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KKAAPPIITTUULLLLII  IIVV::  MMBBIIKKËËQQYYRRJJAA  BBAANNKKAARREE  
 
Mbikëqyrja bankare gjatë vitit 2002 është përpjekur të sigurojë zbatimin e 
ligjeve dhe të rregulloreve të vendosura nga Banka e Shqipërisë, të ndihmojë 
në krijimin e një sistemi bankar efikas dhe konkurues, të sigurojë depozituesit 
dhe aksionerët për një administrim sa më të mirë të mjeteve të tyre. Ajo ka 
luajtur një rol të rëndësishëm në evidentimin dhe në zgjidhjen e problemeve të 
bankave të veçanta.   
 
 
IIVV..11..  LLIICCEENNCCIIMMII  DDHHEE  KKUUAADDRRII  RRRREEGGUULLLLAATTOORR..  
 
IIVV..11..11..  LLIICCEENNCCIIMMII..  
 
Politika e licencimit të bankave dhe subjekteve të tjera, gjatë vitit 2002 në 
krahasim me një vit më parë, nuk ka ndryshuar. Banka e Shqipërisë ka ruajtur 
të njëjtën kërkesë për shumën e kapitalit minimal të kërkuar për hapjen e një 
banke. E veçanta e këtij viti është paraqitja e kërkesës për marrjen e licencës 
për të kryer veprimtari bankare nga persona juridikë dhe fizikë shqiptarë.  
 
Në vitin 2002: 
 
 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mori vendimin për dhënien 

e licencës për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e 
Shqipërisë “Bankës së Kreditit të Shqipërisë”.  

 Banka e Shqipërisë ka shqyrtuar paraprakisht kërkesat e bankave për 
hapjen e 9 degëve dhe 1 agjencie të reja.  

 Është miratuar licenca për subjektin jobankë “Fondi i Financimit të 
Zonave Malore”, si subjekt për të ushtruar veprimtarinë e dhënies së 
kredive. Nga subjektet jobanka të licencuara, “Posta Shqiptare sh.a” ka 
zgjeruar veprimtaritë e saj, me aktivitetin për të shërbyer si agjente ose 
si këshilltare financiare si dhe është pajisur me licencën për kryerjen e 
aktivitetit të këmbimit valutor në disa rrethe të vendit. 

 Mbi bazën e rregullores “Për licencimin e shoqërive të kursim-kreditit 
dhe të unioneve të tyre” në bashkëpunim me Fondin e Financimit Rural 
dhe me fondacionin “Lëvizja për zhvillimin e shoqërive të kursim-
kreditit” u licencuan 113 shoqëri të kursim-kreditit dhe 2 unione të 
shoqërive të kursim-kreditit.  

 Bankat dhe degët e bankave të huaja bëjnë ndryshimin e 
administratorëve dhe të aksionerëve të tyre vetëm pas marrjes së 
miratimit paraprak të Bankës së Shqipërisë. Banka e Shqipërisë ka 
dhënë miratimin paraprak për rreth 40 administratorë të rinj të bankave 
dhe të degëve të bankave të huaja, ku përfshihen anëtarë të këshillit 
drejtues, anëtarë të komitetit të kontrollit, drejtorë të përgjithshëm, 
drejtorë departamentesh dhe drejtuesit e degëve të bankave. 

 Banka e Shqipërisë, gjatë vitit 2002, në zbatim të ligjit “Për bankat në 
Republikën e Shqipërisë” miratoi paraprakisht pjesëmarrjen e 
Commerzbank AG, me 20 për qind të kapitalit të Bankës FEFAD.  
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Tabelë 39: Lista e subjekteve të licencuara nga Banka e Shqipërisë. 
Nr. Subjektet Viti 2000 Viti 2001 Viti 2002 
1 Banka dhe degë të bankave të huaja  13 13 14 
2 Subjekte financiare jobanka 2 4 5 
3 Zyra të këmbimit valutor 19 38 58 
4 Shoqëri të kursim-kreditit   113 
5 Unione të shoqërive të kursim-kreditit   2 
 
IIVV..11..22..  KKUUAADDRRII  RRRREEGGUULLLLAATTOORR  MMBBIIKKËËQQYYRRËËSS..  
 
