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KKAAPPIITTUULLLLII  IIVV  ––  MMBBIIKKËËQQYYRRJJAA  BBAANNKKAARREE

IV.1. LICENCIMI DHE KUADRI RREGULLATOR

IV.1.1. Licencimi

Gjatë vitit 2001 i është dhënë miratimi paraprak për të kryer veprimtari bankare
Bankës Tregtare të Kuvaitit (të propozuar).  Kjo bankë është në procesin e
formimit dhe të përgatitjes së dokumentacionit që do të paraqisë për t'u pajisur
me licencën që të fillojë të veprojë si bankë. Numri i bankave që veprojnë në
Shqipëri, për vitin 2001 ka mbetur 13, por është shtuar numri i degëve të këtyre
bankave brenda vendit, i cili përbën një zhvillim cilësor për sistemin bankar
shqiptar.

Tabelë IV-1: Shpërndarje gjeografike e rrjetit të sistemit bankar shqiptar.

Bankat
1. Banka e Kursimeve Berat, Kuçovë, Çorovodë, Bilisht, Burrel, Durrës, Elbasan,

Gramsh, Peqin, Fier, Ballsh, Gjirokastër, Tepelenë, Kavajë,
Korçë, Ersekë, Krujë, Kukës, Krumë, Laç, Rrëshen, Lezhë,
Librazhd, Lushnjë, Përmet, Peshkopi, Bulqizë, Pogradec,
Sarandë, Delvinë, Shkodër, Koplik, Pukë, Bajram Curri, Tiranë,
Vlorë

2. Banka Italo Shqiptare Tiranë, Durrës
3. Banka Arabo Shqiptare
Islamike

Shkodër

4. Banka Kombëtare
Tregtare

Tiranë, Durrës, Elbasan, Shkodër, Korçë, Vlorë, Lushnjë,
Gjirokastër

5. Banka Dardania
6. Banka Tirana Tiranë, Durrës, Fier, Korçë, Gjirokastër
7. Banka Kombëtare Greke
– dega Tiranë

Durrës, Korçë, Tiranë

8. Banka Tregtare
Ndërkombëtare

Tiranë

9. Banka Alfa – dega
Tiranë

Tiranë, Durrës, Elbasan, Gjirokastër

10. Banka Amerikane e
Shqipërisë

Durrës

11. Banka Fefad Tiranë, Durrës, Fier, Elbasan, Korçë, Shkodër
12. Banka e Parë e
Investimeve – dega Tiranë
13. Banka Tregtare e
Greqisë

Mbështetur në kuadrin rregullativ, të miratuar për licencimin e subjekteve
financiare jobanka në Republikën e Shqipërisë, janë licencuar si subjekte
financiar jobanka: shoqëria Alba-Post (Posta Shqiptare) Sh.a. dhe “Credins”
Sh.a.
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Posta Shqiptare Sh.a. është licencuar nga Banka e Shqipërisë si “Subjekt
financiar jobankë” për të ushtruar veprimtarinë financiare të ofrimit të shërbimeve
të arkëtimit dhe të pagesave. Ky veprim do të kryhet vetëm në zyrat e saj në
Tiranë.

Gjithashtu, më 13.06.2001, shoqëria “Credins” Sh.a. është licencuar nga Banka
e Shqipërisë si “Subjekt financiar jobankë” për të ushtruar veprimtaritë financiare:
të kredidhënies; të shërbimit të pagesave dhe arkëtimeve; të ndërmjetësimit për
transaksione monetare (duke përfshirë valutat); të ofrimit të garancive etj..

Subjekte të mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë janë dhe zyrat e këmbimeve
valutore, të cilat licencohen dhe veprojnë mbështetur në rregulloren “Për
veprimtarinë valutore” dhe udhëzimet e saj. Gjatë vitit 2001, janë licencuar edhe
18 zyra të këmbimeve valutore të reja.

Gjatë vitit 2001 në Shqipëri kanë patur licencë për të vepruar subjektet e
mëposhtme:

Banka tregtare dhe degë të bankave të huaja - 13.
Zyra këmbimi valutor - 38.
Subjekte financiare jobanka – 4. 

