjithashtu, qëllimi i dispozitave të 

reja ligjore është këshilli mbikëqyrës 
i bankës të përbëhet nga anëtarë të 
cilët kanë njohuri dhe përvoja për-
katëse, respektivisht që janë kualifi-
kuar, individualisht ose kolektivisht, 
për funksionet e tyre.  Edhe pse këshil-
li mbikëqyrës prej çdo herë është or-
gan kolektiv, për herë të parë në Ligj 
theksohet se anëtarët e këtij organi së 
bashku duhet të jenë njohuri dhe për-
vojë të nevojshme për mbikëqyrje të 
pavarur për punën e bankës, ndërsa 
në veçanti për kuptimin e aktiviteteve 
që i kryen banka dhe për rreziqet ma-
teriale ndaj të cilave është ekspozu-
ar.  Në praktikë, gjatë përpilimit dhe 
vlerësimit të përputhshmërisë kolek-
tive të këshillit mbikëqyrës, duhet të 
merret parasysh kjo si vijon: 

- Anëtarët duhet të kenë gamë të 
gjerë të njohurive dhe përvojës 
në fusha relevante dhe të puno-
jnë në mjedise të ndryshme 
profesionale që të promovohen 
qëndrimet e ndryshme.  Fushat 
relevante të kompetencës mund 
të përfshijnë, por jo edhe të ku-
fizojnë: Tregje të kapitalit, anal-
iza financiare, çështje në lidhje 
me qëndrueshmërinë financiare, 
njoftimin financiar, të drejtën, 
teknologjinë informatike, plan-
ifikim strategjik, menaxhim me 
rreziqet, shpërblim, rregullim, 
menaxhim korporativ, shkathtësi 
menaxhuese etj. 

-  Këshilli në mënyrë kolektive 
duhet të ketë mirëkuptim ra-
cional për fuqitë të tregut dhe 
ekonomive lokale dhe rajonale 
dhe të drejtat dhe rregullimi i 
mjedisit, dhe 

-  Qëndrimi individual i anëtarëve 
të këshillit duhet të lehtësojë ko-
munikimin, bashkëpunimin dhe 
debatin kritik në procesin e mar-
rjes së vendimeve. 

Duke e pasur parasysh rolin esen-
cial që duhet ta kenë anëtarët e pa-
varur në monitorimin objektiv dhe të 
pavarur të punës së bankës, vendoset 
dispozitë me të cilën përcaktohet 
se personi i njëjtë nuk mund të jetë 
anëtar i pavarur i këshillit mbikëqyrës 
në bankën e njëjtë më gjatë se tri man-
date me radhë.  Do të thotë, një person 
ka mundësi më së shumti dymbëdh-
jetë vjet ta ushtrojë këtë funksion në 
bankën e njëjtë.  Por, me kufizimin 

Me menaxhim të mirë korporativ 
nënkuptohet sistem i cili përbëhet 

nga kornizë qartësisht e përcaktuar, 
qëllimi kryesor i së cilës është mbro-
jtja e interesave të të gjitha palëve të 

interesuara në pajtim me interesin 
publik, mbi baza të qëndrueshme.  
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kohor të ushtrimit të këtij funksioni, 
ligjvënësi nuk e ka zgjidhur proble-
min e pavarësisë “reale” të anëtarëve 
dhe prandaj do të jetë e nevojshme 
anëtarëve të pavarur t’u vihen në 
dispozicion mekanizma formalë dhe 
joformalë me qëllim të shprehin pa-
varësinë e tyre gjatë vendimmarrjes. 

M.N. KOMPETENCA TË REJA TË CILAT 
I BESOHEN KËSHILLIT MBIKËQYRËS 
Që të përgjigjet në mënyrë për-

katëse ndaj kompetencave të reja 
ligjore, këshilli mbikëqyrës duhet 
të ketë të drejtë siç është përcaktu-
ar në statusin e bankës të formojë 
komitete të specializuara ( komisi-
one)

Janë bërë ndryshime edhe në kom-
petencat e organeve të bankës. Kështu, 
disa nga kompetencat e deritanishme 
të kuvendit të bankës ( për shembull 
miratimi i politikës afariste, plan zh-
villimor, plan financiar të bankës, 
emërimi dhe shkarkimi i anëtarëve 
të këshillit për revizion) kalojnë në 
kompetencë të këshillit mbikëqyrës. 
Në pajtim me ndryshimet anëtarët e 
këshillit për revizion për punën e sa 
në mënyrë të drejtpërdrejtë do ti përg-
jigjen këshillit mbikëqyrës.  Kjo nuk do 
të thotë se dobësohet fuqia e organit 
më të lartë hierarkik të bankës. Ush-
trimi i këtyre funksioneve nga këshilli 
mbikëqyrës është në drejtim të nevo-
jës për kryerjen efikase të mbikëqyrjes 
për çka do të pritet edhe informimi i 
zmadhuar dhe përkatës i aksionarëve. 
Në këtë drejtim janë edhe disa kompe-
tenca të reja të cilat i besohen këshillit 
mbikëqyrës: Miratimi i politikave për 
evitimin e konfliktit të interesave, mi-
ratimi i politikave për shpërblim, mi-
ratimi dhe zbatimi i politikave në lidh-
je me mënyrën e zgjedhjes, vëzhgimit 
të punës dhe shkarkimin e anëtarëve 
të këshillit mbikëqyrës, këshilli për 
menaxhim me rreziqe, këshilli për re-
vizion dhe këshilli administrativ, mi-
ratimi i kodeksit për menaxhim kor-
porativ.  Që t’u përgjigjet në mënyrë 
përkatëse kompetencave të reja lig-
jore, këshilli mbikëqyrës duhet të ketë 
të drejtë siç është përcaktuar në sta-
tusin e bankës të formojë komitete të 
specializuara ( komisione). Bëhet fjalë 
për çështje që kanë ndikim të madh 
në sistemin e menaxhimit korporativ 
dhe prandaj edhe nevojitet përgatitje 

profesionale dhe zbatim konsekuent i 
akteve të miratuara.  Komiteti i Bazelit 
i sugjeron këto çështje si përkatëse për 
formimin e komisioneve që kanë de-
tyra të përkufizuara qartë, përbërje 
dhe procedurë të punës.  Komisionet 
duhet të shihen si trupa të special-
izuar ( këshillëdhënëse) në të cilat 
këshilli mbikëqyrës mund të delegojë 
një pjesë të funksioneve të saj, por jo 
edhe kompetencat e saj. 

Ndryshimet në drejtim të rritjes 
së limitit për aprovimin e ekspozimit 
ndaj personit prej mbi 20% të mjeteve 
vetjake të bankës dhe aprovimi i tran-
saksioneve me persona të lidhur me 
bankën në shumë prej mbi 6.000.000 
denarë janë bërë me qëllim uljen 
e ndikimit të këshillit mbikëqyrës 
mbi punën e përditshme operative 
të bankës dhe theksimi i rolit të saj 
mbikëqyrës. 

ANËTARËT E KËSHILLIT PËR 
MENAXHIM ME RREZIQE 

Në pajtim me ndryshimet, anëtarët 
e këshillit për menaxhim me rreziqe, 
ndër të tjerat, duhet të kenë njohuri 
për punën në bankë, prodhimet dhe 
shërbimet e saj dhe të kenë njohuri 
për rreziqet ndaj të cilave është ek-
spozuar banka. Këshilli mbikëqyrës 
tani do të duhet të ketë kujdes gjatë 
emërimit të anëtarëve të këshillit për 
menaxhim me kriza, nëse personi me 
të drejta dhe përgjegjësi të veçanta, i 
punësuar në bankë posedojnë njohu-
rinë e nevojshme. Si rezultat i ndry-
shimeve në kompetencat e këshillit 
mbikëqyrës, këshillit për menaxhim 
me rreziqe i shtohet kompetencë e re 

të aprovojë ekspozimin ndaj personit 
me mbi 10 deri në 20% të mjeteve vet-
jake në bankë. 

ANËTARËT E KËSHILLIT 
ADMINISTRATIV 

 Ngjashëm me dispozitën për 
anëtarët e këshillit mbikëqyrës, në 
ligj parashihet se anëtarët e këshillit 
administrativ duhet të posedojnë së 
bashku njohuri profesionale dhe për-
vojë të nevojshme për menaxhimin 
e pavarur të bankës, dhe në veçanti 
për kuptimin e aktiviteteve që i kryen 
banka dhe rreziqet materiale ndaj të 
cilave është e ekspozuar, në pajtim me 
rregullat për menaxhim korporativ.  
Kjo është më e lehtë për vëzhgimin 
sepse këta anëtarë janë të përfshirë në 
punën e përditshme dhe menaxhimin 
me bankën.  Kompetencë e re e këtij 
organi është miratimi dhe zbatimi 
i politikave në lidhje me mënyrën 
e zgjedhjes, vëzhgimit të punës dhe 
shkarkimin e personave me të drejta 
dhe përgjegjësi të veçanta që janë për-
caktuar me statutin.

Bankat ndërmjet vete dallojnë si-
pas më tepër kritereve, dhe prandaj 
edhe nuk mund të pritet se do të or-
ganizohen ose do të menaxhojnë në 
mënyrë të njëjtë.  Nuk ka sistem të 
vetëm të menaxhimit të mirë korpo-
rativ.  Për këtë shkak konsiderohet 
se menaxhimi korporativ i bankës 
duhet të organizohet në pajtim me 
madhësinë e saj, strukturën aksion-
are, kompleksitetin e aktiviteteve, 
rëndësinë ekonomike, profilin e rrezi-
kut dhe biznes modelin e bankës dhe 
grupit bankar ku bën pjesë. 
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1 Vini nga industria bankare, ku 
e keni kaluar pjesën më të ma-

dhe të karrierës Suaj. Prandaj, a 
mund të na jepni një pasqyrim të 
shkurtër si i vlerësoni gjendjet ak-
tuale në sistemin bankar maqedo-
nas? 

Është e dukshme se jetojmë në 
kohë interesante dhe sfiduese. Në 
disa vitet e kaluara, ndërsa sidomos 
në vitin që kaloi, bankat afariste, së 
bashku me komitentët e vet, u balla-
faquan me sfida të theksueshme në 
punën e vet, të shkaktuara jo vetëm 
nga ngjarjet aktuale politike dhe 
ekonomike në shtet por edhe nga 
ndodhitë ekonomike globale. Kjo 
kontribuoi në zvogëlimin e rritjes 
ekonomike, por edhe në zmadhimin 
e ankthit, kështu që sektori real u bë 
edhe më i ndjeshëm. Në një ambient 
të tillë, është evidente mungesa e op-
timizmit te kompanitë për realizim 
të aktiviteteve të reja investuese af-
atgjata, që  janë me rëndësi të mad-
he për zhvillimin e ekonomisë, por 

është zmadhuar edhe kujdesi dhe 
rezervimi i bankave afariste, sido-
mos në mbështetjen kreditore të 
subjekteve afariste që përsëri ka 
rezultuar me një zmadhim të ma-
tur të aktivitetit kreditor. Pikërisht 
kjo politikë afariste konzervative e 
bankave në Maqedoni e bën sektorin 
bankar të shëndetshëm, të sigurt dhe 
të qëndrueshëm, por para së gjithash 
dhe likuid dhe të përgatitur për një 
aktivitet kreditor më të përforcuar.

