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1. HYRJE
Ndryshimet e thella politike në Shqipëri në fillimet e viteve
‘90 e bënin të domosdoshme kryerjen e reformës në ekonominë
shqiptare, që do të bënte të mundur transformimin nga
sistemi i ekonomisë së planifikuar drejt sistemit të ekonomisë
së tregut.
Një element mjaft i rëndësishëm në fushën e reformave
strukturore për të gjitha vendet që u futën në rrugën e ekonomisë
së tregut ishte edhe reforma në fushën e sistemit financiar e
atij bankar. Reforma në këtë fushë mori një rëndësi të madhe
në arritjen e stabilizimit makroekonomik. Zbatimi i një kuadri
efikas të drejtimit monetar pa të cilin stabilizimi do të ishte i
vështirë të realizohej, është një proces interaktiv dhe evolutiv që
lejon që nëpërmjet reformave të sektorit financiar të lehtësohet
riorganizimi i drejtimit monetar dhe anasjelltas.
Sistemi financiar në vendin tonë i konceptuar si tërësi e tre
komponentëve: institucioneve, tregjeve dhe instrumenteve
financiare, ka përballuar mjaft sfida e vështirësi në rrugën e
zhvillimit e të konsolidimit të tij gjatë 10 viteve të fundit. Nuk
mjaftuan kushtet e disfavorshme makroekonomike, financiare
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dhe prapambetja në zhvillimin e institucioneve bankare e
financiare në të cilat kjo reformë filloi, por ajo u përball edhe
me mjaft vështirësi të brendshme të saj që buronin nga rritja e
vazhdueshme e kredive të këqija, mungesa e eksperiencës në
fushën e mbikëqyrjes bankare, ineficienca e sistemit të pagesave
etj.. Këto vështirësi arritën kulmin me krizën e piramidave, që
shërbeu si një shkëndijë që destabilizoi gjithë vendin dhe e futi
ekonominë shqiptare në një kolaps të plotë.
Për vetë trashëgiminë dhe nivelin e arritur të zhvillimit, sistemi
bankar zë peshën më të rëndësishme në sistemin financiar të
vendit tonë.
Vitet 1991-1992 shënuan krijimin e sistemit të ri bankar nga
pikëpamja e organizimit sipas modelit të vendeve perëndimore.
Kuadri ligjor në këtë periudhë bëri të mundur kalimin e sistemit
bankar njënivelor në sistem bankar dynivelor. Si bankë e nivelit
të parë u krijua Banka e Shqipërisë (BSH) me atributet e një
banke qendrore, ndërsa në nivelin e dytë operonin tre banka
me kapital shtetëror: Banka Kombëtare Tregtare (BKT), Banka e
Kursimeve (BK) dhe Banka e Bujqësisë dhe e Zhvillimit që shpejt
ndërroi emrin në Banka Tregtare Agrare (BTA).
Zhvillimet e viteve të mëvonshme u karakterizuan nga
kryerja e reformave në këto banka si dhe krijimi dhe zgjerimi
i veprimtarisë bankare nga banka të reja private. Reforma në
sistemin bankar, e cila synonte rritjen e efektshmërisë në tregun
bankar, krahas realizimit, fillimisht të ristrukturimit, u mbështet
në privatizimin e tyre.
Si rrjedhim, në mesin e vitit 2001, në Shqipëri operojnë 13
banka universale dhe brenda një viti pritet të fillojë aktivitetin edhe
Banka Tregtare e Kuvajtit, e cila është licencuar para një muaji
nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë. Sipas pronësisë
së kapitalit, Banka e Kursimeve është e vetmja bankë me kapital
shtetëror, ndërsa të tjerat janë me kapital të përbashkët (2) dhe
kapital privat të huaj (10). Gjithashtu, në vendin tonë operojnë
20 zyra të këmbimeve valutore, 3 shoqëri financiare jobanka,
36 shoqëri kursim - krediti si dhe një numër fondacionesh, që
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nuk licencohen nga Banka e Shqipërisë por kryejnë veprimtari
në fushën e kreditimit.