IV.1.2. Shoqëritë e kursim-kreditit

Gjatë vitit 2001 u miratua ligji i ri, nr. 8782, datë 03.05.01 “Për shoqëritë e
kursim-kredive”, i cili është një variant i përmirësuar i ligjit të mëparshëm.
Përmirësimet kryesore kishin të bënin me përcaktimin më të qartë të pozicionit të
Bankës së Shqipërisë, si autoritet mbikëqyrës dhe të pozicionit të unionit të
shoqërive të kursim-kreditit, në lidhje me asistencën teknike, me financimin dhe
me mbikëqyrjen e anëtarëve të tij. Gjatë vitit 2001, numri i shoqërive të kursim-
kreditit të krijuara arriti në 100 me një tendencë për rritje të mëtejshme të tyre si
në zonat rurale ashtu dhe në zonat urbane. Banka e Shqipërisë është në
procesin e përfundimit të dy projektrregulloreve të rëndësishme, “Për licencimin e
shoqërive të kursim-kreditit dhe të unioneve të tyre” dhe “Për normat e
mbikëqyrjes të shoqërive të kursim-kreditit dhe të unioneve të tyre”.

IV.1.3. Kuadri rregullator mbikëqyrës

Gjatë viti 2001, rregullimet bankare kanë synuar të rishikojnë të gjithë kuadrin
rregullativ mbikëqyrës. Rishikimi i kuadrit rregullativ mbikëqyrës kishte të bënte
me dy aspekte kryesore, e para rishikimin e përgjithshëm të disa rregulloreve
dhe e dyta, përmirësimin kuptimor të disa të tjerave.

Në këtë aspekt janë:
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A) rishikuar në mënyrë të përgjithshme dhe miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës:

• rregullorja “Për veprimtarinë valutore”, me vendimin nr. 12, datë 21.02.01;
• rregullorja “Për menaxhimin e riskut të kredisë”, me vendimin nr. 13, datë

21.01.01;
• rregullorja “Për investimet nga bankat në kapitalin e shoqërive tregtare”,

me vendimin nr. 42, datë 06.06.01;

B) përmirësuar dhe miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës:

1. udhëzimi “Për kapitalin regullator”, me vendimin nr. 40, datë 16.05.01;
2. rregullorja “ Për risqet e mëdha”, me vendimin nr. 92, datë 05.12.01;
3. rregullorja “Për risqet e tregut”, me vendimin nr. 98, datë 19.12.01;

C) miratuar si plotësim i kuadrit rregullativ:

• udhëzimi “Për çertifikatat e depozitave” me vendimin 79, datë 03.10.01 të
Këshillit Mbikëqyrës.

Hartimi i këtij udhëzimi u bë i nevojshëm në plotësim të “Manualit të Kontabilitetit
bankar” për të disiplinuar, në një kuadër më të gjerë emetimin, përdorimin dhe
kontabilitetin e çertifikatave të depozitave, si një produkt i ri bankar.

Banka e Shqipërisë, si autoriteti që do të licencojë dhe do të mbikëqyrë shoqëritë
e kursim-kreditit dhe unionet e tyre, është angazhuar në përgatitjen e akteve
rregullative për këtë qëllim.

IV.2. ECURIA E SISTEMIT BANKAR

IV.2.1. Anët e forta dhe të dobëta të sistemit bankar shqiptar

Gjatë vitit 2001, sistemi bankar shfaqet me anët e tij të forta dhe të dobëta. Një
analizë SWOT (strength, weaknesses, oppportunites, threats) nxjerr në pah anët
e forta, dobësitë, shanset dhe kërcënimet:

 Anët e forta:

• Sistemi bankar shqiptar, i favorizuar nga një situatë makroekonomike e
qëndrueshme dhe në përmirësim të vazhdueshëm mbart në vetvete
potencial zhvillimi.

• Rrjeti bankar po zgjerohet gjithnjë e më shumë në formën e degëve, të
agjencive, të zyrave të shërbimit bankar etj..

• Përmirësimi dhe shtrirja e teknologjisë së shërbimeve bankare.
• Struktura e sistemit bankar paraqitet në favor të kapitalit privat dhe

sidomos të atij të huaj (procesi i privatizimit të Bankës së Kursimeve).
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• Kapitalizimi i sistemit bankar paraqitet në nivele të kënaqshme.
• Hyrja e institucioneve të tjera financiare në treg (institucionet jobanka dhe

institucionet e mikrokredisë).
• Rezultati financiar i sistemit paraqitet pozitiv duke na dhënë imazhet e një

sistemi efikas.
• Kreditimi i vazhdueshëm i klientelës nga bankat e sistemit dhe ruajtja e

cilësisë së portofolit të kredive.
• Likuiditeti paraqitet në nivele të kënaqshme për aq kohë sa aktivet e

sistemit do të jenë të përqendruara në bonot e thesarit dhe në kredidhënie
afatshkurtër.