Por edhe përkrah kësaj, me përg-
jegjësi pohoj se bankat si institucione 
profitabile që mbajnë përgjegjësi jo 
vetëm për profitin e vet por edhe për 
profitin e komitentëve të vet janë të 
uritura të shikojnë projekte profit-
abile, me bazë dhe me perspektivë 
dhe janë të përgatitura t’i mbështe-
tin me aktivitet kreditor në një afat 
të shkurtër dhe në kushte konkrete. 
Nuk ekziston bankë që ka mundësi, 
ndërsa do ta lëshonte shansin që të 
mbështesë një kompani me projekt 
investues me perspektivë që realisht 

premton zhvillim të biznesit, vende 
të reja pune dhe me kapacitet për 
gjenerim të qarkullimit me të holla 
me të cilin do të sigurohet pastrimi 
me të gjitha llojet e obligimeve.

Por, perspektivën e sistemit ban-
kar maqedonas së pari e shoh pikër-
isht në aftësinë bankave dhe kom-
panive që të përshtaten më shpejt me 
kushtet e reja të punës, që ta elim-
inojnë pesimizmin dhe me një dozë 
shtesë të energjisë pozitive të ndër-
marrin me guxim aktivitete të reja 
afariste që janë të domosdoshme sot 
dhe jo nesër. Është fakt se mbajtja në 
“gjendje të gjumit të qetë” jo vetëm 
që është toksik për zhvillimin e biz-
nesit, por mund të kontribuojë edhe 
për rënien e tij.       

2 Çfarë do të thotë të punosh si 
bankar i suksesshëm për shumë 

vjet në pozitën – këshilltar i dre-
jtorit të përgjithshëm të KIBS-it?

KIBS-i si institucion unë e kam 
njohur që në kohën e veprimtarisë 

SYNIMI I KOMPANISË ËSHTË TË ZHVILLOHET
SI NJË KOMPANI MODERNE DHE E ORIENTUAR KAH TREGUT  

Sashka Kostovska Dllaka, 
Këshilltare e drejtorit të përgjithshëm, 
Klirinshka kuqa ShA Shkup

Në KIBS vazhdojmë 
të punojmë në suazat 

e besimit digjital me 
qëllim që kompania të 

bëhet e njohur në nivel 
të BE-së
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sime aktive në IK banka, kurse 
pastaj edhe në Halk banka, sepse 
më parë isha anëtar i Këshillit Dre-
jtues, përkatësisht pjesë e organe-
ve të menaxhimit të institucionit. 
Prandaj, ndërmarrja e obligimeve të 
tanishme të punës ishte një lëvizje 
logjike nga ana ime dhe do të thosha 
një shkallë plus në karrierën time. 
Është fakt se aktivitetet që kryhen në 
KIBS janë të komplikuara dhe përg-
jegjësitë që i mbart vendi im i punës 
janë në nivelin më të lartë, prandaj 
kërkojnë edhe shkallën më të lartë 
të njohurive dhe përvojë shumëv-
jeçare në sektorin bankar. Prandaj 
konsideroj se ballafaqohem me suk-
ses me sfidat e punës dhe kontribuoj 
në zhvillimin e kompanisë sidomos 
për arsye se e di shumë mirë si funk-
sionon një bankë nga jashtë, kurse 
mendoj ende si bankar.   

3 Si është vizioni i KIBS-it si insti-
tucion i themeluar nga bankat? 
Vizioni i KIBS-it është të bëhet 

institucioni udhëheqës shërbyes jo 
vetëm në dhënien e shërbimeve me 
interes ndërbankar por edhe shër-
bime për nevojat e shtetit dhe për 
subjektet e tjera afariste. Një synim 
tjetër i kompanisë është që ajo të zh-
villohet si kompani moderne dhe e 
orientuar kah tregut, e përkushtuar 
tërësisht ndaj ngjarjeve ekonomike 
aktuale dhe normativës ligjore dhe 
kështu ta vazhdojë rritjen e vazh-
dueshme afatgjate të profitabilitetit 
dhe kënaqësisë së aksionarëve, part-
nerëve dhe klientëve të cilët gëzojnë 
një shkallë të lartë të besimit.  

4 Industria bankare ballafaqohet 
me sfida të shkaktuara nga rrit-

ja e shpejtë dhe risitë në teknolog-
ji, shprehitë e konsumatorëve dhe 
normativat ligjore. Ku e sheh ven-
din e vet KIBS në takim me sfidat 
globale?

Jam dakord se sfidat në sistemin 
bankar lidhen me transformimin 
digjital në punën e vet. Konsideroj 
se është e mençur që bankat ta 
shfrytëzojnë revolucionin digjital 
për krijimin e burimeve të reja të të 
hyrave nëpërmjet zmadhimit të kën-
aqësisë së klientëve ekzistues dhe 
tërheqjes së klientëve të rinj. Bankat 
që do të investojnë me guxim në te-

knologjinë më të re me qëllim që 
të krijojnë prodhime me teknolog-
ji të lartë dhe hapjen e kanaleve të 
reja të distribuimit sigurisht që do 
të kontribuojnë në zmadhimin e 
lojalitetit te klientëve për shkak të 
nivelit të lartë të komoditetit dhe 
zvogëlim të shpenzimeve që do t’i 
marrin klientët nga shfrytëzimi i 
tyre.

Si edhe deri më tani, KIBS është 
gati t’u përgjigjet nevojave të sektorit 
bankar të dala jo vetëm nga risitë te-
knologjike por edhe nga ndryshimi i 
normativave ligjore, konkretisht në 
pjesën e që e mbulon normativa e 
re e BE-së (910/2014). Bëhet fjalë për 
shërbime për identifikim elektron-
ik, autorizim, dërgim elektronik i 
rekomanduar i datotekave, arkivim 
i dokumenteve elektronike etj.  

5 Cilat janë prioritetet të cilat 
institucioni juaj i ndërmerr në 

kontekst të planeve të ardhshme 
për zhvillim: Cilat janë projektet 
zhvilluese aktuale dhe aktivitetet 
e KIBS? 

Si edhe deri më tani prioritetet 
e kompanisë fillojnë me sigurimin 
e zhvillimit të vazhdueshëm të kli-
ringut të pagimeve të vogla ndër-
bankare në përputhje me standar-
det ndërkombëtare. Këtë vit jemi 

të përkushtuar gjithashtu ndaj 
pozicionimi më të mirë në treg të 
prodhimit tonë inovativ – procesor 
për tregti elektronike dhe pagesa 
elektronike “Ki pej” që i lidh treg-
tarët, blerësit dhe bankat me qëllim 
pagim më i lehtë dhe më i thjeshtë 
në internet.

Por, në pritje të rrjedhave dhe 
nevojave të reja financiare, KIBS 
në bashkëpunim me bankat është 
në fazën e zhvillimit të zgjidhjeve 
dhe infrastrukturës për pagesa in-
stant dhe pagesa që kryhen në kohë 
reale (jo më shumë se 10 sekonda). 
Pagimet e tilla do të rezultojnë me 
vendosjen në dispozicion të mjeteve 
të pranuesit menjëherë pas komple-
timit të transaksionit. Zgjidhja para-
shikon që shërbimi të jetë në dis-
pozicion 24x7, kurse të bazohet në 
rekomandimet më të reja të Këshil-
lit pagesor evropian për instant pa-
gime dhe me përdorim të standar-
deve financiare të të dhënave ISO 
20022.        

Mandej në KIBS vazhdojmë të 
punojmë në suazat e besimit di-
gjital me qëllim që ta ngremë kom-
paninë në nivel që të njihet nga BE-
ja si mbartës i normativës 910/2014, 
kurse kështu të përmbushin një 
kusht për afrim të Republikës së Ma-
qedonisë me “rrjedhat elektronike” 
të Bashkimit. 

6 Cilat janë kontributi dhe roli i 
KIBS-it në funksionimin e By-

rosë Kreditore Maqedonase? A 
mund të na jepni një elaborim të 
shkurtër? 

Që në vitin 2008 bankat, e kanë 
parë të domosdoshme krijimit e një 
institucioni të ri në sektorin bankar 
me qëllim që të përmirësohet in-
formimi kreditor i bankave për mar-
rjen e vendimeve kreditore efektive 
gjatë rreziqeve minimale kreditore. 
Prandaj, në përputhje me përfun-
dimin e bankave të nxjerrë në Sho-
qatën e bankave, KIBS u shfaq si 
themeluesi i byrosë së parë private 
kreditore në Republikën e Maqe-
donisë që kryen mbledhje, përpun-
im dhe shkëmbim të të dhënat mbi 
obligimet e personave fizikë dhe 
juridikë dhe jep informacione për 
huamarrjen dhe rregullsinë në shly-
erjen e obligimeve në nivel ditor. 

Ballafaqohem me sukses me sfidat 
e punës dhe kontribuoj në zhvillim-
in e kompanisë sidomos për faktin 
se e di shumë mirë si funksionon 
një bankë brenda, por edhe ende 
mendoj si një bankar.   
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M
enaxhimi dhe zbatimi i pro-
cesit të pagesës në kuadër të 
një kompanie (bankë, insti-
tucion financiar, ndërmarrje 
komunale, kompani të tele-

komunikacionit, ndërmarrje komer-
ciale ose NVM) është i ndërlikuar dhe i 

përpiktë. Për të qenë e suksesshme, kjo 
duhet të përfshijë shpërndarje të resur-
seve profesionale dhe të specializuara 
njerëzore dhe teknike, si dhe zbatim të 
sistemeve përkatëse për pagesë dhe zba-
tim të trajnimeve për gjenerim të njohu-
risë në pjesën e pagesës së detyrimeve. 

Në Maqedoni procesi 
i besimit të pagesës 
agjencive  profesionale 
ka filluar në vitin 2003, 
me hyrjen e kompanisë 
EOS Matrix në treg.

Për një proces të suk-
sesshëm të pagesës, ven-
dimi për besimin e pagesës 
një agjencie  të jashtme  
duhet të mbështetet në  
vendimin  për zgjedhje 
të partnerit të vërtetë në 
këtë proces, gjegjësisht 
për zgjedhje të agjencisë 
profesionale për pagesë. 