Zhvillime ka patur edhe në operimin e institucioneve të tjera
financiare jobankare. Tashmë, në Shqipëri operojnë dy shoqëri
private sigurimesh. Edhe vetë Instituti i Sigurimeve (INSIG-u)
synohet që të privatizohet. Gjithashtu, janë licencuar tre fonde
investimesh nga të cilët vetëm njëri ka qenë aktiv në procesin e
grumbullimit të bonove të privatizimit, por që ende nuk ka filluar
investimet.
Megjithëse jo i zhvilluar, funksionon tregu i parasë, ndërsa
tregu i kapitalit është ende në fazën embrionale. Premisat e
zhvillimit të këtyre tregjeve bazohen në përpjekjet, që tashmë
kanë filluar të bëhen, për shtimin e operatorëve të tregut dhe të
instrumenteve që tregtohen në të. Bazë në zhvillimin e tregut të
kapitalit është dhe procesi i privatizimit të kompanive shtetërore
që po njeh një ritëm më të mirë gjatë këtij viti.

2. REFORMA BANKARE DHE PROBLEME TË
ZHVILLIMIT TË SISTEMIT BANKAR SHQIPTAR
Më poshtë do të ndalem në këto çështje:
•
•
•
•

Baza ligjore dhe kuadri rregullativ;
Privatizimi i bankave shtetërore;
Gjendja aktuale e sistemit bankar;
Banka e Shqipërisë dhe institucionet financiare jobanka.

2.1. BAZA LIGJORE DHE KUADRI RREGULLATIV
Kuadri ligjor dhe rregullativ bankar ka pësuar ndryshime
të vazhdueshme gjatë 10 viteve të fundit si pasojë, jo vetëm
e nevojës së perfeksionimit, por edhe e zhvillimit të dukurive
negative në këtë sektor.
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Në prill dhe maj 1992, u hodhën bazat ligjore për formulimin
e politikave monetare, për krijimin e bankave tregtare dhe për
rregullimin e veprimtarisë së tyre. Këto baza u hodhën me
miratimin e ligjit “Për Bankën e Shqipërisë” si autoriteti më i
lartë monetar i vendit i autorizuar për formulimin e politikave
monetare dhe për rregullimin e sistemit bankar, si dhe me
miratimin e ligjit “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, ku
përcaktohej mënyra e organizimit dhe e funksionimit të bankave
tregtare. Në përputhje me këto ligje, u formua një sistem bankar
dynivelor në të cilin përfshiheshin: Banka e Shqipërisë si bankë
qendrore dhe bankat tregtare që mbikëqyreshin prej saj.
Këto dy ligje bazë pësuan ndryshime të konsiderueshme
në vitin 1996. Kriza financiare e vitit 1997, e shkaktuar nga
falimentimi i skemave piramidale, dëshmoi se edhe në kuadrin
ligjor bankar kishte mangësi të theksuara që lejuan lulëzimin e
këtyre skemave.
Ishte kjo arsyeja kryesore që në fund të viteve 1997 dhe 1998,
të dyja ligjet (ligji “Për Bankën e Shqipërisë dhe ai “Për bankat
në Republikën e Shqipërisë”) pësuan ndryshime të theksuara, që
synuan si rritjen e pavarësisë së Bankës së Shqipërisë si autoriteti
kryesor monetar dhe mbikëqyrës i sistemit bankar, ashtu dhe
forcimin e vetë sistemit bankar nëpërmjet rregullimeve dhe
forcimit të mbikëqyrjes.
Krahas përmirësimit ligjor, Banka e Shqipërisë gjatë viteve
të fundit ka përmirësuar ndjeshëm kuadrin rregullator dhe
mbikëqyrës të bankave të nivelit të dytë, duke forcuar rregullat e
licencimit apo përcaktimin e normave standarde ndërkombëtare
mbi mjaft nga treguesit e veprimtarisë bankare.
