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Të nderuar pjesëmarrës, 
Do të doja të shprehja jo vetëm kënaqësinë time për pjesëmarrjen në këtë 

forum, por edhe të paraqes disa nga zhvillimet kryesore që kanë ndodhur në 

një nga fushat më të rëndësishme të ekonomisë shqiptare, në sistemin 

bankar. 

Në këtë diskutim do të ndalem në dy çështje kryesore. 

Së pari; hapat kryesorë që ka ndjekur reforma në fushën bankare, duke 

trajtuar problematikën që lidhet me bankat tregtare dhe pa u ndalur në 

aspektet monetare. 

Së dyti; cila është gjendja aktuale e sistemit bankar, disa nga problemet 

kryesore me të cilat ndeshet ai dhe që kërkojnë zgjidhje në periudhën 

afatshkurtër e afatmesme. 

Reforma në fushën bankare, ishte pjesë e reformave strukturore që 

ndërmorën autoritetet shqiptare pas vitit 1992 dhe që synonin, krahas 

stabilizimit makroekonomik, transformimin e ekonomisë shqiptare në një 

ekonomi tregu, nëpërmjet privatizimit të ekonomisë, krijimit të institucioneve 

financiare dhe institucioneve të mbrojtjes sociale. 

Transformimi i sistemit bankar në Shqipëri ndoqi të njëjtin model ashtu si 

dhe në vendet e tjera ish-socialiste. 

Etapa e parë e rëndësishme filloi me kalimin nga sistemi monobankar, në 

një sistem me dy nivele në të cilin ish-Banka e Shtetit Shqiptar, u nda në dy 

banka, me aktivitet cilësisht të dallueshëm nga njëra-tjetra. Banka e 

Shqipërisë mori funksionet tradicionale të bankave qendrore si: politika 

monetare, emisioni i monedhës, tregu i këmbimeve valutore; ndërsa Banka 

Kombëtare Tregtare, krahas me bankat e tjera, morën funksionet 

tradicionale bankare, pranimin e depozitave, dhënie kredie dhe shërbimet 

bankare. 

Miratimi i ligjit të Bankës së Shqipërisë dhe ligjit të sistemit bankar në vitin 

1992, përbënin edhe shtratin e nevojshëm të këtij transformimi. 

Vlen të theksohet, se një nga elementet thelbësore të ligjit “Për Bankën e 

Shqipërisë”, të vitit 1992 ishte dhënia e një shkalle relativisht të lartë të 

pavarësisë së bankës qendrore, si një pavarësi ligjore, institucionale, 
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financiare dhe personale. Kjo pavarësi, ka ardhur duke u thelluar 

vazhdimisht gjatë këtyre viteve, jo vetëm si pavarësi ligjore e institucionale 

me ndryshimet që i janë bërë ligjit në vitin 1996 -1997 dhe pas miratimit të 

Kushtetutës, por edhe si pavarësi në aspektin real. 

Nëpërmjet ligjit të vitit 1992, varësia e Bankës Qendrore kaloi nga Qeveria 

tek Parlamenti, duke marrë njëkohësisht edhe funksionet e përcaktimit të 

vëllimit të kreditit, emisionit, përcaktimit të interesit bankar, sistemin e 

pagesave etj.. 

Reforma në sistemin bankar, në atë periudhë u përqendrua në tre drejtime 

kryesore: 

1. Hyrja e kuadrit të ri rregullues dhe mbikëqyrës. 

2. Politikat institucionale në trajtimin e huave të këqija; dhe 

3. Planet lidhur me privatizimin e bankave shtetërore. 

 

Megjithë masat e marra për transformimin e sistemit bankar deri në vitin 

1997, që kulmoi me krizën e piramidave, sistemi bankar ishte i paaftë të 

funksiononte me efektivitet për të kryer funksionin e tij të ndërmjetësimit. 