ZGJEDHJA E PARTNERIT TË VËRTETË
ËSHTË KRYESORJA NË VENDIMIN PËR ANGAZHIM 
TË AGJENCISË SË JASHTME PËR PAGESË

Мr. Verica Haxhi-Smilevska, 
Udhëheqëse e Njësisë për zhvillim të biznesit
„ЕОЅ Матрих“ Maqedonia
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PRAKTIKA

Kushtet e tregut në shumë 
vende lejojnë formim të 
lehtësuar të kompanive që 
merren me pagesën e de-
tyrimeve, por vetë kjo nuk 
do të thotë që ato siguro-
jnë shërbime me nivel cilë-
sor, të përshtatshëm për 
veprimtari të ndjeshme 
siç është ajo e bankave, 
telekomunikacionit ose 
industrisë komerciale.

Përvoja e EOS-it në 
veprimtarinë tregon që 
procesi i pagesës është 
i ndjeshëm dhe kërkon 
nivel më të lartë të sjelljes 
profesionale ndaj klientëve 
dhe komitentëve

Pikërisht për këtë, në 30 vitet e fundit në 
Evropë dhe gjithë botën, kompanitë nga 
veprimtaritë e ndryshme procesin ua  
besojnë kompanive profesionale dhe të 
specializuara për pagesën e detyrimeve 
(agjencive  për pagesë). Në Maqedoni 
procesi i besimit të pagesës agjencive  
profesionale ka filluar në vitin 2003, me 
hyrjen e kompanisë EOS Matrix në treg. 
Shumë shpejtë pas fillimit të aktiviteteve 
në vitin 2003, tregu në Maqedoni ka njo-
hur përfitimet e trendeve botërore për 
besimin e pagesës, agjencive  profesio-
nale dhe një numër i madh i kompanive 
(të mëdha, të mesme dhe të vogla) u 
bënë klientë të EOS Matrix.

Për një proces të suksesshëm të pag-
esës, vendimi për besimin e pagesës një 
agjencie  të jashtme  duhet të mbështetet 
në  vendimin  për zgjedhje të partnerit të 
vërtetë në këtë proces, gjegjësisht për zg-
jedhje të agjencisë profesionale për pag-
esë. Kushtet e tregut në shumë vende le-
jojnë formim të lehtësuar të kompanive 
që merren me pagesën e detyrimeve, 
por vetë kjo nuk do të thotë që ato sig-
urojnë shërbime me nivel cilësor, të për-
shtatshëm për veprimtari të ndjeshme 
siç është ajo e bankave, telekomunika-
cionit ose industrisë komerciale. Për-
voja e EOS-it në veprimtarinë tregon që 
procesi i pagesës është i ndjeshëm dhe 
kërkon nivel më të lartë të sjelljes profe-
sionale ndaj klientëve dhe komitentëve 
të tyre që janë me vonesë, me qëllim 
të realizimit të pagesës, por njëkohë-
sisht edhe mirëmbajtje të relacioneve 
pozitive midis palëve përkatëse. Puna 
serioze e agjencisë  për pagesë të dety-
rimeve duhet të bazohet në standarde 
më të larta morale dhe etike të sjelljes, 
të përputhura me rregulloret ligjore dhe 
juridike të vendit në të cilin funksionon.

Gjatë zgjedhjes së agjencisë  profesio-
nale për pagesë, veçoritë themelore që 
duhet të dallohen janë:

• të jetë pjesë e kompanisë ndërkom-
bëtare me të cilën mund të mbi 
ndërtohet dhe mbështetet mbi sta-
bilitetin dhe njohurinë e mjedisit 
ndërkombëtar për pagesë të detyri-
meve;

• të jetë pjesë e asociacionit ose trupit 
që ka për qëllim rregullim të indus-
trisë;

• të punojë në përputhje me ligjet, 
rregullat, rregulloret dhe kërkesat e 

klientëve për mbrojtje të të dhënave, 
që është mbështetur me standarde 
të zbatuara për cilësi dhe siguri të 
informimit;

• të ketë “know-how” shumëvjeçare 

“EOS është një kompani që përvojën e saj 
shumëvjeçare e përdor për zbatim të mo-
de lit përkatës për bashkëpunim për gjithë 
Klientët dhe përshtatet lehtë me kërkesat 
dhe pritjet të tyre. Efekti i qasjes profesio-
nale dhe të sistematizuar që e përdorim në 
procesin e pagesës është i dukshëm që në 
fillim të themelimit të bashkëpunimit të 
përbashkët me Klientët. 
Realizimi i praktikave dhe proceseve të 
suksesshme operative për pagesën e dety-
rimeve zbatohen në mjedis me kontroll të 
plotë të punës me monitorim të vazhdue-
shëm të zbatimit të të gjitha aktiviteteve 
të punës. Procesi i pagesës së secilit Klient 
është “tailor made” në veçanti dhe krijohet 
në përputhje me specifikat dhe veçoritë e 
portofolit, natyrës së detyrimit, afati ko-
hor, preferencat e Klientit dhe e gjithë kjo 
në drejtim të realizimit të procesit të suk-
sesshëm të pagesës. 
Veprimet që i ndërmerr EOS Matrix janë 
të konsoliduara me aktivitetet e klientit 
dhe realizohen në drejtim të pagesës së 
detyrimit, dhe njëherë përdoruesit që janë 
vonë me shërbim të obligimit të tyre edu-
kohen për rëndësinë e respektimit të tyre, 
si dhe për përfitimet e pagesës me kohë të 
borxheve të tyre, me qëllim që më tutje të 
mbeten komitentë të kënaqur të klientëve 
tanë”.

M-r MAJA KOTESKA – UDHËHEQËSE 
E OPERACIONEVE NË 

EOS MATRIX MAQEDONI
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Puna me agjencitë 
profesionale për pagesë 
qëllim përfundimtar ka 
realizimin e përqindjeve 
të suksesshme të pagesës, 
por duke minimizuar gjatë 
kësaj efektet e mundshme 
negative të procesit 
(ankesa, përballimi me 
vërejtje, etj.)

Në veprimtarinë e 
ndjeshme siç është pagesa 
e detyrimeve, furnizuesi 
duhet të dallojë partnerin 
për bashkëpunim afatg-
jatë dhe jo ofertën aktuale 
më të lirë me çmim. 

të mbledhur, që mundëson zbatim 
të shpejtë dhe efikas të procesit dhe 
vendosjen e praktikave më të mira 
për pagesë, të gjitha të përputhura 
me politikat e Klientit;

• të ketë strukturë të fuqishme orga-
nizative, që nënkupton pozita pune 
në dispozicion për zbatim të suk-
sesshëm të aktiviteteve të kërkuara.

Suksesin e saj për pagesë të detyri-
meve EOS Matrix e bazon në veçoritë 
themelore të përmendura  më lartë, por 
edhe me anë të investimit në shumë ak-
tivitete të tjera për zbatim më të mirë 
dhe përsosje të vazhdueshme të procesit 
të pagesës, siç janë:

• struktura e fuqishme e resurseve të 
shpërndara, të dedikuar veçanër-
isht për veprimtarinë e pagesës së 
detyrimeve, gjegjësisht resurse të 
trajnuar me njohuri të specializuar 
në fushën e shkathtësive të komuni-
kimit dhe negociata; 

• departamenti për analizë që 
mundëson llojllojshmëri gjatë sig-
urimit të raportit dhe analizave të 
nevojshme; 

• mbështetja e fuqishme e TI dhe baza 
e fuqishme me të dhëna që nënkup-
ton sistem të monitorimit dhe ev-
identim të procesit të pagesës dhe 
zbatimit të suksesshëm të strateg-
jive të përcaktuara për punë; 

• mekanizmi për monitorim dhe tra-
jnim/ritrajnim të strukturës së ag-
jentëve dhe ekipit udhëheqës; 

• sistemi për zbatimin dhe kontrollin 
e kodit aktual të sjelljes dhe vep-

rimit si dhe vlerat e qëndrueshme 
të cilat kanë për qëllim ndarjen e 
standardeve më të larta dhe respekt 
ndaj klientëve tanë , partnerëve, 
huamarrësve dhe punonjësve;

• mënyra përgjegjëse, e vazhdueshme 
dhe fleksibile e komunikimit me 
klientët, me qëllim të ketë përputh-
je të plotë në veprimin e përbashkët 
dhe zbatimin e praktikave më të 
mira për pagesë të suksesshme.

Puna me agjencitë profesionale për 
pagesë qëllim përfundimtar ka real-
izimin e përqindjeve të suksesshme të 
pagesës, por duke minimizuar gjatë 
kësaj efektet e mundshme negative të 
procesit (ankesa, përballimi me vëre-
jtje, etj.).  Bashkëpunimi me agjencitë 
e pagesës që nuk respektojnë dhe nuk 
posedojnë kapacitetet e përmendura 
më lartë mund të shkaktojë humbje të 
përhershme të komitentëve dhe sh-
katërrim të reputacionit dhe imazhit të 
klientit. Pikërisht për shkak të këtyre 
rreziqeve zgjedhja e partnerit të vërtetë 
për zbatimin e pagesës së detyrimeve 
është me rëndësi të veçantë. Furnizue-
sit e shërbimeve duhet të udhëhiqen si-
pas parametrave të përmendur më lartë 
për zgjedhje të ofruesit më të mirë dhe 
duhet të zbatojnë proces të zgjedhjes së 
partnerit për pagesë me të cilën çmimi 
nuk duhet të jetë kriteri i vetëm i për-
zgjedhjes. Në veprimtarinë e ndjeshme 
siç është pagesa e detyrimeve, furnizue-
si duhet të dallojë partnerin për bash-
këpunim afatgjatë dhe jo ofertën ak-
tuale më të lirë me çmim.
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M
enaxhimi i likuiditetit është një 
nga komponentët themelorë të 
bankingut të mirë, i cili paraqet 
menaxhimin me aktivën dhe 
pasivën (bilancore dhe jashtëbi-

lancore) me qëllim që  të sigurojë të gjitha 
të hyrat të mjeteve monetare me daljet e 
mjeteve monetare. Bankat komerciale 
në arritjen e qëllimeve të tyre, duhet që 
t’u përmbahen me patjetër parimeve 
kryesore të afarizmit. Një parim shumë 
i rëndësishëm është për të mbajtur një 
nivel optimal të likuiditetit, si dhe har-

monizimin e detyrimeve dhe kërkesave 
në afat të gjatë. Në përgjithësi, likuiditeti 
i tepërt zvogëlon rentabilitetin e bankës 
dhe e kundërta dëshira për rentabilitet 
më të madh redukton likuiditetin.