Mbikëqyrjes dhe inspektimit të Bankës së Shqipërisë i
nënshtrohen, pa dallim, bankat shqiptare apo degët e bankave
të huaja, banka shtetërore apo private si dhe çdo subjekt tjetër
financiar, që licencohet nga Banka e Shqipërisë.
Degët e bankave të huaja, që operojnë në Shqipëri, lejohet
të inspektohen edhe nga autoritetet mbikëqyrëse të vendeve
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përkatëse, gjë që i ka hapur rrugën edhe nënshkrimit të
marrëveshjeve dypalëshe me këto vende në fushën e mbikëqyrjes
bankare, çka e rrit më tej stabilitetin dhe sigurinë e këtyre
institucioneve.
Hartimi dhe miratimi i kuadrit ligjor dhe rregullativ në fushën
bankare është bërë në përputhje me planin strategjik të Bankës
së Shqipërisë për një mbikëqyrje efektive. Objektivi strategjik
i kësaj mbikëqyrjeje është krijimi i një sistemi bankar të sigurt
dhe të shëndoshë. Realizimi i këtij objektivi strategjik është një
proces dinamik dhe kërkon përmbushjen e një sërë objektivave
afatshkurtër dhe afatmesëm duke synuar:
• krijimin e një kuadri ligjor dhe rregullator që të konvergojë
me standardet ndërkombëtare të Komitetit të Bazelit dhe
direktivat e BE për mbikëqyrjen bankare;
• sigurimin e respektimit dhe të zbatimit rigoroz të kuadrit
ligjor dhe rregullator;
• kufizimin e ndërmarrjes, nga ana e bankave, të rreziqeve të
tepërta të cilat vënë në rrezik depozituesit.
Arritja e këtyre objektivave sigurohet nëpërmjet:
a. mbikëqyrjes së procesit të hyrjes së bankave të reja;
(licencimi)
b. rregullimit të bankave të nivelit të dytë dhe mbikëqyrjes së
vazhdueshme të respektimit të rregullave;
c. mbikëqyrjes së ecurisë financiare të bankës (analiza e
bankave dhe e sistemit bankar);
d. mbikëqyrjes së procesit të trajtimit të bankave me probleme
(nga marrja e veprimeve korrektuese deri tek revokimi i
licencës).

2.2. PRIVATIZIMI I BANKAVE ME KAPITAL SHTETËROR
Procesi i privatizimit të bankave shtetërore, i filluar në vitin
1995 me miratimin e ligjit “Për transformimin e bankave
shtetërore në shoqëri tregtare dhe lejimin e privatizimit të tyre”,
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u pasua më vonë me mjaft akte të tjera ligjore dhe nënligjore.
Mungesa e eficiencës së këtyre bankave, sidomos në treguesin e
kthyeshmërisë së kredisë, tregoi se hapat fillestarë të ristrukturimit
qenë të pamjaftueshëm dhe jo të suksesshëm. Dhënia e kredive
pa kriter, trysnia politike në shpërndarjen e tyre, korrupsioni që
fitoi legjitimitet moral nëpërmjet pagesës së 10 përqindëshave
për çdo kredi të shpërndarë dhe përhapja që morën skemat
piramidale, e çuan sistemin bankar në prag të falimentimit
nëpërmjet ballafaqimit me krizën e likuiditetit.
Në masat e para që u morën për të përballuar këtë krizë pas
vitit 1997 ishin vendimi i qeverisë për mbylljen e Bankës Tregtare
Agrare dhe vendimi i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë
për ndalimin e kreditimit nga ana e bankave shtetërore. Në vitin
1998, Kuvendi miratoi strategjinë e privatizimit të sektorëve
strategjikë të ekonomisë shqiptare. Pjesë e rëndësishme e kësaj
strategjie ishte edhe privatizimi i bankave tregtare me kapital
shtetëror, përkatësisht Banka Kombëtare Tregtare dhe Banka e
Kursimeve.