Anët e dobëta:

• Sistemi vuan nga mungesa e një sistemi të zhvilluar pagesash.
• Konkurrenca është akoma e dobët dhe bankat prezantohen akoma

joagresive në treg  (të ngadalta në shtrirjen në aktivitete me rrezik dhe në
prezantimin e një game më të gjerë produktesh).

• Dominimi i një banke në sistem, dobëson akoma më tepër konkurrencën.
• Mungon një treg ndërbankar i zhvilluar.
• Mungojnë politika të mirëzhvilluara të kredidhënies dhe plane strategjike

zhvillimi të vetë bankave të sistemit.
• Ka shmangie të disa bankave nga planbizneset e tyre.
• Mungon një kuadër ligjor eficient në vend, që jep ndikimin e vet edhe në

sistem.
• Bankat vazhdojnë të ndjehen të sigurta në vendosjet pranë bankave të

huaja dhe investimet në bono thesari, duke mos u shtrirë shumë në
aktivitetin e kredidhënies.

• Zhvillimi ekonomik i vendit nuk dikton akoma nevojën për hapjen e
bankave të specializuara, të investimit, të zhvillimit apo të atyre
kooperativë.

• Situata e rënduar në rajon (konflikti i shpërthyer në FYROM, kriza
financiare në Turqi).

Shanset:

• Prania e kapitalit të huaj në sistemin bankar sjell kultura të reja në
administrimin e bankave si dhe ka rëndësinë e saj për vetë konceptet e
reja dhe praktikat që këto banka të huaja prezantojnë.

• Konkurrenca midis bankave të sistemit në fillesat e saj do t’i japë shtysë
bankave në perspektivën e tyre nga njëra anë për zgjerimin e aktivitetit,
për rritjen e shërbimeve bankare, për përmirësimin e cilësisë së tyre dhe,
në anën tjetër, për gjetjen e rrugëve të mundshme të uljes së kostos.

Kërcënimet:
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• Rreziku i vendit, ekonomik dhe politik.
• Rritja e shpejtë e kërkesave të publikut për kredi (sidomos afatgjatë).
• Mungesa e ligjit për sigurimin e depozitave.
• Mosfunksionimi i autoritetit përgjegjës për luftën kundër pastrimit të

parave.

IV.2.2. Treguesit e sistemit bankar shqiptar

Sistemi bankar shqiptar vazhdon të mbetet segmenti më i madh dhe më i
zhvilluar i tregut financiar në vend.  Ai paraqitet edhe gjatë vitit 2001 me të
njëjtën strukturë si dhe në vitin 2000. Në vend vazhdojnë të operojnë 13 banka
ndër të cilat 1 bankë me kapital shtetëror (banka më e madhe e sistemit), 2
banka me kapital të përbashkët dhe 10 banka me kapital privat (përfshirë 3 degë
të bankave të huaja).

Gjendja e sistemit bankar paraqitet e mirë dhe me tendencë në përmirësim
pothuajse në të gjithë treguesit. Sistemi bankar është në vitin e tretë të tij që
paraqitet me rezultat financiar pozitiv. Fitimi i realizuar në fundvitin 2001 rezulton
4,3 miliardë lekë ose rreth 0,7 për qind të PBB-së. Në fundvitin 2001 janë vetëm
dy banka që paraqiten me rezultat financiar negativ.

Tabelë IV-2: Ecuria e të ardhurave dhe shpenzimeve financiare, rezultati financiar.

Treguesi në miliardë lekë Dhjetor ‘99 Dhjetor ‘00 Dhjetor ‘01
Totali i të ardhurave 39.1 31.0 29.2
Totali i shpenzimeve 37.9 25.7 24.9
Rezultati neto (fitimi) 1.2 5.3 4.3

Të ardhurat neto nga aktivitetet kryesore të sistemit bankar rezultojnë 11 miliardë
lekë kundrejt 9,9 miliardë lekëve që rezultonin në fundvitin 2000. Nga këto të
ardhura rreth 78,6 për qind e përbëjnë të ardhurat neto nga interesat, të cilat
vazhdojnë të japin dhe kontributin kryesor në rezultatin financiar, ndërsa pjesa
tjetër e të ardhurave rrjedh kryesisht nga komisionet dhe veprimtaria valutore.