Bankat private, të cilat konsistonin në banka të vogla me kapital të huaj ose 

të përbashkët dhe pa shtrirje degësh, hezitonin të jepnin hua dhe ishin të 

fokusuara në transaksionet e këmbimeve valutore dhe në financimin e 

tregtisë. 

Bankat me kapital shtetëror, ishin të angazhuara në huadhënien e 

brendshme, por ato operonin si agjenci shtetërore, me kufizime të buta në 

administrimin e fondeve dhe dështuan në zbatimin e praktikave të 

huadhënies, në përputhje me standardet ndërkombëtare. Kapacitetet 

mbikëqyrëse, të Bankës Qendrore në atë periudhë, ishin gjithashtu të 

kufizuara. Të dhënat tregojnë se, niveli i huave të këqija në fund të vitit 1998 

arrinte deri 60 për qind të totalit të portofolit të huave. 

Përveç, performancës së dobët në ndërmjetësimin e kredisë, gama e 

shërbimeve të ofruara publikut ishte gjithashtu e kufizuar. 

Shumë nga aktivitetet financiare në ekonomi kryheshin jashtë institucioneve 

financiare të licencuara. Infrastruktura financiare, duke përfshirë sistemin e 

pagesave të kontabilitetit dhe të kontrollit ishte gjithashtu, tepër e dobët. 
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Mungesa e një sistemi bankar, formal-funksionues e shoqëruar nga një 

strukturë e pamjaftueshme e rregullimit dhe e mbikëqyrjes, kontribuoi në 

lulëzimin e skemave piramidale. Ngjarjet e vitit 1997 shërbyen si element 

nxitës për reforma më të thella në sektorin bankar.  

Qeveria e asaj kohe në bashkëpunim me Komunitetin Ndërkombëtar dhe 

BSH-në, afirmuan angazhimin për implementimin e një programi të plotë 

reformash të nevojshme për sektorin bankar. Angazhimi i autoriteteve 

shtetërore për realizimin e një programi të plotë të reformave strukturore në 

sektorin bankar, shërbeu si instrument për rikthimin e besimit të publikut 

ndaj institucioneve financiare. 

Programi i asaj periudhe u fokusua në katër objektiva kryesorë:  

• përmirësimi i strukturës ligjore e rregullative;  

• ndërtimi i institucioneve të shëndosha e të besueshme; 

•  forcimi i infrastrukturës financiare; 

• likuidimi ose privatizimi i bankave shtetërore  

Krahas miratimit të ligjeve të reja për BSH-në, bankat, ligjit të falimentimit, 

si dhe ligji për transaksionet e sigurta, me rëndësi ishte programi për 

ndryshimin e shpejtë të pronësisë së bankave me kapital shtetëror, i cili çoi 

në likuidimin e BTA-së dhe krijimin e ATK-së. Bilancet e tyre u pastruan dhe 

bankat u përgatitën për privatizimin. BKT-ja u rikapitalizua dhe u privatizua 

në vitin 2000. Gjatë vitit 2004, përfundoi procesi i privatizimit të Bankës së 

Kursimeve që u ble nga Raiffeisen International Bank Holding, duke shënuar 

kështu dhe kalimin e 94për qind të kapitalit bankar në pronësi private. 

Aktualisht, sistemi bankar shqiptar përbëhet nga 17 banka, 14 prej të cilave 

janë me kapital të huaj. Origjina e kapitalit është e larmishme nga vende si: 

Greqia, Italia, Austria, Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës etj.. 