Lidhur me Bankën Kombëtare Tregtare në atë periudhë, u
shtruan dy alternativa: e para ishte ristrukturim dhe më pas
privatizim ose në pamundësi të një ristrukturimi të suksesshëm
banka të likuidohej. Realizimi me sukses i këtij procesi, nëpërmjet
investitorit strategjik shpresojmë që së shpejti të japë një impakt
të konsiderueshëm në zhvillimin e konsolidimin e mëtejshëm të
sistemit bankar në vendin tonë.
Prandaj, privatizimi i sektorit bankar, në rradhë të parë
kërkon që shteti të heqë dorë nga qeverisja e drejtpërdrejtë e
institucioneve bankare dhe të marrë përsipër rolin që i takon
dhe aq sa i takon, si rregullator dhe si mbikëqyrës i bankave.
Eksperiencat në vendet e tjera sugjerojnë se kalimi i bankave
në pronësi private është mënyra e vetme që siguron një strukturë
adekuate drejtimi, domethënë, që i lejon bankierët të marrin
vendimet lidhur me shpërndarjen e kredive në mënyrë të
pavarur. Kjo përbën edhe çelësin për të kuptuar rolin e bankave
gjatë periudhës së tranzicionit.
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Pronësia private mbi kapitalin siguron sistemin adekuat të
rrezikut dhe të shpërblimit, që janë bazat e strukturës së drejtimit
të bizneseve në ekonominë e tregut.
2.2.1 Privatizimi i Bankës së Kursimeve
Autoritetet shqiptare janë shprehur pro-privatizimit të Bankës
së Kursimeve dhe madje ky proces ka filluar prej vitesh. Tashmë
mund të themi se jemi afër fundit të privatizimit të kësaj banke.
Duhet të theksoj se për privatizimin e Bankës së Kursimeve po
tregohet një vëmendje e veçantë nga ana e autoriteteve qeveritare
dhe e institucioneve financiare ndërkombëtare që ndjekin nga afër
këtë proces. Në mbështetje të këtij procesi janë miratuar një sërë
aktesh ligjore dhe nënligjore, që kanë të bëjnë me miratimin e
programit dhe të strategjisë së privatizimit të bankës, me formulën e
privatizimit, me rikapitalizimin e bankës dhe me mbulimin e humbjeve
nëpërmjet emetimit të bonove të thesarit dhe është miratuar vendimi
për procedurat e privatizimit të Bankës së Kursimeve
Vlen të përmendet që, për herë të parë gjatë këtyre 10 viteve
të fundit, Banka e Kursimeve doli me fitim vitin e kaluar dhe
për vitin 2000 ky fitim u katërfishua, çka krijon një bazë të
shëndoshë për perspektivën e bankës.
Po kështu, rikapitalizimi i bankës para përfundimit të procesit
të privatizimit të saj (në dallim nga Banka Kombëtare Tregtare
që u rikapitalizua në momentin e privatizimit) krijon një epërsi
për bankën dhe e bën atë më atraktive për blerësit e huaj.
Privatizimi i Bankës së Kursimeve, që parashikohet nëpërmjet
investitorëve strategjikë, synon të rritë eficiencën dhe fitimin
e bankës, të rritë konkurrencën në sistemin bankar, të sjellë
teknologji dhe njohuri të reja, të rritë nivelin e shërbimit dhe të
ofrojë për klientët e bankës produkte të reja sipas praktikave
ndërkombëtare të bankingut modern, të cilat me siguri do të
rritin reputacionin e bankës dhe besimin e klientëve ndaj saj. Në
përgjithësi, rekomandohet që privatizimi i bankave të hartohet
në mënyrë të tillë që të nxisë një mjedis konkurrues, me qëllim
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që sektori financiar të mos dominohet nga pak institucione
bankare si dhe të sigurojë që institucionet e privatizuara të
drejtohen realisht në mënyrë të pavarur nga qeveria.

2.3. GJENDJA AKTUALE E SISTEMIT BANKAR
Viti 2000 është viti i tretë rradhazi gjatë të cilit situata
makroekonomike e vendit është brenda kornizave të programit
të zhvillimit afatmesëm.