Gjatë vitit 2002 kuadri rregullator i mbikëqyrjes bankare u plotësua me akte të 
reja rregullatore të rëndësishme, që kishin të bënin me formalizimin dhe me 
rregullimin e shoqërive të kursim-kreditit dhe të unioneve të tyre dhe me 
kujdestarinë e likuidimin e bankave. Po gjatë vitit 2002, kuadri rregullator 
ekzistues u përmirësua me ndryshimin e disa rregulloreve për t’iu përshtatur 
ndryshimeve aktuale në tregun e produkteve dhe të shërbimeve bankare. 
 
1. Aktet e reja rregullative: 
 
a) Rregullorja “Për licencimin e shoqërive të kursim-kreditit dhe të unioneve 

të tyre”, miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr. 11, datë 27.02.02. 
 
Licencimi i shoqërive të kursim-kreditit dhe unioneve të tyre është një hap 
cilësor drejt kthimit të këtyre institucioneve të mikrofinancës në institucione 
formale të mbikëqyrura nga një autoritet përgjegjës si Banka e Shqipërisë. 
Ligji “Për shoqëritë e Kursim- Kreditit”, përcaktoi Bankën e Shqipërisë si 
autoritetin mbikëqyrës edhe të shoqërive të kursim-kreditit dhe të unioneve të 
tyre. Mbi këtë bazë, Banka e Shqipërisë nxori aktet e brendshme rregullative 
lidhur me licencimin dhe me mbikëqyrjen e këtyre subjeteve të mikrofinancës. 
Formati i rregullores është i ngjashëm me formatin standard të disa 
dokumenteve të tjera të licencimit për subjekte të tjera. 
 
b) Rregullorja “Për mbikëqyrjen e shoqërive të kursim-kreditit dhe të unioneve 

të tyre”, miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr. 67, datë 28.08.02. 
 
Rregullorja “Për mbikëqyrjen e shoqërive të kursim-kreditit dhe të unioneve të 
tyre” është dokumenti i dytë, i cili plotëson kuadrin rregullativ mbikëqyrës për 
shoqëritë e kursim-kreditit dhe të unioneve të tyre. Ndërsa, me miratimin e 
rregullores “Për licencimin e shoqërive të kursim-kreditit dhe të unioneve të 
tyre” bëhet fomalizimi i këtyre institucioneve në tregun financiar.  
 
c) Udhëzimi “Mbi kujdestarinë dhe likuidimin e bankave”, miratuar me vendim 

të Këshillit Mbikëqyrës nr. 45, datë 12.06.02. 
 
Udhëzimi “Mbi kujdestarinë dhe likuidimin e bankave” nxirret në zbatim të ligjit 
“Për bankat në Republikën e Shqipërisë”. Procedurat që trajtohen në këtë 
udhëzim kanë të bëjnë me situata në të cilat bankat, si rezultat i aktivitetit të 
tyre ose si rezultat i zhvillimeve jashtë tyre, përballen me probleme financiare, 
të cilat kanë nevojë për ndërhyrje nga jashtë.  
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2. Përmirësimi i akteve rregullative ekzistuese: 
 
a) Ndryshim në rregulloren “Për menaxhimin e riskut të kredisë”, miratuar me 

vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr. 31, datë 08.05.02. 
  
Ndryshimet e propozuara në rregulloren “Për menaxhimin e rrezikut të 
kredisë”, u diktuan nga përvoja praktike për përdorimin e kredisë kufi. Ato janë  
saktësime dhe plotësime në kuadrin rregullativ për të rritur efektivitetin e 
mbikëqyrjes bankare për këtë veprimtari të veçantë.  
 
b) Për një ndryshim në rregulloren “Për mjaftueshmërinë e kapitalit”, miratuar 

me vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr. 72, datë 11.09.02. 
 
IIVV..22..  EECCUURRIIAA  EE  SSIISSTTEEMMIITT  BBAANNKKAARR2288..  
 
Gjendja financiare e sistemit bankar në fundvitin 2002 vlerësohet e mirë, 
sistemi bankar evidenton të ardhura neto pozitive prej 3,9 miliardë lekësh ose 
rreth 0,6 për qind e PBB-së. Niveli i këtij treguesi, krahasuar me fundvitin 
2001, është më i ulët për 0,4 miliardë lekë ose 9,4 për qind (në terma realë 
rënia llogaritet 11 për qind). Janë pikërisht rezultatet e politikave dhe të 
vendimeve administruese të institucioneve financiare dhe aftësitë e tyre në 
konvertimin e aktiveve në të ardhura neto, të cilat reflektohen në treguesit e 
rentabilitetit. E ndërsa ROA tregon aftësinë e institucionit për të operuar në 
tërësi me fitim, ROE tregon mundësinë e rritjes së investimeve. Këta tregues 
evidentohen brenda niveleve normale29. 
 