Megjithatë, duhet të kihet parasysh se 
bankat komerciale në periudha të caktu-
ara kohore kanë mjete të tepërta likuide, 
mjetet e tepërta monetare duhet të sjellin 
ndonjë të ardhur për bankat pra të mos 
jenë sterile, sidomos në kushte të krizës fi-
nanciare dhe zvogëlimit të normave të in-
teresit. Ruajtja e likuiditetit optimal vetëm  

Në përgjithësi, likuiditeti 
i tepërt zvogëlon rent-
abilitetin e bankës dhe 
e kundërta dëshira për 
rentabilitet më të madh 
redukton likuiditetin.

MENAXHIMI I TEPRICAVE 
TË MJETEVE LIKUIDE

NË KUSHTE TË NORMAVE TË INTERESIT TË ZVOGËLUAR
Likuiditeti i madh e zvogëlon rentabilitetin e bankës, kurse e kundërta, dëshira 
për rentabilitet më të madh e zvogëlon likuiditetin  

dr.  Qenan Idrizi, 
Drejtor i Sektorit të Thesarit dhe Likuiditetit
Banka e Maqedonisë për Përkrahjen e Zhvillimit
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Bankat, duke u balla-
faquar  me para të tepërta 
vendase, gjithnjë më tepër 
i ofronin ato në bono 
thesari, mirëpo Banka 
Qendrore e zvogëloi 
limitin në 22 miliardë dhe 
duke  hequr mundësinë e 
investimit në depozitave 
në valutë të huaj në 
bankat e rendit parë, me 
qëllim për të kanalizuar 
fondet për ekonominë, 
por ekonomia e vendit 
nuk ishte në gjendje për të 
absorbuar këto teprica të 
mjeteve monetare të lira.

për detyrimet ligjore ose pagesat në kohë 
të detyrimeve, për bankat komerciale 
paraqet  vetëm shpenzim, prandaj  duhet 
që të plasohen me kujdes dhe në mënyrë 
racionale në plasmanë më fitimprurës.

     

SIPAS J . DERMATITIS, MENAXHIMI ME 
ASETET DHE DETYRIMET ËSHTË NJË ART JO 

SHKENCË. 
Pikërisht kjo tregon se çmimi i aktiveve 

financiare (interesit, të kursit të këmbim-
it) mund të parashikohet shumë vështirë. 
Kështu në vitin 2016, ne jemi dëshmitarë 
të një uljeje drastike të normave të inter-
esit në Eurozonë dhe në Shtetet e Bash-
kuara të Amerikës.

Ky trend i lëvizjeve të normave të in-
teresit në tregjet financiare botërore, 
shkaktoi një ndikim të madh në tregjet 
financiare në Maqedoni, kështu që ky vit 
do të mbahet mend për teprica të mjeteve 
monetare në sektori bankar në Maqedo-
ni, pra me maksimum të aseteve likuide.  
Ndërkohë që në vitet e mëparshme akti-
viteti kryesor i bankave ishte sigurimi i li-
kuiditet optimal dhe përmbushja e kërke-
save në përputhje me obligimet ligjore dhe 
me obligimet e tjera. Kështu që në vitin 
2016 bankat u detyruan që të  kërkojnë 
instrumente alternative për investimin e 
tepricës së mjeteve monetare.

Arsyet kryesore për këtë ishin krye-
sisht:

• reduktimi ose norma negative e 
interesit në Eurozonë;

• sasia e kufizuar e bonove të the-
sarit;

• luhatje e madhe e kursit të dollarit 
amerikan (USD);

• rritja graduale në normat e intere-
sit në ShBA.

Treguesit e mësipërm, bënë presion 
të fuqishëm në sektorin bankar në Maqe-
doni dhe më gjerë. Në fakt, pas shpalljes 
të normës negative të interesit nga Ban-
ka Qendrore Evropiane (Euribor mujore 
-0,371), bankat e eurozonës filluan me 
llogaritjen e interesit negativ mbi depozi-
tat, ky moment i detyroi bankat në Maqe-
doni për të zvogëluar depozita në valutë 
të huaj jashtë vendit me konvertimin euro  
në denarë dhe vendosja e tyre në kredi në 
monedhë të huaj  ime klauzolë  në valuta 
të huaja  ose plasmanë në letra me vlerë 
me afat të shkurtë (bonot e thesarit dhe 

bonot e shtetit) pastaj duke ulur normat 
e interesit të   kredive dhe plasmanëve 
të tjera. Mundësia e konvertimit të euros 
në dollarë amerikanë (USD) paraqet  një 
rrezik të madh për shkak të luhatjeve të 
USD gjatë gjithë vitit (53-59 ditë).

Bankat, duke u ballafaquar  me para 
të tepërta vendase, gjithnjë më tepër i of-
ronin ato në bono thesari, mirëpo Banka 
Qendrore e zvogëloi limitin në 22 miliardë 
dhe duke  hequr mundësinë e investimit 
në depozitave në valutë të huaj në bankat 
e rendit parë, me qëllim për të kanalizuar 
fondet për ekonominë, por ekonomia e 
vendit nuk ishte në gjendje për të absor-
buar këto teprica të mjeteve monetare të 
lira.

Këto trende janë reflektuar drejt-
përdrejt në zvogëlimin e aktiviteteve dhe 
kjo si në numrin ashtu edhe në volumin 
e transaksioneve në tregun e parasë dhe 
në tregun devizor, veçanërisht për të 
përmbushur obligimin ligjor për shkak 
se bankat gjithnjë e më tepër kanë mjete 
likuide të lira, kurse tregtimi në tregjet e 
këmbimit të valutave huaja ishte i pasig-
urt sepse mundësitë për efekte negative 
janë më të mëdha.

Duke pasur parasysh faktet e më-
sipërme, drejtuesit e bankave në vitin e 
ardhshëm do të ballafaqohen me sfida 
të ngjashme, në çdo moment, duhet të 
përkushtohet vëmendje ndaj zhvillimeve 
në tregjet financiare në Maqedoni dhe në 
tregjet botërore financiare për të përcak-
tuar pjesën optimale të mjeteve likuide 
dhe arritjen rentabilitetit të arsyeshëm 
nga tepricat e mjeteve të lira.

Pritjet në vitin 2017 në euro-
zonë janë pothuajse të njëj-
ta, normë negative e intere-
sit dhe rritje e ngadalshme 
ekonomike, kurse ndikim në 
këtë ka kriza e refugjatëve 
dhe rritja e aktiviteteve 
terroriste në vendet e Eu-
rozonës. Sa për ShBA-në, 
parashikimet janë optimiste. 
Tashmë pas zgjedhjeve pres-
idenciale ekonomia amer-
ikane ka treguar rezultate 
pozitive, deklaratat e FED-it 
për  rritjen e normave të in-
teresit në vitin 2017 kishte 
menjëherë reagime te treg-
jet në ShBA, prandaj pritjet 
për rritjen e kursit të këm-
bimit të USD dhe normave e 
interesit është më e sigurt.

PRITJET
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N
ga udhëheqësit e ekspoziturave 
menaxherë të lartë të filialeve, 
kurse sidomos në vitin 2015, 
Akademia për Veprimtari Ban-
kare me të Vogël nga Londra 

(Retail Banking Academy) ka produk-
tuar numrin më të madh të bankarëve 
të certifikuar për punë bankare me pa-
kicë nga fillimi i punës (në vitin 2011). 
Domethënë, edukimi i tillë vazhdon të 
japë shpërblime të jashtëzakonshme 
dhe fitime për ata që janë përkushtuar 
në ngritjen e standardeve të veprim-
tarisë bankare me pakicë, duke u bërë 
bankarë të certifikuar me pakicë. 

Jakob Mvanza nga banka Standard 
çertered nga Zimbabve duhet të merret 
si shembull. Kur Jakobi ka filluar kuali-
fikimin për veprimtari bankare me pa-
kicë niveli 1, ai ishte menaxher në nivel 
mesatar, por ishte ngritur në detyrë në 
menaxher të lartë për menaxhim me 
filiale me përfundim të nivelit 3 të pro-
gramit të certifikuar për bankarë me 
pakicë. 

“Kur u regjistrove në kurs, isha 
në ekipin për shitje të hipotekave dhe 
shitjes automobilistike në pozitën e 
menaxherit në nivel mesatar, por pas 
përfundimit u përparova në menaxher 
në njësinë për shitje të hipotekave dhe 
shitjen e automobilave, kurse shumë 
shpejt pas kësaj edhe menaxher i lartë 
i filialeve”, tha ai dhe mandej shton “Ky 
kurs më ndihmoi me të vërtetë për për-
parim në karrierën time”.

Jakob pa se fuqia e kursit qëndron 
në faktin se ata që i kalojnë të tri nivelet 
e kualifikimit i përdorin fitimet e një 
qasjeje të gjerë që e mbulon spektrin e 
veprimtarisë bankare me pakicë. Në in-
dustrinë ku bankarët me pakicë janë të 
kategorizuar, të përcaktuar për një fus-
hë të caktuar apo disa fusha, sipas Jakob 
kualifikimet janë gjithëpërfshirëse  dhe 
jashtëzakonisht pozitive për përparim 
në karrierë. 

“Ky është programi i vetëm i cer-

tifikuar që do të të japë mundësi 
t’i kuptosh të gjitha fushat e 
veprimtarisë bankare me 
pakicë. Shumica e ban-
karëve me pakicë janë 
të specializuar për 
një fushë të caktuar, 
por pasi dikush do 
të marrë këtë cer-
tifikatë, atëherë ka 
pamje dhe pasqy-
rim të hapur në të 
gjitha fushat e ve-
primtarisë bankare 
me pakicë, që për mua 
janë një përparësi e 
mençur në karrierë”, tha 
Jakob.

Dera që u hap për Jakobin si rezultat 
i marrjes së certifikatës për bankar me 
pakicë kontribuoi jo për një por për dy 
përparime. Më saktë, ai tani ka përgjeg-
jësi dhe mundësi ta zgjerojnë suksesin 
në veprimtarinë bankare me pakicë në 
bankën Standard çartered. 

“Tani menaxhoj me filialin më të 
madh në vend, kurse kam vetëm 31 
vjet, me personel prej 33 personash, me 
bazë të klientëve prej 14.155, me llogari 
të përgjithshme të klientëve prej 15.725 
dhe kontribut në të ardhura prej 15% 
nga numri i përgjithshëm i të hyrave të 
realizuara nga pakica nga i gjithë biz-
nesi”, përfundoi ai.

Në disa raste, si shembulli i Ado 
Adobeas nga Ekobanka në Gana, mar-
rja e certifikatës së bankarit me pakicë 
është më pak e rëndësishme për fiti-
min e një apo dy përparimeve, kurse 
shumë më tepër për pajisje me mjete 
dhe vetëbesim që të luhet roli si shef i 
përparimit në filialet sipas standardeve 
më të larta. 