Tabelë IV-3: Ecuria e të ardhurave dhe shpenzimeve nga aktivitetet kryesore, rezultati neto.

Treguesi në miliardë lekë Dhjetor ‘99 Dhjetor ‘00 Dhjetor ‘01
Të ardhurat nga veprimtaria
kryesore

37.5 27.0 26.1

Shpenzime për veprimtarinë
kryesore

31.1 17.1 15.0

Rezultati neto 6.4 9.9 11.1
Nga kjo: rezultati neto nga
interesat

5.2 7.7 8.7

Shpenzimet e përgjithshme të veprimtarisë për sistemin bankar paraqiten rreth
800 milionë lekë më të larta se fundi i vitit 2000. Këto shpenzime përbëjnë rreth
19,3 për qind të shpenzimeve financiare dhe janë kryesisht shpenzime personeli
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dhe shpenzime të tjera të nevojshme për kryerjen e aktivitetit bankar. Rritja në
shpenzimet e veprimtarisë i dedikohet zgjerimit të rrjetit bankar – hapjes së
degëve dhe të agjencive të reja bankare, si dhe përmirësimeve dhe rritjes së
nivelit të teknologjisë dhe informacionit etj..

Tabelë IV-4: Raporti i efikasitetit.

Treguesi në milione lekë Dhjetor ‘99 Dhjetor ‘00 Dhjetor ‘01
Shpenzimet e përgjithshme të veprimtarisë 3161.7 3967.6 4796.8
Te ardhurat bruto te veprimtarise 4795.3 11514.0 10367.9
Raporti i efikasitetit (në %) 65.9 34.5 46.3

Tabelë IV-5: Tregues të rentabilitetit në përqindje (viti 2001).

Treguesi Sistemi
bankar

G1 G1 G3

ROA* 1.5 1.7 0.1 1.3
ROE** 21.6 58.8 0.6 11.4
Të ardhurat neto nga interesat / aktive mesatare gjithsej 3.0 2.6 4.2 3.5
Shpenzime të veprimtarisë / aktive mesatare gjithsej 1.6 1.0 2.7 2.7
Shpenzime për provigjone / aktive mesatare gjithsej 0.2 -0.1 3.1 0.3
Shënim: *Kthyeshmëria nga aktivet.
**Kthyeshmëria nga fondet e veta.

Tabelë IV-6: Tregues të rentabilitetit, ecuria në vite.

Treguesi në % Dhjetor ‘99 Dhjetor ‘00 Dhjetor ‘01
ROA 0.5 2.1 1.5
ROE 15.7 20.6 21.6

Aktivet e sistemit bankar janë rritur për 17,6 për qind ose në vlerë absolute për
47,6 miliardë lekë. Një ndikim të ndjeshëm në rritjen e aktiveve kanë dhënë
bankat me kapital privat dhe të përbashkët. Rritja e aktiveve të këtyre bankave,
në krahasim me vitin 2000 rezulton 34,5 miliardë lekë dhe është rezultat i rritjes
së besueshmërisë te këto banka e, për rrjedhojë, e afrimit pranë tyre të një numri
më të madh klientësh, si dhe e shtrirjes së aktivitetit të tyre edhe në rrethe të
tjera.

Tabelë IV-7: Totali i aktiveve, ecuria në vite.

Treguesi në miliardë lekë Dhjetor ‘99 Dhjetor ‘00 Dhjetor ‘01
Totali i aktiveve 249.5 270.8 318.5
Në % ndaj PBB 49.2 50.2 53.5

Pavarësisht kontributit në rritje të bankave private në sistem, peshën kryesore në
aktivet e sistemit vazhdon ta ketë Banka e Kursimeve.