Pasi përfundoi procesi i privatizimit të ish-Bankës së Kursimeve dhe në 

muajin gusht u transferuan 100 për qind të aksioneve të kapitalit tek 

Raiffeisen International Bank Holding AG, struktura e pronësisë së kapitalit 

gjatë kësaj periudhe, evidentoi ndryshime të ndjeshme, ku pesha e “kapitalit 

vendas shtetëror” llogaritet 6 për qind nga 32.1 për qind në fundin e vitit 

2003 dhe pesha e “kapitalit vendas” 12.75 nga 35.15 për qind, në të njëjtën 

periudhë të vitit të kaluar. 
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Figurë.1  Struktura e pronësisë së kapitalit të sistemit bankar, në vite1. 
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Vitet e fundit, përmirësimi i klimës për zhvillimin e biznesit dhe të 

ekonomisë, privatizimi i Bankës së Kursimeve nga Banka Raiffeisen dhe 

stabiliteti makroekonomik si dhe niveli i ulet i inflacionit kanë bërë që 

sistemi bankar ne tërësi të përjetojë një zhvillim të shpejtë. Kështu mund të 

përmendim: 

• Gjatë vitit 2005 dhe në vazhdim janë shënuar zhvillime të 

konsiderueshme. Sistemi u orientua më tepër drejt aktivitetit kreditues. Ky i 

fundit përbën 26 për qind të portofolit nga 16 për qind në të njëjtën periudhë 

të vitit të mëparshëm. Po këtë vit, teprica e kredisë së sistemit bankar shënoi 

rritje me 57.6 miliardë lekë2 ose 82 për qind, nga 19.3 miliardë lekë ose 38 

për qind për vitin e mëparshëm. Ndërkohë, ritmi i konsiderueshëm rritës i 

tepricës së kredisë në krahasim me fundvitin 2004 është reflektuar edhe në 

ndryshimin e strukturës së kredisë sipas afatit. Nga analiza rezulton se, 

kredia afatshkurtër ka ruajtur të njëjtin ritëm rritjeje, ndërsa dallohet një 

                                                 
1 Megjithëse në vitin 2000, Banka Kombtare Tregtare u privatizua, pesha e rritur e 
kapitalit vendas shtetëror në krahasim me vitin 1999, shpjegohet me rritjen e 
madhësisë së kapitalit aksioner të Bankës së Kursimeve në 5 miliardë lekë, nga –
9.3 miliardë lekë në fundvitin’99 (evidentohet negativ, rrjedhojë e humbjeve të 
akumuluara të BK). 
Në fundvitin’99, pesha e kapitalit vendas shtetëror të paguar llogaritet 41.7 për 
qind, nga 27 për qind që evidentohet pesha e kapitalit vendas shtetëror aksioner. 
2 Ndërsa teprica e kredisë në lekë është rritur me 17.5 miliardë lekë ose 128 për  
qind, ajo në valutë shënon rritje me 40.1 miliardë lekë ose 71 për qind.  
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zhvendosje e kredisë afatmesme në kredi afatgjatë, sidomos kur krahasimi 

bëhet me fundin e vitit 2004. Aktivet e sistemit bankar për nëntëmujorin e 

2006 shënuan rritje me 71 miliardë lekë, ose 14 për qind më shumë se fundi 

i 2005 duke ruajtur afërsisht të njëjtin ritëm rritje me vitin e kaluar. 

Tendenca në rënie e kontributit të bankave të mëdha në rritjen e sistemit, 

tregon për reduktim të përqendrimit të aktivitetit bankar në tërësi.  

Ndërkohë, ecuria e aktiveve të sistemit bankar në vite, por sidomos gjatë vitit 

2005 në raport me treguesin e PPB-së tregon për rritje të thellësisë së 

ndërmjetësimit të sistemit bankar. Raporti në fjalë llogaritet rreth 59.3 për 

qind për fundin e vitit 2005, ndaj rreth 52 për qind në fund të vitit 2004 dhe 

60.4 për qind në fund të nëntëmujorit 2006. 