Zbatimi i këtij programi ka siguruar qëndrueshmëri
makroekonomike duke krijuar premisa për të mbështetur
zhvillimin afatgjatë dhe për të patur mundësi për hartimin e
strategjive të zhvillimit, të sektorëve të veçantë të ekonomisë së
vendit, për të forcuar institucionet dhe për t’u angazhuar në ato
aspekte që përbëjnë prioritet.
Të rëndësishme do të konsideroja veçanërisht, zhvillimet
në sistemin bankar shqiptar ku ndër më kryesoret mund të
përmend: zhvillimet në kuadrin e zbatimit të politikës monetare
të Bankës së Shqipërisë, shtimin e kredive për ekonominë si dhe
përmirësimin e situatës së sistemit të bankave tregtare.
Në vitin 2000, Banka e Shqipërisë mori të gjitha masat e
nevojshme për të realizuar kalimin nga instrumentet direkte në
ato indirekte të zbatimit të politikës monetare. Është fakt i njohur
që për të dhënë sinjalet në treg, banka qendrore nuk bazohet
më në kufirin e kreditit apo në normën minimale të interesit
për depozitat me afat në lekë. Të dyja këto instrumente janë
“shfuqizuar”. Rolin e normës referencë ose bazë e luan tashmë
norma e interesit të ankandeve për marrëveshjet e riblerjes. Në
këtë proces zëvendësimi të instrumenteve, Banka e Shqipërisë
veproi me maturi dhe arriti të realizojë synimet e saj. Ky kalim u
bë i mundur në sajë të nivelit në të cilin ka arritur sistemi bankar,
të mjedisit ekonomik relativisht të favorshëm të krijuar në vend
si edhe nga bashkëpunimi më i mirë i siguruar me Ministrinë e
Financave, në drejtim të administrimit të procesit të financimit të
brendshëm të deficitit buxhetor.
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Stabiliteti makroekonomik i arritur dhe nevoja për të siguruar
rritje ekonomike, i krijuan mundësi Bankës së Shqipërisë që,
për të tretin vit rradhazi, të zbuste politikën monetare, duke
reduktuar vazhdimisht normat e interesit. Në tërësi, normat e
interesit në ekonomi u ulën. Këta faktorë, vlerësohet të kenë
ndikuar edhe në rritjen e kredisë së dhënë nga sistemi bankar
për ekonominë. Në vitin 2000, gjendja e kredive rezulton tri
herë më shumë se në vitin 1999; kreditë e reja, gjatë vitit 2000,
janë pothuaj sa teprica në fund të këtij dhe se i konsiderueshëm
ka qenë dhe niveli i shlyerjeve të kredive.
Në vitin 2000, gjendja në sistemin bankar shqiptar vlerësohet
relativisht e sigurt dhe e shëndoshë. Ndër zhvillimet më të
rëndësishme mund të rendis zgjerimin e rrjetit bankar, ndryshimin
e strukturës së pronësisë së këtij sistemi, kapitalizimin e sistemit
si dhe gjendjen financiare të tij.
• Rrjeti bankar u zgjerua kryesisht jashtë qytetit të Tiranës.
Dega e Alfa Bank ka shtrirë aktivitetin e saj në Elbasan
dhe në Durrës; Banka Tirana ka shtrirë aktivitetin e saj
në Gjirokastër; Banka FEFAD filloi aktivitetin edhe në
Fier dhe në Elbasan; Banka Amerikane e Shqipërisë filloi
aktivitetin në Durrës dhe në një agjenci brenda Ambasadës
Amerikane.
• Struktura e pronësisë së sistemit bankar ka ndryshuar
dukshëm në favor të pronarëve joshtetërorë dhe përfaqësues
të kapitalit të huaj. Përfundimi i privatizimit të Bankës
Kombëtare Tregtare bëri që niveli i kapitalit shtetëror në
sistemin bankar të bjerë nga 38.1 për qind, në fund të vitit
1999, në 13.4 për qind në fund të vitit 2000. Për të njëjtat
periudha pesha e kapitalit të huaj në vend u rrit nga 59.8
në 84 për qind. Ky është tregues i drejtpërdrejtë i shtimit të
investimeve të huaja dhe i besimit relativisht më të madh që
kanë investitorët e huaj në sektorin bankar krahasuar me
krejt ekonominë.