Tabelë 40: Tregues të rentabilitetit për vitin 2002, në përqindje. 
Treguesi Sistemi 

bankar 
G1 G2 G3 

ROA* 1.2 1.2 0.6 1.3 
ROE* 19.1 47.6 3.4 13.1 
Të ardhurat neto nga interesat /aktive mesatare 
gjithsej 

2.7 2.2 3.2 3.5 

Shpenzime të veprimtarisë /aktive mesatare 
gjithsej 

1.7 1.1 2.9 2.4 

Shpenzime për provigjone / aktive mesatare 
gjithsej 

0.3 0.1 2.0 0.5 

*Kthyeshmëria nga aktivet. 
**Kthyeshmëria nga fondet e veta. 
 
Tabelë 41: Tregues të rentabilitetit, ecuria në vite. 
Treguesi në % Dhjetor ‘99 Dhjetor ‘00 Dhjetor ‘01 Dhjetor ‘02 
ROA 0.5 2.1 1.5 1.2 
ROE 15.7 20.6 21.6 19.1 
 

                                                 
28 Pjesa e tregut financiar të licencuar nga Banka e Shqipërisë po njeh zhvillime modeste nga një 
periudhë në tjetrën. Në vend operojnë gjithsej pesë institucione financiare jobanka. Totali i aktiveve të 
këtyre institucioneve përbën rreth 0,9 për qind të totalit të aktiveve të sistemit bankar. Pesha modeste e 
këtyre institucioneve vërteton në të njëjtën kohë që sistemi financiar shqiptar ende identifikohet me 
sistemin bankar. Gjithashtu, në këtë të fundit, vlen të përmendet dhe veprimtaria e 59 zyrave të 
këmbimeve valutore, 109 shoqërive të kursim-kreditit dhe të 2 unioneve të tyre. 
29 Niveli normal i ROA konsiderohet 0.5 – 1.6 për qind, ndërsa për ROE 10 – 20 për qind. 
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E ardhura neto nga aktiviteti kryesor i sistemit bankar rezulton 11,2 miliardë 
lekë pothuajse në të njëjtat nivele sa edhe në vitin 2001. Nga këto të ardhura 
rreth 78,7 për qind e përbëjnë të ardhurat neto nga interesat, të cilat 
vazhdojnë të japin dhe kontributin kryesor në të ardhurën neto, ndërsa pjesa 
tjetër e të ardhurave rrjedh kryesisht nga komisionet dhe nga veprimtaria 
valutore. 
 
Tabelë 42: Ecuria e të ardhurave dhe e shpenzimeve financiare, rezultati financiar. 
Treguesi në miliardë lekë Dhjetor ‘99 Dhjetor ‘00 Dhjetor ‘01 Dhjetor ‘02 
Totali i të ardhurave 39.1 31.0 29.2 28.0 
Totali i shpenzimeve 37.9 25.7 24.9 24.1 
E ardhura neto (fitimi) 1.2 5.3 4.3 3.9 
 
Tabelë 43: Ecuria e të ardhurave dhe e shpenzimeve nga aktiviteti kryesor, e ardhura 
neto. 
Treguesi në miliardë lekë Dhjetor ‘99 Dhjetor ‘00 Dhjetor ‘01 Dhjetor ‘02 
Të ardhurat nga veprimtaria 
kryesore 

37.5 27.0 26.1 26.9 

Shpenzime për veprimtarinë 
kryesore 

31.1 17.1 15.0 15.7 

E ardhura neto  6.4 9.9 11.1 11.2 
Nga kjo: e ardhura neto nga 
interesat 

5.2 7.7 8.7 8.8 

 
Shpenzimet e përgjithshme të veprimtarisë për sistemin bankar rezultojnë 5,5 
miliardë lekë duke evidentuar një rritje për rreth 0,7 miliardë lekësh krahasuar 
me vitin 2001, ndërkohë që edhe shpenzimet për provigjone evidentojnë rritje 
për rreth 0,04 miliardë lekë. Niveli relativisht i konsiderueshëm i këtyre 
shpenzimeve ndonëse ndikon negativisht në të ardhurën neto të sistemit, i 
shërben zgjerimit të aktivitetit të bankave, përmirësimit të teknologjisë dhe 
informacionit, si dhe mbulimit të humbjeve të mundshme nga moskthimi i 
kredive (kërkesë rregullatore).    
 