Banka e Kursimeve, si përfaqësuese e vetme e grupit të bankave shtetërore që
vazhdon të evidentojë pozicionin dominues në sistem (rreth 59 për qind të
aktiveve të sistemit nga 64,8 për qind në vitin 2000) me monopolin e grumbullimit
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të depozitave dhe investimeve në bono thesari, po konkurrohet nga bankat
private, të cilat po rrisin në mënyrë të ndjeshme peshën e tyre në treg duke u
shtrirë më shumë në aktivitete me rrezik dhe më fitimprurëse. Kështu, si një
paradoks përkundrejt bankës më të madhe të sistemit, janë bankat private që po
investojnë gati trefishin e aktiveve me rrezik të kësaj banke.

Tabelë IV-8: Pesha e grupeve bankare sipas disa treguesve ndaj totalit të sistemit bankar (në
përqindje).

Treguesi G1 G2 G3
2000 2001 2000 2001 2000 2001

1. Llogaritë rrjedhëse dhe depozitat 69.1 63.5 4.6 4.8 26.3 31.7
2. Kapitali aksioner 27.4 20.9 19.7 18.6 52.9 60.5
3. Kredia neto 8.7 3.2 40.6 22.8 50.1 74.0
4. Bono thesari 84.2 81.2 1.0 0.9 14.8 17.9
5. Vendosje në banka 37.9 40.0 9.9 10.5 52.2 49.5

Viti 2001 evidenton një ecuri të mirë edhe në drejtim të aktivitetit kreditues.
Teprica e kredisë në këtë vit është rritur për 10,7 miliardë lekë dhe është
përqendruar kryesisht në kredi afatshkurtër (me një rritje prej 140,1 për qind,
krahasuar me fundvitin 2000). Megjithëse, në aktivitetin kreditues të disa
bankave të veçanta evidentohen përkeqësime në cilësinë e portofolit të kredisë,
si sistem bankar treguesi i kredive me probleme ndaj portofolit të kredisë është
në nivelin e kënaqshëm, 6,9 për qind.

Tabelë IV-9:  Tregues të portofolit të kredive (në përqindje ndaj kredive të klasifikuara).

Treguesi Sistemi bankar G1 G2 G3
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001

1. Kredite e
klasifikuara*

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

-  Standarde 59.1 88.3 12.7 72.3 69.3 66.4 90.7 96.0
- në ndjekje 7.4 4.6 1.5 20.3 16.0 14.4 5.3 0.8
- nënstandarde 3.3 4.0 4.9 0.6 4.0 14.0 1.4 1.1
- të dyshimta 4.1 1.7 2.7 0.2 9.1 4.8 1.2 0.8
- të humbura 26.0 1.3 78.1 6.6 1.6 0.3 2.0 1.3
2. Mbulimi me
provigjone

30.1 4.4 80.7 8.5 8.5 7.4 5.1 3.3

Shënim: * Kreditë standarde dhe ato në ndjekje klasifikohen si kredi të rregullta, ndërkohë që tre grupet e
tjera të kredive trajtohen si kredi me probleme.

Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit për sistemin bankar rezulton 35,3 për qind
nga 41,9 për qind në fundvitin 2000 dhe 8,2 për qind në fundvitin ’99. Kapitalizimi
është i lartë edhe në grupet e veçanta të bankave dhe konkretisht: 29,9 për qind
për grupin e bankave shtetërore, 40,4 për qind për grupin e bankave me kapital
të përbashkët dhe 35,7 për qind për grupin e bankave të tjera.

Në këto raporte të larta të mjaftueshmërisë së kapitalit (norma minimale e
mjaftueshmërisë është 12 për qind), krahas niveleve të larta të kapitalit, ka
ndikuar ndjeshëm edhe struktura e aktiveve të sistemit bankar klasifikuar sipas



Kapitulli IV 109

rrezikut. Sistemi bankar vazhdon të evidentojë një nivel të lartë të investimeve në
aktive pa rrezik apo me rrezik të ulët. Çdo ndryshim në strukturën e aktiveve në
favor të aktiveve me rrezik të lartë, do të përmirësonte ndjeshëm raportin duke
ndikuar njëkohësisht edhe në rritjen e fitimit pa lënë mënjanë ndikimin në
zhvillimin e sektorëve të ndryshëm të ekonomisë, nëpërmjet një kreditimi më të
lartë.

Tabelë IV-10: Struktura e aktiveve të klasifikuara sipas shkallës së rrezikut (në përqindje ndaj
totalit të aktiveve dhe zërave jashtë bilancit të klasifikuara sipas rrezikut).