“Pozita ime si shef i rrjetit të filia-
leve të Ekobankës në Gana kërkon prej 
meje të siguroj dhe të jap drejtime në të 
gjitha filialet tona me ndihmë konstante  

“Ky është programi i 
vetëm i certifikuar që 
do të të japë mundësi 

t’i kuptosh të gjitha 
fushat e veprimtarisë 

bankare me pakicë.

QË VAZHDON TË HAPË DYER
CERTIFIKIMI NDËRKOMBËTAR
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“Fitova mjetet më bash-
këkohore nga praktikues 
me shumë përvojë në këtë 
industri, kurse mandej 
unë ua përcolla kolegëve 
të mi, që rezultoi me 
ndryshime pozitive në 
këtë biznes”

që t’u jepet shërbim cilësore klientëve, 
kështu që Ekobanka e bën bankën më 
dominuese në Gana”, tha Adoja. 

“Zbatimi i suksesshëm i këtyre 
obligimeve kërkon kuptim të thellë në 
fushën e veprimtarisë bankare me pa-
kicë, në lidhje me kufijtë ekzistues dhe 
drejtimet e ardhshme, validiteti i pohi-
meve që i japin klientët dhe kompeten-
cat që janë të nevojshme që të realizo-
hen me efikasitet”, vazhdoi ajo. 

“Në përgjithësi, programi për ban-
karë të certifikuar me pakicë më ka 
dhënë njohuri, shkathtësi dhe pajisje, 
që janë imperativ për kryerjen efikase 
të veprimtarisë bankare me pakicë, me 
çka vlera e krijuar për klientët dhe për 
bankat është me rëndësi të veçantë.”

Fokusi i cilësisë gjatë kursit në Ak-
ademinë për Veprimtari Bankare me 
Pakicë ishte me rëndësi të jashtëza-
konshme për Adon, e cila tha se materi-
alet për kursin janë ato që e kanë thek-
suar nga konkurrentët në treg.  

“Menjëherë pasi të fillosh trajnimin 
do t’i hedhësh poshtë të gjitha dyshimet 
se materialet e kursit nuk janë zhvilluar 
nga ekspertë bankarë me përvojë dhe 
ekspertë për veprimtarinë bankare me 
pakicë”, tha ajo. 

“Gjatë karrierës sime, kam hasur 

shumë materiale akademike dhe pro-
fesionale në kurse dhe të jem objek-
tive, asnjë nuk ishte më komplet dhe i 
mbushur me njohuri dhe mjete aplika-
tive, siç ishin materialet e programit 
për veprimtari bankare me pakicë në 
Londër”, shtoi ajo.  

Adoja na tha se ato janë mjete që 
mund të transferohen në suksesin e 
vërtetë real afarist, siç është raciona-
lizimi i filialeve dhe marrja e fokusit 
të rinovuar mbi etikën e veprimtarisë 
bankare me pakicë pas disa vitesh të 
kaluara duke e lënë anësh këtë temë. 

“Fitova mjetet më bashkëkohore nga 
praktikues me shumë përvojë në këtë 
industri, kurse mandej unë ua përcol-
la kolegëve të mi, që rezultoi me ndry-
shime pozitive në këtë biznes”, thotë 
Adoja.  

“Mandej, modulet etnike në pro-
gram janë prej më të mirave, ato e zgje-
ruan vetëdijen time për çështje shumë 
kritike etike që zakonisht përcillen në 
sfond”, përfundon ajo. 

Të dy, edhe Jakobi edhe Adoja janë 
të njëzëshëm në raport me përzgjedh-
jen që të përfshihen në programin për 
bankar të certifikuar për pakicë. Ky 
ishte vendimi më i mirë që kanë marrë 
ndonjëherë. 

“Marrja e statusit të bankarit të cer-
tifikuar me pakicë është shenjë se pose-
don standardin më të lartë të edukimit, 
etikës dhe drejtimeve të klientëve në 
veprimtarinë bankare me pakicë, që më 
jep ndjenjë të krenarisë dhe ndihem e 
kënaqur”, përfundoi Adoja. 

“Thjeshtë, kursi jo vetëm që më ndihmoi 
t’i zhvilloj aftësitë e veta të liderit por më 
hapi dhe dyer për mundësi të pafundme 
për zhvillim të karrierës, dhe në nivel 
lokal dhe në nivel ndërkombëtar”, tha 
Jakobi.

www.abit.edu.mk 63

BanкarPRAKTIKA NDËRKOMBËTARE



Formimi i konzorciumit 
bankar do t’i zvogëlonte 
shpenzimet si të bankave, 
ashtu edhe të kërkuesve e 
prodhimit konkret bankar. 

N
dërmarrjet ndërtimore nuk 
mund të zhvillohen nëse nuk 
mbështeten nga sektori ban-
kar, dhe kjo jo vetëm nëpërm-
jet kreditimit, por edhe më e 

rëndësishme për kompanitë ndërti-
more është mbështetja e bankave gjatë 
dhënies së garancive bankare.

Për ndërtimtarinë, globalizimi në 
suaza botërore nënkuptonte trend që 
hap shumë mundësi për kompanitë e 
këtij sektori, dhe njëkohësisht, shumë 
sfida.

Vetëm kompanitë më të mëdha 
transnacionale kanë resurse materiale 
dhe njohuri që të mund ta zgjerojnë 
më lehtë biznesin e vet dhe të shfaqen 
në tregje të reja. Kompanitë e tjera të 
ndërtimit, që dëshirojnë ta zmadhojnë 

konkurrencën e vet dhe të shfaqen në 
tregun e ri të huaj, ballafaqohen me 
nevojën për kapital, teknologji, eksper-
tizë, kuadër pajisje  shtesë etj. Prandaj, 
kompanitë ndërtimore, shpesh si në 
tregun vendas, ashtu edhe në tregjet  e 
huaja, lidhen midis tyre duke formuar 
a.q. investime të përbashkëta (JV). 

Pjesëmarrja në tregjet e huaja është 
segment që në të kaluarën ka pasur 
ndikim të madh mbi rritjen dhe zhvil-
limin e ndërmarrjeve ndërtimore në 
Republikën e Maqedonisë. Ndërmarrjet 
ndërtimore nga vendi me dekada kanë 
kryer punë ndërtimore në tregjet e hua-
ja, në tregjet Evropiane dhe në tregjet e 
Lindjes së Afërme.

Sot, kompanitë ndërtimore nga Ma-

PERSPEKTIVAT E SEKTORIT 
NDËRTIMOR DHE ZHVILLIMI 
I TIJ I ARDHSHËM VAREN NGA MBËSHTETJA E 
BANKAVE DHE SEKTORIT BANKAR NË SHTET

Mr. Tatajana Ackovska
Drejtor financiar i përkohshëm
ShN Beton ShA Shkup
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qedonia janë orientuar gjithnjë dhe 
më shumë në tregun vendas. Trendi i 
lëvizjes së veprimtarisë së kompanive 
ndërtimore maqedonase në tregjet 
e huaja është rezultat i ndikimit të 
përbashkët të një numri të madh fak-
torësh dhe problemesh që një kohë 
më të gjatë i mbingarkojnë kompanitë 
në Republikën e Maqedonisë. Kushtet 
bashkëkohore të punës kërkojnë puna 
e kompanive ndërtimore të bazohet 
në cilësinë e lartë, shpejtësinë dhe res-
pektimin e afateve, fleksibiliteti i kom-
panive dhe, gjithsesi, stabiliteti finan-
ciar dhe kapitali.    

Një prej çështjeve më të rëndë-
sishme prej të cilave intensifikimi i ak-
tivitetit afarist të ndërmarrjeve ndërti-
more jashtë është stabiliteti financiar 
i kompanive. Vetëm kompanitë e qën-
drueshme financiare mund të ofrojnë 
çmim më të ulët, të fitojnë tender, të 
kryejnë në kohë dhe me cilësi objektin 
ndërtimor. 

Ndërmarrjet ndërtimore nuk mund 
të zhvillohen nëse nuk mbështeten 
nga sektori bankar, dhe kjo jo vetëm 
nëpërmjet kreditimit, por edhe më 
e rëndësishme për kompanitë ndër-
timore është mbështetja e bankave 
gjatë dhënies së garancive bankare. 
Garancitë bankare janë një prej instru-
menteve më të rëndësishme pa të cilat 

nuk mund të përfytyrohet të bëhet mar-
rëveshje jo vetëm në tregjet e huaja, por 
edhe në shtet. 

Praktika dëshmon se bankat gjithnjë 
dhe më shumë i kanë lehtësuar kushtet 
gjatë punës me kompanitë më të mëdha 
ndërtimore në shtet. Për bankat është 
shumë më i rëndësishëm vendi i kom-
panisë në treg, planet e saj për të ardh-
men, qarkullimi me para të gatshme 
i aktiviteteve të ardhshme, projekti 
që zbatohet dhe investitori i tij, sesa 
madhësia dhe lloji i sigurimit që mund 
të ofrojë kompania ndërtimore për sig-
urim të plasmanëve.  

Problemet me bankat shfaqen në 
rastet kur duhet të jepen garancitë që 
e tejkalojnë limitin e bankës. Bankat në 
shtet, në përputhje me standardet e su-
pervizorit të BPRM, janë të kufizuara në 
madhësinë e huamarrjes kreditore nga 
subjektet juridike.  

Huamarrja kreditore e klientit te një 
bankë e caktuar, që nuk është e sigurt 
me depozitë apo me garanci të pare-
vokueshme pa kushte te një bankë e 
klasës së parë, shtet e ngjashëm, nuk 
duhet të kalojë 25% të kapitalit ga-
rantues të bankës. 

Në përputhje me gjendjen në sek-
torin bankar, ekzistojnë disa banka më 
të mëdha që janë në gjendje kreditore 
që të pasqyrojnë mbi 25 milionë euro. 

Për ndërtimtarinë, global-
izimi në suaza botërore 
nënkuptonte trend që 
hap shumë mundësi për 
kompanitë e këtij sektori, 
dhe njëkohësisht, shumë 
sfida.

Një prej çështjeve më 
të rëndësishme prej 

të cilave intensifikimi i 
aktivitetit afarist të ndër-

marrjeve ndërtimore 
jashtë është stabiliteti 
financiar i kompanive.
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Praktika dëshmon se 
bankat gjithnjë dhe më 
shumë i kanë lehtësuar 
kushtet gjatë punës me 

kompanitë më të mëdha 
ndërtimore në shtet.

Në Maqedoni nuk 
ekziston një bankë kaq e 
madhe e cila do të jepte 
garanci me të cilat do të 
siguroheshin projekte me 
vlerë në miliona euro.

Bankat e tjera janë klasifikuar në grupin 
e bankave të vogla dhe të mesme dhe në 
përputhje me madhësinë e kapitalit të 
tyre janë të kufizuara në plasmane (deri 
në pesë milionë euro). 