Tabelë 44: Raporti i efikasitetit. 
Treguesi në miliardë lekë Dhjetor ‘99 Dhjetor ‘00 Dhjetor ‘01 Dhjetor ‘02 
Shpenzimet e përgjithshme të 
veprimtarisë 

3.2 4.0 4.8 5.5

Të ardhurat bruto të veprimtarisë 4.8 11.5 10.4 10.5
Raporti i efikasitetit (në %) 65.9 34.5 46.3 52.7
 
Aktivet e sistemit bankar janë rritur për 20,9 miliardë lekë ose 6,5 për qind në 
terma nominalë, ndërkohë që rritja reale llogaritet 3,4 për qind. Krahasuar me 
vitin e kaluar, i cili evidentoi rritje nominale të totalit të aktiveve të sistemit 
bankar për 17,6 për qind ose 46,7 miliardë lekë, duhet të përmendim se 
shkaku i ritmit më të ulët rritës, është ngjarja e tërheqjes së konsiderueshme 
të depozitave nga Banka e Kursimeve dhe nga Banka Kombëtare Tregtare 
gjatë muajve mars-prill. Kështu, ndërsa në muajin shkurt sistemi evidentoi 
rritje për 7,3 miliardë lekë krahasuar me fundvitin 2001, në muajin mars rënia 
evidentohet 7,6 miliardë lekë krahasuar me muajin shkurt dhe 385,6 milionë 
lekë krahasuar me fundvitin. Në muajin prill evidentohet tërheqje më e madhe 
e depozitave nga këto banka, e cila jep efekt në një rënie të totalit të aktiveve 
të sistemit bankar në muajin qershor për 3,9 miliardë lekë krahasuar me 
fundvitin 2001. Ndërkohë, është muaji gusht në të cilin sistemi bankar 
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prezanton rritje krahasuar me fundvitin, rritje kjo që vazhdon të shfaqet edhe 
në muajt e tjerë të vitit 2002.   
 
Tabelë 45: Totali i aktiveve, ecuria në vite. 
Treguesi në miliardë lekë Dhjetor ‘99 Dhjetor ‘00 Dhjetor ‘01 Dhjetor ‘02 
Totali i aktiveve 249.5 270.8 318.5 339.3 
Në % ndaj PBB 51.1 49.1 53.5 51.6 
 
Në analizën sipas grupbankave të sistemit, grupi i bankave me kapital 
shtetëror (që aktualisht përbëhet vetëm nga Banka e Kursimeve) evidenton 
rënie të totalit të aktiveve për 4,9 miliardë lekë, grupi i bankave me kapital të 
përbashkët një rritje për 447 milionë, ndërkohë që rritja në grupin e bankave 
me kapital privat për 25.4 miliardë lekë konfirmon rëndësinë e këtij të fundit në 
rritjen e aktiveve të sistemit bankar gjatë vitit 2002.  
 
Zgjerimi i aktivitetit të bankave private (G3) po e përafron kontributin e këtij 
grupi në aktivitetin bankar me atë të grupit të bankave me kapital shtetëror 
Pesha e aktiveve të G3 ndaj sistemit bankar prej 40,3 për qind është vetëm 
13.8 pikë përqindjeje më e ulët se pesha e G1. 
 
 
Grafik 59: Pesha e grupbankave në vite në sistemin bankar sipas totalit të aktiveve.  

 
Tabelë 46: Pesha e grupeve bankare sipas disa treguesve ndaj totalit të sistemit bankar 
(në përqindje). 

G1 G2 G3 Treguesi 
2001 2002 2001 2002 2001 2002 

Llogaritë rrjedhëse dhe depozitat 63.5  58.1 4.8 4.9 31.7 37.0 
Kapitali aksioner 20.9 24.7 18.6 16.3 60.5 59.0 
Kredia neto 3.2 1.3 22.8 16.1 74.0 82.6 
Bono thesari 81.2 78.2 0.9 1.4 17.9 20.4 
Vendosje në banka 40.0 36.7 10.5 11.5 49.5 51.8 
Totali i aktiveve të grupit (miliardë 
lekë) 

188.5 183.6 18.6 19.1 111.3 136.7 
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Gjatë vitit 2002 aktiviteti kreditues i bankave të sistemit prezantoi ecuri të 
kënaqshme, si në aspektin sasior ashtu dhe në atë cilësor. Kështu, teprica e 
kredisë evidentoi rritje për 10,9 miliardë lekë, e përqendruar kryesisht në 
kredinë afatshkurtër megjithëse me një tendencë në rënie gjatë vitit 2002.  
Treguesi i cilësisë së këtij portofoli (raporti i kredive me probleme ndaj 
tepricës së kredisë) llogaritet 5,6 për qind nga 6,9 për qind në fundvitin 2001. 
Niveli më i ulët i këtij treguesi evidenton përmirësim të cilësisë së kreditimit.   
 