    Figurë.2  Tregues të sistemit bankar në vite  

 

 

 

 

 

TREGU ES I T 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 9 M / 2 0 0 6
Numri i bankave (nga t e cilat  me kapit al 
t e huaj) 13 (12) 13 (12) 13 (12) 15(13) 16(14) 17(14) 17(14)

A k t i v e t  t ot a l e  t e  si st e mi t  ba nk a 270,851   318,457 339,333 373,635  426,440 496,561   567,743       

Tot a l i  i  k r e di se  ( f undi  i  v i t i t ) 28,213     28,277  38,941    50,824    70,148     127,056   171,484        

D e poz i t a t  t ot a l e  ( f undi  i  v i t i t ) 233,087  277,818 289,006 331,426  375,843  432,960 489,693     
K a pi t a l i  t ot a l 18254 18760 21620 21,985     25,949    26,993    39,883        
R a por t i  i  k r e di së  nda j  GDP - së  
( në %) 5.3 4.8 6 7.3 8.9 15              ≈ 18
R a por t i  i  Tot a l i t  t e  De poz i t a v e  
nda j  GD P - së  ( në %) 43.9 47.1 45.8 48            48            52             ≈ 56

Figurë.3  Tregues të sistemit bankar në vite 

 

 

 

 

 

Treguesit  në % D ec- 0 0 D ec- 0 1 D ec- 0 2 D ec- 0 3 D ec- 0 4 D ec- 0 5 9 M / 0 6

M jaf t ueshmeria e kap it alit 41.80        35.30        31.60      28.51       21.63         18.60         18.27      

kredite e keqia minus provogjonet  permbi kapitalin 2.00         5.80          4.80        3.94        3.80          3.64          6.29       

kred it e e keq ia permb i t o t alin e kred ive 42.90       6.90          5.60        4.65         4.20          2.33          3.20       

R OA 2.10          1.50           1.20         1.24         1.28           1.40           1.28        

R OE 21.10         21.60        19.10       19.53       21.10          22.24        19.17       

Te ardhurat nga interesat kundrejt  te ardhurave bruto 67.70        83.70        87.00      89.63      80.32        83.97        95.58      

A kt ivet  l ikuide p ermbi t o t al in e akt iveve 80.40       81.30        77.90      73.57       71.10          62.62        58.73      
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         Krahasuar me fundin e vitit 2004, sistemi bankar shfaqet me një nivel 

fitimi që ka ardhur në rritje, në masën 6.1 miliardë lekë. Kthimi mbi 

kapitalin (ROE) rezultoi në nivelin 22.24 për qind në fund të vitit 2005 dhe 

19.2 për qind në fund të nëntëmujorit 2006, ndërkohë që cilësia e kreditit e 

shprehur si raport mes kredisë me probleme (neto) dhe totalit të portofolit të 

kredisë është vetëm në nivelin 2.3 për qind, nga 4.2 për qind në fund të vitit 

2004. Megjithatë, është ende shpejt për të gjykuar mbi cilësinë e kredive, 

sepse kreditë janë ende të reja dhe cilësia e tyre mbetet për t’u monitoruar 

me kujdes. 

• Viti 2005 shënoi vlerën 33 miliardë lekë të kapitalit aksioner të 

sistemit ose rreth 7 miliardë lekë më të lartë krahasuar me vitin 2004, si 

edhe nivelin 19 për qind të treguesit të mjaftueshmërisë së kapitalit ose rreth 

3 pikë përqindje më të ulët krahasuar me të njëjtën periudhë. Ndërsa për 

nëntëmujorin e 2006-ës këta tregues janë përkatësisht; kapitali aksioner i 

sistemit bankar arriti vlerën e 39.8 miliardë lekëve, duke u rritur me 6.8 

miliardë lekë krahasuar me fundvitin 2005-ës, si edhe nivelin 18.3 për qind 

të treguesit të mjaftueshmërisë së kapitalit ose 0.3 pikë përqindje më ulët 

krahasuar me të njëjtën periudhë. 

• Një zhvillim tjetër i mirëpritur i sistemit bankar i takon shërbimit të 

klientelës, i cili nëpërmjet terminaleve elektronike është shoqëruar 

natyrshëm edhe me rritjen e numrit të kartave elektronike në qarkullim. 