• Niveli i kapitalizimit të sistemit bankar është mjaft i
kënaqshëm. Mjaftueshmëria e kapitalit, treguesi më i
83

drejtpërdrejtë i matjes së kapitalizimit, është rritur nga 8.2
për qind, në fund të vitit 1999, në 41.8 për qind, në fund
të vitit 2000, duke kaluar me 3.5 herë normën minimale
të lejuar nga Banka e Shqipërisë. Kjo situatë është rezultat
i drejtpërdrejtë i vendimit të Bankës së Shqipërisë1 për
rritjen e nivelit të kapitalit të paguar nga bankat si dhe i
kapitalizimit nga Qeveria të Bankës së Kursimeve.
• Për të dytin vit rradhazi, sistemi bankar rezulton me fitim.
Në fund të vitit 2000 fitimi arriti në 5.4 miliardë lekë ose
4.5 herë më shumë se në vitin 1999. Shtimi i fitimit dhe
kapitalizimi i kënaqshëm do të thotë më shumë kredi dhe
investime nga bankat.
Shtimi i pranisë së kapitalit të huaj privat në sistemin bankar,
përmirësimi i situatës financiare, kapitalizimi i mjaftueshëm i
bankave, rritja e konkurrencës si dhe perspektivat për situatë të
qëndrueshme ekonomike kanë krijuar kushtet, që në vitin 2001,
bankat të kontribuojnë më shumë në ekonominë e vendit.

3. ZHVILLIMI I INSTITUCIONEVE TË
MIKROKREDISË
Një zhvillim mjaft pozitiv që vihet re vitet e fundit në Shqipëri
është edhe prania e institucioneve të mikrokredisë, të cilat
përfaqësohen nga subjektet financiare jobanka dhe nga
shoqëritë e kursim - kreditit. Sot në Shqipëri funksionojnë 36
shoqëri kursim - krediti, 3 institucione financiare jobanka dhe
4 fondacione krediti me një tepricë kredie rreth 8 milionë
dollarë.
a) Institucionet financiare jobanka kryejnë një ose disa
aktivitete së bashku që është karakteristikë e veprimtarive
të lejuara për bankat, por në dallim prej tyre, subjekteve
jobanka u ndalohet pranimi dhe grumbullimi i mjeteve
monetare nga publiku në çdo formë.
b) Shoqëritë e kursim - kreditit, me ligj, marrin depozita, japin
kredi dhe kryejnë transaksione me palët e treta. Me ligj
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është përcaktuar se aktiviteti i grumbullimit të depozitave
dhe i dhënies së kredive bëhet vetëm brenda komunitetit të
anëtarëve të shoqërisë së kursim - kredisë.
Anët e përbashkëta:
a) Objekti i veprimtarisë së tyre zhvillohet kryesisht në hapësirat
e pambuluara nga sistemi bankar. Në këtë mënyrë,
sistemi plotësohet me aktorë të rinj, që dalin në treg, për
të plotësuar kërkesat e klientelës duke rritur njëkohësisht
konkurrencën.
b) Klientela e tyre janë kryesisht individë dhe biznesi i vogël,
më shumë të orientuar në zonat rurale.
Perspektiva e tyre:
Ne gjykojmë se e rëndësishme është që aktiviteti i tyre të
sjellë një forcim të vazhdueshëm të gjendjes financiare. Forcimi
i vazhdueshëm i gjendjes financiare në aspektin e përgjithshëm,
ruan dhe konsolidon stabilitetin financiar të sistemit. Kjo për
shumë arsye:
E para: pavarësisht se sot numri dhe madhësia e tyre
janë relativisht të vogla pra dhe ndikimi tyre në stabilitetin e
përgjithshëm financiar, sot për sot, mund të jetë po ashtu i vogël
ose i papërfillshëm, por bazat e një disipline tregu vendosen
pikërisht në këto momente.