Treguesi Sistemi bankar G1 G2 G3
Aktive pa rrezik 68.2 84.6 21.1 47.9
Aktive me rrezik të ulët 20.4 12.4 34.3 31.8
Aktive me rrezik të mesëm 1.8 0.2 13.6 2.5
Aktive me rrezik të lartë 9.6 2.8 31.0 17.8

Gjatë vitit 2001 sistemi bankar ka patur një gjendje të mirë likuiditeti, ndonëse për
banka të veçanta dhe në periudha të caktuara janë paraqitur vështirësi në
administrimin e likuiditetit. Mjaft tregues, që konsiderohen si matës të likuiditetit
paraqiten në nivele të kënaqshme. Një raport mjaft i ulët i tepricës së kredisë
neto ndaj totalit të aktiveve (8,5 për qind), i tepricës së kredisë neto ndaj
depozitave mesatare (10,8 për qind) si dhe fakti që 55 për qind e totalit të kredive
janë kredi afatshkurtra e përforcojnë më së miri konkluzionin e mësipërm.

Kështu, sistemi bankar shqiptar gjatë vitit 2001, i favorizuar dhe nga mjedisi
ekonomik, evidentoi një gjendje relativisht të shëndetshme.
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Tabelë IV-11: Tregues p�r sistemin bankar.

Bankat* Nr.i
degëve

Kapital
i

paguar
/ Totali

i
bilanci

t (%)

Totali i
depozitave

/ Totali i
bilancit

(%)

Totali i
kredive
(neto) /
Totali i
bilancit

(%)

Kredi me
problem
e / Totali
i kredive

(%)

Bono
thesari

në %
ndaj

sistemit
bankar

Grupi I
1. Banka e Kursimeve 38 0.4 92.4 0.5 7.3 81.2
Grupi I
2. Banka Italo Shqiptare 2

agjenci
10.5 76.0 37.0 19.2 0.9

3. Banka Arabo Shqiptare
Islamike 1

63.4 36.0 6.3 0.0 0.0

Grupi III
4. Banka Kombëtare
Tregtare

10
1
agjenci

4.9 92.5 0.3 0.0 8.8

5. Banka Dardania 56.4 17.6 0.0 100.0 0.0
6. Banka Tirana 5 5.5 77.2 17.4 4.5 4.3
7. Banka Kombëtare Greke
– dega Tiranë

3
agjenci

12.9 83.4 3.4 16.0 0.8

8. Banka Tregtare
Ndërkombëtare 1

43.4 55.9 33.5 11.4 0.0

9. Banka Alfa – dega
Tiranë

4 7.7 49.7 51.0 0.0 0.9

10. Banka Amerikane e
Shqipërisë 1

3.8 92.4 13.1 6.1 1.7

11. Banka Fefad 6
1
agjenci

8.7 84.1 26.2 2.2 1.2

12. Banka e Parë e
Investimeve – dega Tiranë

61.0 13.7 0.2 0.0 0.0

13. Banka Tregtare e
Greqisë

48.6 55.2 54.0 0.0 0.2

* Ndarja e bankave në grupe bëhet sipas kriterit të pronësisë së kapitalit. Në grupin e parë përfshihen
bankat me kapital tërësisht shtetëror, në grupin e dytë përfshihen bankat me kapital të përbashkët, vendas
dhe të huaj, në grupin e tretë përfshihen bankat e tjera.

IV.3. INSPEKTIMET NË VEND

Inspektimi në vend i bankave është një pjesë shumë e rëndësishme e mbikëqyrjes
bankare pasi bën vlerësimin e atyre fushave, të cilat nuk mund të vlerësohen nga
mbikëqyrja nga jashtë (analiza off-site). Në mënyrë të veçantë, ai bën vlerësime të nivelit
të drejtimit dhe të administrimit të bankës, të procedurave që ndiqen për identifikimin,
monitorimin dhe administrimin e rreziqeve, sistemin e kontrollit të brendshëm.
Gjithashtu, inspektimet në vend luajnë një rol të rëndësishëm në saktësimin dhe në
përmirësimin cilësor të të dhënave të raportuara në Bankën e Shqipërisë.
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Inspektorët e mbikëqyrjes bankare e bazojnë punën e tyre në kontaktet me bankat e
inspektuara. Këto kontakte janë shumë të rëndësishme për një zgjidhje pozitive të të
gjitha problemeve të zbuluara gjatë ekzaminimit.