Tashmë bankat ofrojnë karta debiti dhe krediti në bashkëpunim me 

kompanitë ndërkombëtare Visa dhe MasterCard, Dinners Club. Nëntë  

banka ofrojnë shërbimin e ATM-ve dhe numri  i këtyre të fundit, në fund të 

muajit dhjetor të  vitit 2005 ishte 205, ndërsa në gusht të këtij viti ky numër 

ka arritur në 266, ndërkohë që numri i pikave të shitjes ka arritur në 1073, i 

kartave të debitit në rreth 70,176 dhe i kartave të kreditit në 4,245. 

• Pa dyshim, një aspekt i rëndësishëm mbetet zgjerimi dhe fuqizimi i 

mëtejshëm i sistemit bankar. Zgjerimi gjeografik i mbulimit të territorit me 

biznes bankar, rritja e konkurrencës, prezantimi i shumë produkteve të reja 

pa harruar edhe zhvillime të tjera të kohëve të fundit, përbëjnë një argument 

më shumë në rolin vital që ka pasur dhe do të vazhdojë të ketë sistemi 
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bankar në të ardhmen. Harta e mbulimit të vendit me biznes bankar u 

zgjerua më tej, duke përfshirë rajone të reja të pambuluara më parë. Në vitin 

2004 u hapën 30 degë dhe agjenci të reja, ndërsa në vitin 2005 numri i tyre 

ishte 48, duke bërë që numri total i degëve në fund të vitit 2005 të arrijë në 

127 dhe ai i agjencive në 113. 

• Zhvillimet pozitive në sektorin bankar si edhe rritja e numrit të degëve 

e agjencive, kanë sjellë një rritje të konsiderueshme të numrit të punonjësve. 

Kështu në fund të vitit 2004, në sistemin bankar shqiptar ishin të punësuar 

3491 persona, nga 2,816 persona që figuronin një vit më parë. Kjo përbën 

një rritje prej 24 për qind në vit dhe shpreh qartë përparësinë që po i japin 

bankat rritjes së kapaciteteve njerëzore, si një kusht i domosdoshëm për 

rritjen e aktivitetit në të ardhmen. 

• Këto zhvillime tregojnë për një përmirësim të perceptimit jo vetëm nga 

bankat por dhe të bizneseve si edhe individëve për ambientin investues në 

Shqipëri, inkurajuar edhe nga një mjedis makroekonomik i qëndrueshëm. 

Ndërsa, rritja vjetore e numrit të punonjësve që punojnë në industrinë 

bankare me rreth 24 për qind ndaj 26 për qind të një viti më parë, është 

rrjedhojë logjike e zhvillimeve pozitive në sektorin bankar. 

Në këto zhvillime një rol të rëndësishëm ka luajtur dhe Banka e Shqipërisë, 

në drejtim të krijimit të një klime të favorshme për zhvillimin e biznesit e të 

ekonomisë. Këtu mund të përmendim se: 

• Politika monetare e ndjekur vitet e fundit, ka synuar në vazhdimësi uljen 

e normave të interesit me një ndryshim të lehtë gjatë vitit 2006, duke synuar 

mbajtjen nën kontroll të nivelit të inflacionit. Kjo ka ndikuar në krijimin e 

një klime të qëndrueshme biznesi ku vendimet dhe planet e biznesit nuk 

rrezikohen nga pasiguria e erozionit inflacionist. 

• Prej pothuajse një periudhe disavjeçare, Banka e Shqipërisë ka qenë e 

angazhuar me të gjitha kapacitetet e saj për krijimin e një infrastrukture 

pagesash bashkëkohore me qëllim që, sistemi bankar të jetë më pranë 

dhe i hapur në marrëdhëniet me klientelën. Kështu, pas vënies në 

funksionim të  sistemit të pagesave në vlerë të madhe dhe atij në vlerë të 

vogël, tashmë synohet krijimi i regjistrit të kredive. Pas përfundimit të 
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sistemit të kryqëzimit të pagesave në vlerë të vogël është krijuar një 

mundësi më shumë jo vetëm për sistemin bankar, por edhe për biznesin e 

shërbimeve me natyrë periodike për të rritur eficiencën e tij ekonomike.  