Ndërmarrja e punëve më të më 
mëdha investuese, që janë pjesë e 
kompanive më të mëdha ndërtimore 
në shtet, tërheq nevojën për garan-
ci kapitale në shuma të larta dhe prej 
këndej roli i bankave padyshim që 
është i rëndësishëm. Duke pasur para-
sysh faktin se projektet e mëdha infra-
strukturore kanë vlera të mëdha, me 
kufizimin prej 25% të kapitalit të garan-
tuar, bankat nuk mund t’i ndihmojnë 
gjithmonë kompanitë e ndërtimit. 

Në Maqedoni nuk ekziston një bankë 
kaq e madhe e cila do të jepte garanci 
me të cilat do të siguroheshin projekte 
me vlerë në miliona euro. Vetëm me 
një projekt infrastrukture kompanitë 
ndërtimore mund të plotësojnë tërë-
sisht limitin e lejuar ligjor në një bankë. 
Me nënshkrimin e marrëveshjes për 
kryerje të punëve ndërtimore, duhet 
të dorëzohen dy garanci – garanci për 
kryerje të punëve, që shpesh lëshohet 
në shumë prej 5 deri në 10% nga shu-
ma e përgjithshme e marrëveshjes, si 
dhe garancia bankare avancë, që kër-
kohet në shumë nga 10 deri në 20% të 
shumës së marrëveshjes. Nga ana tjetër, 
investuesit e projekteve nuk pranojnë 
që garancitë të jepen gjithmonë nga dy 
banka të ndryshme.   

Në situata kur është tejkaluar limiti 
në bankë, një pjesë e bankave janë të 
gatshme t’i kalojnë plasmanët në bankat 
e veta amë të huaja, por kjo procedurë 
është e gjatë dhe e koklavitur, merr 
shumë kohë dhe i zmadhon në mënyrë 
drastike shpenzimet rreth dhënies 
së garancive të kërkuara. Gjithashtu, 
bankat ofrojnë edhe zgjidhje nëpërmjet 
formimit të depozitave qëllimore, gjatë 
të cilave kërkohet një shumë e caktuar 
më shpesh 10 deri në 15% e avancës së 
parashikuar që kompania ndërtimore 
pret ta marrë nga investitori, kompanitë 
ta deponojnë si depozitë qëllimore, për 
sigurim të garancive bankare. Kjo është 
e pranueshme për kompanitë ban-
kare, duke marrë parasysh se mjetet e 
avancës u nevojiten që të fillojnë punë 
në objekt dhe për financimin e punës së 
rregullt.  

Padyshim, është e nevojshme që 
bankat të mendojnë mbi mënyrat e sho-
qërimit të tyre kur u japin mbështetje 
kompanive ndërtimore për kryerje të 
projekteve më të mëdha ndërtimore. 
Formimi i konzorciumit bankar do t’i 
zvogëlonte shpenzimet si të bankave, 
ashtu edhe të kërkuesve të prodhimit 
konkret bankar.

Vetëm nëpërmjet dialogut të hapur 
të të dyja palëve, por edhe me strategji 
dhe plan të përgatitur paraprakisht nga 
kompanitë ndërtimore mund të pritet 
që të arrihet realizimi i projekteve më 
të mëdha si në vend ashtu edhe në treg-
jet e huaja. 
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ZHVILLIMI 

S
olvenca 2 paraqet kornizë të re 
rregullatore për kryerjen e vep-
rimtarisë së shoqërive për sig-
urim dhe risigurim në Bashkimin 
Evropian, ku rishikohen zgjidhjet 

e deritanishme për kërkesa kapitale, 
ndërsa vendosen rregulla të reja për sol-
vencë, menaxhim me rreziqe dhe super-
vizion bazuar mbi rreziqe, si dhe 
mënyrë e re për njoftime shpallje, me 
qëllim përfundimtar mundësimin e 
mbrojtjes më cilësore të personave të 
siguruar, respektivisht shfrytëzuesit e 
sigurimit. 

Sigurimi në Bashkimin Evropian 
edhe gjatë periudhës së kaluar rregullo-
hej nëpërmjet numrit të madh të direk-
tivave në suazat e kornizës rregullatore 
të vendosur gjatë viteve të shtatëdhjeta 
(Solvenca 1), qëllimi kryesor i së cilës 
ishte të vendosë harmonizim minimal 
në veprimtarinë e sigurimit. Edhe për-
pos asaj se kjo kornizë e kaloi testin e 
kohës, megjithatë, zhvillimi i rregulla-
tivës së sigurimit u manifestua me dal-

lime të konsiderueshme ndërmjet ven-
deve – anëtare. Si mungesë kryesore nga 
pikëpamja e sotshme u identifikua se 
kërkesat për përshtatshmërinë kapitale 
nuk i marrin parasysh të gjitha rreziqet 
ndaj të cilave janë të ekspozuara sho-
qëritë e sigurimit dhe ri sigurimit. 

Direktiva 2009/138/EK për themelim 
dhe kryerjen e veprimtarisë së sigurim-
it dhe risigurimit, e njohur si Direktiva 
Solvencë 2, zëvendësoi 14 direktiva në 
kornizën e Solvencës 1 dhe parasheh 
harmonizim maksimal ndërmjet ven-
deve anëtare në tregun e brendshme të 
shërbimeve për sigurim në Bashkimin 
Evropian. Afati fillestar i parashikuar 
për implementim (1 janar 2014) është 
ndryshuar me miratimin e Direktivës 
2014/51/BE e njohur si Direktiva Omni-
bus 2 me të cilën parashihet korniza e 
re rregullatore të zbatohet nga 1 janar 
2016. Me këtë direktivë, gjithashtu for-
mohet dhe përkufizohen kompetencat 
e Trupit Evropian Mbikëqyrës për Sig-
urim dhe Pensione (EIOPA).

DIREKTIVA SOLVENCË II BAZOHET 
MBI TRI SHTYLLA 

Shtylla e parë, është në lidhje me 
kërkesat kuantitative të shoqërive për 
sigurim dhe ri sigurim në përcaktimin 
e kapitalit të nevojshme vetjak, stoqet 
teknike dhe investimi i mjeteve, si dhe 
vlerësimi i mjeteve dhe detyrimeve. 
Rregullativa e re vendos dy nivele të 
kërkesave kapitale të njohura si Kapi-
tal i nevojshëm për solvencë (Solvency 
Capital Requirement – SCR) dhe Kapitali 
minimal i nevojshëm (Minimum Capital 
Requirement – MCR), që u jep supervi-
zorëve mundësi më të madhe të inter-
venojnë në kohë. Kapitali i nevojshme 
për solvencë mund të përcaktohet me 
përdorimin e formulës standarde ose 

SOLVENCA 2
KORNIZA E RE RREGULLATORE 

NË FUSHËN E SIGURIMIT

Mr. Darko Bllazhevski,
koordinator i Drejtorisë për Hulumtim dhe Zhvillim në 

Agjencinë për Supervizion të Sigurimit 

Dr. Klime Poposki, 
kryetar i Këshillit të Ekspertëve në Agjencinë për 
Supervizion të sigurimit

Shtylla e parë, është në 
lidhje me kërkesat kuan-
titative të shoqërive për 
sigurim dhe risigurim në 

përcaktimin e kapitalit të 
nevojshëm vetjak, stoqet 

teknike dhe investimi i 
mjeteve, si dhe vlerësimi i 

mjeteve dhe detyrimeve.
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Shtylla e dytë i përcakton 
aspektet kualitative 

nëpërmjet përcaktimit 
të përshtatjes së per-

sonave të cilët drejtojnë 
shoqërinë, vendosjen 
e vlerësimit vetjak të 

rreziqeve dhe solvencës 
(ORSA – own risk and 

solvency assessment) dhe 
mënyrën e zbatimit të 

supervizionit mbi parimet 
e proporcionalitetit, që 

nënkupton të mbahet 
llogari për natyrën, vël-

limin dhe kompleksitetin e 
aktiviteteve që kryhen në 

shoqëri.

modelit intern që duhet t’i përfshijë 
të gjitha rreziqet gjatë punës së sho-
qërisë që mund të maten me qëllim të 
sigurohet se shoqëria mund të durojë 
në afat prej një vit pasojat nga ngjarje 
të dëmshme që realizohen një herë në 
200 vjet (kërkesë për kalibrim për vlerë 
të ekspozuar në rrezik (Value at Risk 
– VAR) me interval besimi prej 99,5% 
në suazat e një viti).Kapitali minimal i 
nevojshëm përcaktohet me zbatimin e 
formulës lineare me vlera të përcaktu-
ara minimale (kërkesë për kalibrim për 
vlerë të ekspozuar ndaj rrezikut (Value 
at Risk – VAR)  me interval të sigurisë 
prej 85% me periudhë kohore prej 1 vit).

Shtylla e dytë i përcakton aspektet 
kualitative nëpërmjet përcaktimit të 
përshtatjes së personave të cilët drejto-
jnë shoqërinë, vendosjen e vlerësimit 
vetjak të rreziqeve dhe solvencës (ORSA 
– own risk and solvency assessment) dhe 
mënyrën e zbatimit të supervizionit mbi 
parimet e proporcionalitetit, që nënk-
upton të mbahet llogari për natyrën, 
vëllimin dhe kompleksitetin e aktivi-
teteve që kryhen në shoqëri. Në këtë 
segment direktiva parasheh vendosjen 
e funksioneve kryesore në shoqëritë 
që përfshin menaxhim me rreziqet, 
sistem të kontrollit të brendshëm dhe 
harmonizim me dispozitat, revizion i 
brendshëm dhe funksion aktuar, dhe në 
veçanti përcaktohen edhe kërkesat për 
bartjen e aktiviteteve të brendshme ndaj 
personave të tretë. 

Shtylla e tretë  është në lidhje me 
transparencën dhe disiplinën e tregut 
nëpërmjet sigurimit të informatave të 
rëndësishme për organin e supervizionit 
dhe publikimi i informatave të përcaktu-
ara. Organit të supervizionit i sigurohen 
informata kualitative dhe kuantitative 
nëpërmjet njoftimit të rregullt dhe të 
jashtëzakonshëm (RSR – Regular Su-
pervisory Report и QRT – kuantitative 
reporting templates), gjatë çka parashi-
het njoftimi i organit të supervizionit 
me përdorimin e standardit ndërkom-
bëtar për njoftim financiar dhe afarist 
HBRL (eXtensible Business Reporting 
Language). Gjithashtu, për shoqëritë 
vendoset obligimi për publikimin e in-
formatave të rëndësishme në lidhje me 
punën nëpërmjet Raportit për solvencë 
dhe gjendjen financiare (SFCR – Solven-
cy and Financial Condition Report).