E dyta: ekzistojnë të gjitha hapësirat ligjore për një rritje të
gjerë të veprimtarisë së këtyre institucioneve në të gjitha zonat
e vendit.
E treta: mund të jem më optimist seç duhet, por bindja ime
është se këto institucione mund të shërbejnë si bazë mbi të cilën
mund të lindin bankat e ardhshme. Do të konsideroja shumë të
rëndësishme eksperiencën e vetë punës profesionale të tyre dhe
shumë pozitive marrëdhëniet me mbikëqyrjen, që në fillimet e
veprimtarisë.
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Organizimi i mbikëqyrjes:
Siç e theksova dhe më lart, mbikëqyrja ushtrohet në emër të
një të drejte që të është dhënë për të ushtruar një veprimtari të
caktuar, pra “justifikohet” nga dhënia e licencës.
1. Për subjektet financiare jobanka, të licencuara nga Banka
e Shqipërisë, mbikëqyrja organizohet me të gjitha elementet
përbërëse të saj, si licencimi, rregullimi, analiza, inspektimi
në vend. Ndërsa, për subjektet financiare jobanka që janë të
përjashtuara nga procedura e licencimit, mbikëqyrja reduktohet
vetëm në shkëmbimin e informacionit dhe në trajtimin e
problematikës së dalë nga informacioni i dërguar.
2. Shoqëritë e kursim - kreditit. Nisur nga ligji nr. 8089,
datë 23.03.1996 roli i Bankës së Shqipërisë ishte vetëm ai i
shkëmbimit të informacionit. Me ndryshimin e ligjit, i cili ka
kaluar në Parlament, por ende nuk ka hyrë në fuqi, Banka e
Shqipërisë ka të drejtën e mbikëqyrjes me të gjitha elementet e
saj, pasi, sipas ligjit, tani ajo është e ngarkuar me licencimin e
këtyre mikroinstitucioneve. Për këtë arsye, ka dhe një projekt të
Bankës Botërore për mbështetjen dhe kualifikimin e burimeve
njerëzore për ndërtimin e kuadrit të plotë mbikëqyrës.
Rekomandimet:
E ardhmja e shumë prej këtyre institucioneve është pozitive.
Mendoj se, sot për sot, duhen të ndërmerren disa hapa në drejtim
të organizimit të përbashkët për t’i paraprirë disa fenomeneve
të ardhshme.
E para: mendoj se duhet filluar që sot për të menduar se
si mund të komunikohet me njëri - tjetrin, me institucionet e
ngjashme ndërkombëtare, me institucionet e Shtetit Shqiptar
etj., me një gjuhë të përbashkët. Në këtë drejtim, organizimi
i përbashkët në formën e një shoqate, si ajo e bankierëve nuk
është veçse anë pozitive.
E dyta: sot bota moderne është informacion. Të gjitha
përpjekjet sot bëhen tashmë jo më për sigurimin e tij, por për
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koston dhe shpejtësinë e marrjes. Është tamam në kohë të
mendohet për krijimin e një qendre të përbashkët informacioni,
ku secili të kërkojë dhe të marrë atë që ka nevojë. Le të shërbejë
si departament i parë i tij, qendra e informacionit për kredinë.
Jemi të ndërgjegjshëm që sistemit bankar në Shqipëri i
mungojnë ende shumë aspekte për t’u konsideruar një sistem
bankar modern. Për zhvillimin e tij do të përballemi ende me
shumë probleme dhe sfida. Por, sa theksova edhe më lart ai
po zgjerohet dhe po konsolidohet nga dita në ditë, paraqitet i
sigurt dhe i shëndoshë, po shtohen aktorët pjesëmarrës në të,
po përsosen mekanizmat dhe po shtohen produktet bankare,
çka krijon besim dhe siguri për të ardhmen.

* Fatos Ibrahimi, Zëvendësguvernator i Parë dhe Drejtor i Departamentit të
Mbikëqyrjes të Bankës së Shqipërisë.

87

88