• Banka e Shqipërisë, gjykon se një sistem bankar ndihmon rritjen 

ekonomike kur në radhë të parë, ai është i shëndoshë financiarisht pasi 

ekonomitë në zhvillim si ekonomia jonë karakterizohen në përgjithësi nga 

një qëndrueshmëri e brishtë. Është kjo arsyeja që Banka e Shqipërisë 

është përpjekur të ndërmarrë një sërë masash, të cilat synojnë forcimin e 

aftësive të saj mbikëqyrëse, me qëllim pasjen e një sistemi bankar të fortë, 

të shëndoshë dhe eficient.  

Me gjithë zhvillimet pozitive mbetet ende shumë për t’u bërë. Shkalla e 

ndërmjetësimit financiar vazhdon të jetë relativisht e ulët.  

Disa sektorë të ekonomisë si bujqësia, ende vazhdojnë të kreditohen pak ose 

aspak. Kontributi i kreditit bankar në investime prodhuese është ende i ulët 

dhe për më tepër, duke konsideruar peshën e lartë që zë kredia në 

mbështetje të aktivitetit tregtar, mund të dilet në konkluzionin se pjesa më e 

madhe e kredisë shkon për financimin e importeve. Po kështu, shkalla e 

përdorimit të sistemit bankar nuk është në parametrat që kërkohet dhe për 

më tepër, shkalla e përdorimit të cash-it vazhdon të jetë e lartë.  

Gjatë këtij viti është punuar dhe për të bërë përmirësimet në ligjin ekzistues 

"Për bankat në Republikën e Shqipërisë". Këto përmirësime po diktohen nga 

nevoja e adoptimit të direktivave evropiane në këtë fushë,  si dhe të parimeve 

të Baselit për një mbikëqyrje efektive. Krahasuar me ligjin ekzistues, projekti 

i ri synon të jetë më i plotë, më i saktë në disa elemente të tij duke futur 

koncepte të reja në përputhje me direktivën evropiane 83/349 dhe direktiva 

të tjera të rëndësishme. Parashikohen ndryshime në mënyrën e licencimit të 

veprimtarive sipas nivelit të kapitalit, në mbikëqyrjen e konsoliduar etj.. 

Është menduar që mjaft dispozita të futen në ligj përsa i takon administrimit 

të rrezikut, gjë e cila deri tani është mbuluar me anë të disa rregulloreve. 

Projekti, për të cilin është marrë edhe asistencë nga institucionet financiare 
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ndërkombëtare i është nënshtruar një faze diskutimi të gjerë me industrinë 

bankare dhe aktualisht ndodhet për miratim në Kuvend. 

Në përfundim do të thosha se: 

Si rezultat i reformave të ndërmarra, sistemi bankar shqiptar, si pjesa më 

dinamike e sistemit financiar ka shënuar progres të vazhdueshëm gjatë 

viteve të fundit. Ky progres është fryt i vizioneve të qarta dhe seriozitetit me 

të cilin e kanë trajtuar autoritetet shqiptare reformimin e sektorit bankar, 

bashkëpunimit të frytshëm që kanë patur këto autoritete me institucionet 

financiare ndërkombëtare si: FMN e BB për hartimin e strategjive afatmesme 

e më tej, për zhvillimin e këtij sektori si një sektor jetik i ekonomisë së tregut 

si dhe i sfidave të shumta me të cilat ai është ndeshur gjatë këtyre viteve. 

Pra, sistemi bankar shqiptar paraqitet i sigurtë, i shëndoshë, në një proces 

reformimi e konsolidimi të vazhdueshëm duke kaluar në një fazë cilësisht të 

re, e cila do t’i ofrojë biznesit dhe klientelës së bankave një shërbim bankar 

modern që synon arritjen e niveleve dhe të standardeve të bankave 

perëndimore. 
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