Realizimi i inspektimeve në vend është bërë në bazë të një plani, të miratuar që në fillim
të vitit. Ai ka si synim kryerjen e inspektimeve të plota të të gjitha bankave gjatë vitit. Ky
program është i shoqëruar edhe me inspektime të pjesshme për probleme të veçanta që
kanë dalë gjatë vitit.

Gjatë vitit 2001, u realizuan 13 inspektime të plota dhe 10 të pjesshme.

Objektivat më të rëndësishëm të ekzaminimit në bankat e nivelit të dytë, kanë qenë:

I. Kryerja nga bankat e një veprimtarie të sigurtë e të qëndrueshme.
II. Identifikimi i bankave apo i veprimtarive bankare të veçanta, që kërkojnë

vëmendjen e autoritetit të mbikëqyrjes.
III. Plotësimi, miratimi dhe mbikëqyrja nga këshillat drejtues, i akteve të brendshme

të veprimtarisë së bankës si: politika, procedura etj..

Në përgjithësi, gjendja në sistemin bankar, e vlerësuar nga ekzaminimet në vend,
paraqitet e mirë, gjë e cila është një element shumë i rëndësishëm për mbështetjen e
ekonomisë në zhvillimet e saj.

Disa nga karakteristikat kryesore që u vunë re në sistemin bankar gjatë vitit 2001 janë:

1. Një rritje e ndjeshme e aktiveve të disa bankave, gjë që tregon për një afrim më të
madh të klientëve dhe për një politikë më agresive nga ana e bankave. Kjo rritje ka
ardhur dhe si rezultat i zgjerimit të bankave me degë apo me agjenci të reja.

2. Plotësimi nga të gjitha bankat i kapitalit minimal të paguar në shumën 700 milionë
lekë. Kjo është një garanci më e madhe për një sistem të shëndoshë bankar, aq më
shumë në kushtet e zgjerimit të aktivitetit të tyre. Përgjithësisht, të gjithë aksionerët
kanë qenë të gatshëm për plotësimin e kapitalit.

3. Ndryshime në strukturën e aktiveve të bilancit në disa banka, ku paraqitet në rritje
zëri: “kredi për klientët” që tregon se bankat po fillojnë të dalin nga gjendja vrojtuese
dhe pasive, duke u bërë më aktive në rritjen e ekonomisë së vendit. Përgjithësisht,
zgjerimi i aktivitetit kreditues është shoqëruar me një përkeqësim të portofolit të
kredisë. Kjo ka ardhur nga disa shkaqe, ku do të veçonim si më kryesoret:

• Fillimi i aktivitetit kreditues pa siguruar më parë një staf të përgatitur, për t’ju
përgjigjur kërkesave të këtij sektori si dhe mungesa e eksperiencës për monitorimin
e kredive.

• Mosmbështetja në politika dhe procedura të plota e të sakta.

• Ekzistenca e një tregu jo në nivelin e duhur për t’ju përgjigjur detyrimeve të një
kredimarrjeje, të paedukuar akoma si duhet me parimet e ekonomisë së tregut.

• Situata e pastabilizuar në disa sektorë jetikë të ekonomisë, si ai i energjitikës.
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• Mosfunksionimi i aspekteve ligjore që kanë të bëjnë me procesin e kreditimit.

4. Ka patur një gjendje likuiditeti të mirë, përgjithësisht si rezultat i investimit në zëra
likuidë si vendosje në bankat e tjera apo bono thesari.Bankat, në përputhje me
operacionet, shërbimet dhe madhësinë e tyre, kanë patur nën kontroll risqet e
normave të interesit (pavarësisht se nuk janë shumë të pranishme në ambjentin
korent) apo të kursit të këmbimit, duke tentuar në mbajtjen e niveleve sa më të ulta
të GAP-it, apo nivele spred-i optimale, dhe duke përmirësuar ndjeshëm në krahasim
me një vit më parë administrimin e aktiv-pasiveve. Ka një progres në këtë fushë,
duke futur metoda bashkëkohore për përgatitjen e një informacioni sa më të plotë
dhe të shpejtë.