Direktiva Solvencë 2, vëmendje 
të veçantë i kushton supervizionit të 

grupacioneve. Grupacionet shihen si 
entitet i bashkuar mbi të cilët kryhet 
supervizion i konsoliduar. Në mënyrë 
plotësuese, është përcaktuar mënyra 
e realizimit të supervizionit të grupa-
cioneve dhe raporti me supervizorët 
të tjerë në suazat e kolegjit të super-
vizorëve dhe në veçanti këmbimi i të 
dhënave dhe koordinimi i aktiviteteve. 

REPUBLIKA E MAQEDONISË 
Sektori i sigurimeve në Republikën 

e Maqedonisë, vite me radhë, shënon 
trend pozitiv që mund të identifiko-
het nëpërmjet rritjes aktuale të bruto 
- premisë së polisave, si dhe nëpërmjet 
numrit të zmadhuar të shoqërive për 
sigurim, gjatë çka shumica e tyre janë 
me kompani- amë me seli në Bashkimin 
Evropian, te të cilat tani më nga fillimi i 
këtij viti filloi zbatimi i Solvencës 2.

Në këtë drejtim, Ministria e Fi-
nancave, si institucion kompetent për 
propozimin e rregullativës nga sfera 
e sistemit financiar dhe Agjencia për 
Supervizion të Sigurimit si institucion 
kompetent për miratimin e akteve nën-
ligjore dhe për supervizion të tregut 
të sigurimit, e identifikoi nevojën për 
përmirësimin e klimës afariste te sho-
qëritë e sigurimit, që para së gjithash 
përfshin krijimin e rregullativës për-
katëse dhe supervizion të sigurimit. 

Me qëllim harmonizimin e rregulla-
tivës nga sfera e sigurimit, që rezulton 
si obligim i Programit nacional për mi-
ratimin e të drejtës evropiane (NPAA), 
Kapitulli 9, Shërbime financiare, res-
pektivisht 9.2. Sigurimi dhe sigurimi 
profesional pensional, gjatë vitit 2011, 
Ministria për Financa shprehu interes 
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Shtylla e tretë  është në 
lidhje me transparencën 
dhe disiplinën e tregut 
nëpërmjet sigurimit të in-
formatave të rëndësishme 
për organin e supervizion-
it dhe publikimi i infor-
matave të përcaktuara.

për realizimin e projektit në suazat e 
Instrumentit për Ndihmë paraaderuese 
(IPA) për vitin 2012 - Komponenti për 
ndihmë gjatë tranzicionit dhe mbindër-
timit institucional, nëpërmjet zbatimit 
të Tuning si instrument për ndërtimin 
e institucioneve dhe përforcimin e 
kapaciteteve institucionale. Në suazat 
e Programit nacional për IPA – kom-
ponenti 1 – TAIB për vitin 2012 - 2013, 
projekti “Harmonizimi i mëtejshëm me 
BE në fushën e sigurimit dhe rritja e ak-
tiviteteve të tregut”, u miratua, ndërsa 
Ministria e Financave, së bashku me 
Agjencinë për Supervizion të Sigurimit, 
paraqiten si shfrytëzues të saj. 

Rezultatet përfundimtare që priten 
nga implementimi i këtij projekti janë 
përpilimi i ligjit të ri për sigurim, që do 
të transponojë Direktivën Solvencë 2 
dhe përpilimi i akteve të reja nënligjore, 
që do të rezultojnë nga ligji i ri, si dhe 
përforcimi i kapaciteteve të Agjencisë 
për Supervizion të Sigurimit dhe Minis-
trisë së Financave.

SFIDA 
Kjo reformë paraqet një nga an-

gazhimet më të mëdha për reforma, në 
suazat e Bashkimit Evropian, dhe pran-
daj harmonizimi dhe implementimi i 
saj paraqesin sfidë të veçantë. 

Si sfida kryesore gjatë implementim-
it mund t’i veçojmë disa, por sipas ne, 
më me rëndësi është vlerësimi i tregut 
të mjeteve dhe detyrimeve që nënkup-
ton se vlera e mjeteve dhe detyrimeve, 
duhet të reflektojë vlerën aktuale sipas 
së cilës ato mund të tregtohen në tregjet 
financiare. 

Gjendja është relativisht më e le-
htë në pjesën e vlerësimit të tregut të 
mjeteve në veçanti te vendet anëtare që 
kanë tregje mjaftueshëm të thella dhe 
likuide që mundësojnë identifikimin 
e çmimeve të tregut. Por, te vendet me 
tregje jo mjaft të zhvilluara financiare, 
në të cilat bën pjesë edhe Republika e 
Maqedonisë, me të vërtet paraqet sfidë 
përcaktimi i çmimit të tregut të instru-
menteve financiare, për çka nevojitet 
të shfrytëzohen metoda për vlerësimin 
që çdo herë në vete përmbajnë gjykime 
subjektive. 

Edhe më komplekse është gjendja 
me detyrimet e shoqërive për sigurim 
dhe risigurim për të cilat nuk ekziston 
treg duke pasur parasysh atë se burojnë 
nga marrëveshja e lidhur ndërmjet sho-
qërisë dhe të siguruarit. Në pajtim me 

Direktivën Solvencë 2, vlera e tregut të 
detyrimeve fitohet nëpërmjet projek-
timit të daljeve monetare të pritshme, 
që pastaj  zbriten me përdorimin e nor-
mave të interesit pa rrezik me afatizim 
përkatës, me qëllim të fitohet vlerësimi 
më i mirë, që pastaj korrigjohet me mar-
gjinën për rrezik. 

Sfidë tjetër e rëndësishme, në veçan-
ti për shoqëritë për sigurimin e jetës, 
paraqet rrethimi i normave të ulëta të 
interesit. Duke pasur parasysh karak-
terin afatgjatë të këtyre produkteve, 
shoqëritë e sigurimit janë përballë një 
sfide të madhe me qëllim të tregojnë 
dhe të sigurojnë strukturë përkatëse të 
investimeve që tu përgjigjen obligimeve 
të ndërmarra. 

Në përgjithësi, analizat fillestare 
sugjerojnë se vendosja e Direktivës 
Solvencë 2, do të angazhojë kapital më 
të madh me qëllim të kompensohen 
rreziqet e tregut të kushtëzuara nga 
paqëndrueshmëria e investimeve, si 
dhe rritja e shpenzimeve për punën e 
shoqërive duke pasur parasysh vendos-
jen e pozitave kryesore dhe krijimin e 
investimeve më të mëdha. 

Megjithatë, nuk duhet të harrohet 
fakti se qëllimi përfundimtar i të gjitha 
këtyre kërkesave që i imponon Direkti-
va Solvencë 2 është të krijohet treg më 
cilësor dhe më mirë i rregulluar që do 
t’i mbrojë dhe në mënyrë të drejtë do t’i 
informojë të siguruarit dhe shfrytëzu-
esit e sigurimit. Rrethanë lehtësuese 
gjatë implementimit paraqet nevoja e 
patjetërsueshme për implementimin e 
dispozitave kalimtare me të cilat gradu-
alisht do të zbatohen dispozitat e direk-
tivës, si dhe zbatimi i parimit të propor-
cionalitetit, që nënkupton procedura 
më të thjeshta për shoqëritë më të vogla 
të sigurimit. 

ABIT SIGURIM 

Mr. Darko Bllazhevski,
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PUNIME SHKENCORE DHE PROFESIONALE

“e-Bankar” do të publikojë punime profesionale, shken-
core dhe punime gazetareske, tregime për raste ose raporte të 
shkurta në lidhje me punën financiare të institucioneve.  Au-
torët janë të obliguar t’i respektojnë rregullat për përpilimin 
e punimeve.  Këshilli Drejtues i “e-Bankar” nuk do të pranojë 
për shqyrtim dhe/ose recension punime që nuk do t’i përm-
bushin këto kërkesa. 

Përpilimi i dorëshkrimit 

Dorëshkrimi duhet të paraqitet në A4 format (216 х 279 
mm) me margjina prej 25 mm nga secila anë, i shtypur vetëm 
në njërën anë të fletës, me hapësirë të dyfishtë ndërmjet 
rreshtave, me madhësi të shkronjave prej 12 pikë, Time New 
Roman.  Numri i faqeve (pa tabela dhe/ose figura/ilustrime) 
varet nga lloji i punimit:   

Për punim shkencor origjinal 12 faqe dhe maksimum 6 
tabela dhe/ose grafikë/fotografi; 

Për punim profesional origjinal 8 faqe dhe maksimum 4 
tabela dhe/ose grafikë/fotografi; 

Tregim në lidhje me një rast ose raport të shkurtë 6 faqe 
dhe maksimum 3 tabela dhe/ose grafikë/fotografi. 

Secila pjesë e punimit duhet të fillojë në faqe të re: Faqja 
e parë, abstrakti me fjalët kryesore, teksti i punimit, referen-
cat, tabelat individuale, ilustrimet dhe legjendat. Numërimi 
i faqeve duhet të shënohet në pjesën e poshtme të këndit të 
djathtë, duke filluar nga faqja e parë.  

Faqja e parë – ballina: Duhet të përmbajë: (a) emrin e 
punimit, i shkurtër, por informativ, (b) emrin dhe mbiemrin 
i secilit prej autorëve, (v) institucionin, (g) emrin dhe adresën 

e autorit me të cilin do të kenë korrespodencë  në lidhje me 
manuskriptin.  

Faqja e dytë – abstrakt dhe fjalë kryesore: Abstrakti duhet 
të shkruhet me të paktën 150 fjalë për abstrakt jostrukturor 
dhe 250 fjalë për abstrakt strukturor (i përmban pjesët: Qël-
lim/et e studimit ose hulumtimit, procedurat themelore, kon-
statimet/ rezultatet kryesore, të dhëna dhe rëndësia e tyre 
statistikore, nëse është e mundur), dhe konkluzat kryesore. 
Theksoni aspektet e reja dhe të rëndësishme të studimit ose 
observimit.  

Me abstraktin identifikoni dhe shënoni fjalët kryesore: 
3-5 fjalë ose fraza të shkurta të cilat do të ndihmojnë në in-
deksimin e punimit dhe gjatë publikimit të abstraktit.  

Faqja e tretë dhe faqet që pasojnë – teksti i punimit:  Teks-
ti zakonisht duhet të jetë, por jo detyrimisht, i ndarë në pjesë 
me titujt si vijon>  hyrje, material dhe metoda, rezultate dhe 
diskutime.  

Hyrje: Shprehni qëllimin e punimit. Përmblidhni arsy-
etimin për realizimin e studimit ose observimit. Shënoni 
vetëm referencat që lidhen rreptësisht me lëndën e hulum-
timit ose observimit, mos bëni analizë vëllimore të lëndës së 
hulumtimit/observimit.  Mos vendosni të dhëna ose konkluza 
për punën për të cilën raportoni.  