5. Përgjithësisht, bankat kanë dalë me rezultat pozitiv dhe me fitim në rritje  krahasuar
me një vit më parë. Kjo, si rezultat i zgjerimit të tyre, i mbulimit të shpenzimeve të
hapjes dhe përmirësimit të strukturës së aktiveve të bilancit me investime në zëra më
fitimprurës. Trendi i të ardhurave paraqitet i qëndrueshëm.

6. Drejtimi i lartë, në përgjithësi, ka reaguar pozitivisht ndaj problemeve të ngritura nga
ekzaminimet e kryera, por nuk ka treguar kujdesin e duhur për:

• përmirësimin e politikave dhe të procedurave të aktivitetit të bankës;

• plotësimin e kuadrit rregullativ të aktivitetit të bankës;

• zbatimin e planbiznesit të bankës.

Gjatë inspektimeve të kryera janë konstatuar gjetje, të cilat nuk janë në përputhje me
praktikat e shëndosha bankare. Këto gjetje kanë qenë të natyrave të ndryshme si:

Ø Shkelje të ligjit për kontabilitetin. Mosmbajtja në monedhën vendase e llogarive të
rezultatit financiar, moszbatim me korrektësi i Manualit të Kontabilitetit Bankar për
regjistrimin në zëra jashtë bilancit të garancive të  marra në formë pronësie si dhe
mosregjistrimin si zëra jashtë bilancit të kufirit të lëvruar e të papërdorur për kreditë
me kufi .

Ø Shkelje të ligjit nr. 8365, datë 02.07.1998 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”,
neni 20. Në disa banka nuk funksionon komiteti i kontrollit apo njësia e kontrollit të
brendshëm.

Ø Shkelje të kërkesave të ligjit: "Për shoqëritë tregtare", mbi mbajtjen e regjistrit të
aksionerëve dhe regjistrimit të ndryshimeve në statut.

Ø Shkelje të rregulloreve të Bankës së Shqipërisë si:

a) Klasifikimi i portofolit të kredive jo në përputhje me rregulloren e Bankës së
Shqipërisë “Për klasifikimin e kredive dhe krijimin e fondeve rezervë për mbulimin
e humbjeve nga kreditë”.

b) Llogaritje jo e saktë e pozicionit të hapur valutor si dhe tejkalim të kësaj norme të
parashikuar në rregulloren përkatëse.
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c) Tejkalim të përqendrimit në një përfitues të vetëm (bankat jorezidente) mbi limitin
e lejuar në rregulloren përkatëse.

d) Emërimi dhe fillimi nga detyra e administratorëve në disa banka pa marrë më
parë miratimin paraprak nga Banka e Shqipërisë.

e) Dokumentacioni për kryerjen e transfertave nuk i përgjigjet kërkesave të
rregullores  “Për veprimtarinë valutore”.

Departamenti i Mbikëqyrjes Bankare, në varësi të shkeljeve të evidentuara, ka
përcaktuar masat korrektuese ose ndëshkimore, mbështetur në dispozitat e ligjit
nr.8365, datë 02.07.1998 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë" dhe aktet nënligjore
të Bankës së Shqipërisë.

Masat korrektuese dhe ndëshkimore që janë zbatuar në vitin 2001 janë:

• Rekomandime apo sugjerime për të korrigjuar parregullsitë e vogla.
• Kërkesa  për paraqitjen në Bankën e Shqipërisë të një programi masash për

rregullimin e gjendjes së bankës, në rast të ndeshjes së parregullsive, duke
përcaktuar edhe afatet përkatëse.

• Masa ndëshkuese ndaj administratorëve për shkeljet e konstatuara.

Bankat, në mbështetje të kërkesave dhe të rekomandimeve të dhëna në raportet e
ekzaminimit (në krahasim me vitin e kaluar) i kanë kushtuar kujdes plotësimit të akteve
të brendshme të tyre në të gjitha fushat e veçanërisht në veprimtarinë kredituese, në
administrimin e të drejtave dhe të detyrimeve, në administrimin e rreziqeve të ndryshme
etj..

Bankat po familjarizohen me nevojën e respektimit të ligjit, të akteve nënligjore dhe të
rekomandimeve të Bankës së Shqipërisë. Këto krijojnë premisa, për zhvillimin e
marrëdhënieve korrekte midis Bankës së Shqipërisë dhe bankave të nivelit të dytë.