Material (vlen për materialin mbi të cilin kryhet hulum-
timi) dhe metoda: Shënoni përshkrimin e përgjithshëm të 
metodave.  Përshkruani qartë zgjedhjen e subjekteve tuaja të 
observimit ose eksperimentimit.  Tregoni metodat dhe pro-
cedurat në detaje të mjaftueshme që do të lejojnë të tjerët ti 
vendosin metodat, përfshirë edhe ato statistikore.  

PËR PUBLIKIM

INFORMATË NË LIDHJE ME AUTORËT 

RECENSIONI DHE STANDARDE

N
ë programin e Këshillit Drejtues të “e-Bankar” vend 
të rëndësishëm zë mundësia për publikimin e pun-
imeve tuaja profesionale dhe shkencore, me qëllim 
edukimin tuaj, jo vetëm ajo që rezulton nga leximi 
i punimeve të publikuara, por edhe për rritjen e 

nivelit të njohurive për të gjithë procesin, nga përpilimi deri 
te publikimi i manuskript. Ky proces nënkupton edhe recen-
sion të punimeve të paraqitura.  

Recensioni ose vlerësimi nga kolegë - ekspertë, është 
proces të cilit i nënshtrohet punimi, hulumtimi ose ideja, 
për kontroll nga të tjerë të cilët janë më të kualifikuar dhe të 
aftë të bëjnë recension të paanshëm.Vendimin nëse dorësh-
krimi do të publikohet ose jo, ose do të modifikohet para 
publikimit, e merr edituesi i revistës në bazë të mendimit të 
një ose më tepër recensuesve.  Ky proces duhet t’i inkurajojë 
dhe t’i nxisë autorët t’i respektojnë standardet e pranuara 
në lidhje me disiplinën e tyre dhe të ndalojnë diseminimin 

e konstatimeve irelevante, pohimeve të pambështetura, in-
terpretimeve të papranueshme dhe pikëpamjeve personale. 
Punimet të cilat mbrojnë origjinalitetin duhet të respektojnë 
supozimet e praktikës së mirë financiare (për punimet pro-
fesionale) dhe metodës shkencore (sekuencë ose koleksion 
të proceseve të cilat konsiderohen si karakteristikë e hulum-
timit shkencor dhe për fitimin e titullit të ri shkencor bazuar 
në prova).

Kuptohet, secili ka të drejtë të mos pajtohet me mendi-
min e recensentit ose  edituesit, dhe nëse me sukses arrin 
të arsyetojë dhe të mbështesë qëndrimin e tij me prova 
relevante, do të kontribuojë në përmirësimin e cilësisë së 
recensimit.  Edhe pse recensimi ka shumë mangësi (zakon-
isht përmendet ngadalësia), megjithatë, recensimin duhet ta 
shohim si rojtar të profilit të një reviste, avancues të cilësisë 
dhe mësimdhënës të standardeve për publikim të punimeve 
profesionale - shkencore.  
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Statistikë:  Nëse të dhënat janë përmbledhur në pjesën 
e rezultateve, specifikoni metodat statistikore që i keni për-
dorur që t’i analizoni.  Përshkruani metodat statistikore me 
detaje të mjaftueshme të cilat do t’i lejojnë çdo lexuesi më njo-
huri të mjaftueshme të ketë qasje në të dhënat origjinale që 
të verifikohen rezultatet e publikuara.  Kur është e mundur, 
kuantifikoni konstatimet dhe shënoni ato me indikatorë për-
katës për gabimet në matje.  

Evitoni përdorim joteknik të nocioneve teknike në statis-
tikë, siç është rasti me “rastësor”,  “normal” dhe “mostër”. 
Përkufizoni nocionet statistikore, shkurtesat dhe shumicën e 
simboleve. 

Diskutim:  Theksoni aspektet e reja dhe të rëndësishme 
të studimit dhe konkluzat që do të pasojnë pas tyre.  Mos i 
përsërisni në detaje të dhënat ose material tjetër të dhënë 
nga pjesët paraprake. Shprehni implikimet e konstatimeve 
dhe kufizimet e tyre, duke përfshirë edhe implikimet për hu-
lumtimet e ardhshme. Krahasoni observimet me studime të 
tjera relevante.  Lidhni konkluzat me qëllimet e studimit dhe 
evitoni shprehje të pakualifikuara, pohime dhe konkluza të 
cilat nuk janë të mbështetura tërësisht me të dhënat tuaja. 
Evitoni t’u jepni prioritet punëve të papërfunduara. Jepni hi-
potezë të re vetëm kur është e qartë se mund të garantoni se 
mund të shënohet si e tillë. Nëse është përkatëse, mund të 
jepen edhe rekomandime.   

Referenca: Referencat vendosen në tekst me numra arabe 
të vendosura në kllapa, sipas radhës së paraqitjes të parë në 
tekst. Për shkrimin e referencave në bibliografi, shfrytëzoni 
mënyrën dhe formatin në mënyrën si vijon: 

(Rosenbloom , 2004: 56-70) 
Shenjat “ibid” , “ob.cit” dhe ngjashëm sipas rregullit nuk 

përdoren. 
Evitoni të përdorni si referenca abstrakte, “të dhëna të 

papublikuara” dhe “komunikime personale”.  Mund të për-
doren referenca, punime të pranuara, por akoma të papubli-
kuara, shënoni revistën dhe shtoni “në botim”.

Literatura e përdorur/referenca shënohet në fund të pun-
imit sipas radhës alfabetike në mënyrën si vijon: 

Libra 
Rosenbloom, B. (2004), “Marketing channels: a manage-

ment view”, Mason: Thomson South-Western. 
Artikuj në revista  
Mesiq, M. (2010) “Мултикултурализам у Нјемачкој”, 

Миграцијске и етничке теме, viti 26, nr. 3, faq. 243-246 

Burim nga interneti 
Cassarino, J.P. (2009),”EU mobility partnership: Expres-

sion of a New Compromise”, in: Migration Policy Institute – 
Migration Information Source, September 2009, [http://www.
migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=741] 
(28.11.2009) 

Burim korporativ  
OECD (Organisation for Economic Cooperation and De-

velopment) (2003), “National accounts of OECD countries”, 
vol.1, 1990-2001, Paris: OECD 

Nëse shënohen më tepër punime nha një autor të publi-
kuar vitin e njëjtë i pari shënohet si (2010а), i dyti (2010b) etj.   

Tabela: Secila tabelë duhet të vendoset në letër të veçantë, 
e printuar sipas të njëjtave rregulla të cilat vlejnë për të gjithë 
tekstin.  Mos dërgoni tabela si fotografi. Tabela nuk mund 
të ketë më tepër se 6 kolona dhe 8 reshta.  Shënoni tabelat 
njëra pas tjetrës me numra arabë, sipas rendit të paraqitjes 
në tekst. Jepni sqarim të shkurtë për tabelën në vazhdim të 
titullit. Të gjitha sqarimet plotësuese, legjendat ose sqarimet 
në lidhje me shkurtesat e pastandardizuara, vendosini men-
jëherë nën tabelë. Secila tabelë duhet të citohet në tekst.  

Ilustrime:  Figurat duhet të numërohen sipas radhës sipas 
të cilit citohen për herë të parë në tekst. Grafiku dhe figurat 
duhet të jenë të punuara në mënyrë profesionale, bardhë e zi 
ose me ngjyrë. Shkronjat, numrat simbolet dhe të tjera duhet 
të duken qartë edhe pas reduktimit të madhësisë së ilus-
trimit. Titujt dhe detajet për ilustrimet duhet të vendosen në 
legjendën e tekstit, dhe jo në vetë ilustrimin. Nëse vendosen 
fotografi të personave, ato mund të vendosen ose me leje me 
shkrim për publikimin e tyre, ose personat e tillë nuk mund 
të identifikohen. 

Shfrytëzoni shkurtesat e standardizuara.  Evitoni shkur-
tesa në titull ose abstrakt.  

Hapat e Këshillit Redaktues  
Pas pranimit të punimeve, këshilli redaktues i ndërmerr 

hapat si vijon: 1) punimin ia dërgon recensentit të caktuar 2) 
nëse ka vërejtje në lidhje me tekstin e njofton autorin dhe ia 
dërgon sugjerimet nga recensenti për përpunimin plotësues 
të tekstit 3) e refuzon dorëshkrimin dhe për këtë e njofton 
autorin.  Në revistë publikohen vetëm punime me recension 
pozitiv.  Nëse dorëshkrimi kthehet – refuzohet, (redaktori 
nuk duhet patjetër të sqarojë shkakun pse e refuzon pun-
imin) atëherë autori punimin mund ta ofrojë për publikim 
në vend tjetër.  Punimet e dërguara nuk kthehen. 

PUNIMET DËRGOHEN NË FORMË ELEKTRONIKE TE REDAKTORI I REVISTËS NË ADRESËN ELEKTRONIKE:   
e-mail: info@abit.edu.mk

Në të gjitha dorëshkrimet të cilat i dërgohen kryeredaktorit 
duhet të qëndrojë si vërejtje (shënim) nëse ato dedikohen për ru-
brikën “Punime shkencore dhe profesionale”. 

Në fund të punimit, në fletë të veçantë duhet të nënshkruani 
deklaratë se punimi nuk është ofruar për publikim dhe se nuk do 
t’u dërgohet teksti i njëjtë  revistave të tjera profesionale.  

Punim i pranuar një herë për këtë revistë, e obligon autorin 
të mos e publikojë punimin në vend tjetër pa lejen e këshillit re-
daktues. Nëse e publikon punimin e njëjtë në vend tjetër, atëherë 
duhet të shënojë se punimi tani më është publikuar në revistën 
“e-Bankar”.

VËREJTJE (SHËNIM)  

PUNIME SHKENCORE DHE PROFESIONALE



•	 MENAXHIM ME RREZIQE BANKARE 

•	 PUNË BANKARE ME PERSONA JURIDIKË 

•	 PUNË BANKARE ME PERSONA FIZIKË

•	 PUNË BANKARE ME PERSONA JURIDIKË 
DHE FIZIKË

•	 PAGIMI I KËRKESAVE DHE PLASMANËVE 
PROBLEMATIKË

•	 PUNË JURIDIKE DHE PARANDALIMI I 
PASTRIMIT TË PARAVE

•	 MENAXHIMI ME RRJETIN BANKAR

•	 MENAXHMENTI DHE SEMINARET E 
PËRGJITHSHME

•	 SEMINARE PËR INSTITUCIONE FINANCIARE

•	 SEMINARE PËR KOMPANI SIGURIMI

SEMINARE

Ние создаваме успех.
              We create success.
                       Ne krijojmё sukses.

тел.: +389 2 312 5500     e-mail: info@abit.edu.mk

www.abit.edu.mk