Tabelë 47: Tregues të portofolit të kredive në përqindje ndaj kredive të klasifikuara. 

Sistemi bankar G1 G2 G3 Treguesi 
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 

Kredi të 
klasifikuara* 

100.0  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Standarde 88.3 89.9 72.3 79.8 66.4 70.1 96.0 94.4
në ndjekje 4.6 4.6 20.3 5.4 14.4 8.4 0.8 3.8
nënstandarde 4.0 3.0 0.6 1.6 14.0 11.9 1.1 1.1
të dyshimta 1.7 0.7 0.2 0.4 4.8 3.0 0.8 0.2
të humbura 1.3 1.8 6.6 12.7 0.3 6.6 1.3 0.6
Mbulimi me 
provigjone 

4.4 4.2 8.5 14.3 7.4 11.6 3.3 2.4

* 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, si treguesi që vlerëson fuqinë e një 
banke, bën në të njëjtën kohë dhe vlerësimin e mbarëvajtjes dhe të sigurisë 
së sistemit bankar në tërësi. Edhe në fund të vitit 2002, raporti i 
mjaftueshmërisë së kapitalit për sistemin bankar shqiptar vazhdon të 
evidentojë një nivel relativisht të lartë prej 31,5 për qind30, ndonëse krahasuar 
me vitin 2001 ky raport evidenton rënie.  
 
Tabelë 48: Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit sipas grupbankave në fund të vitit 
2001. 

Treguesi Sistemi bankar G1 G2 G3 
Raporti i mjaftueshmërisë 
së kapitalit  

 
35,3 

 
29,9 

 
40,4 

 
35,7 

 
Dy janë elementet e raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit – kapitali 
rregullator dhe aktivet e klasifikuara sipas rrezikut, të cilët japin ndikim edhe 
në këto nivele të raportit. E ndërsa kapitali rregullator rritet me 6,9 për qind 
ose rreth 1,2 miliardë lekë krahasuar me fundvitin 2001, aktivet e klasifikuara 
sipas rrezikut relatojnë një rritje për 19,4 për qind ose rreth 9 miliardë lekë 
(kryesisht kredidhënia). Eshtë pikërisht grupi i bankave private, që duke e 
zgjeruar shumë shtrirjen në aktivet me rrezik, jep ndikim kryesor në rënien e 
raportit të sistemit. Kështu, raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit për grupin e 
bankave me kapital privat evidenton nivelin më të ulët 28,9 për qind, për 
grupin e bankave me kapital shtetëror 33,3 për qind dhe për grupin e bankave 
me kapital të përbashkët 43,6 për qind. Pra, analiza e raportit të 
mjaftueshmërisë së kapitalit sipas grupbankave të sistemit dallon grupin e 
bankave private me rënie të raportit, ndërkohë që dy grupet e tjera 
evidentojnë rritje. Kjo vlerëson edhe një herë kontributin në rritje të bankave 
private në investimet më me rrezik, kontribut i cili parashikohet të jetë më i 

                                                 
30 Norma minimale e kërkuar e raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit është 12 për qind. 
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madh duke marrë në konsideratë kapacitetet e brendshme dhe nivelet e 
kënaqshme të kapitalit që kanë këto banka.  
 
Tabelë 49: 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      65.1  85.2 18.2 43.0
Aktive me rrezik të ulët     21.3  12.6 38.1 31.4
Aktive me rrezik të mesëm      3.0   0.1 23.3   4.0
Aktive me rrezik të lartë     10.6   2.1 20.5 21.6
 
Analiza e treguesve kryesorë të likuiditetit evidenton nivel të kënaqshëm të tij 
edhe për vitin 2002.  Situata e krijuar në periudhën mars-prill nga tërheqja e 
depozitave të individëve, ndonëse u përballua me sukses nga lehtësirat e 
ofruara nga Banka e Shqipërisë, bëri që edhe gjatë gjithë periudhës në 
vazhdim sistemi të reflektonte një situatë asimetrike likuiditeti. Nga njëra anë u 
pozicionua Banka e Kursimeve si kërkuese likuiditetesh, duke shfrytëzuar në 
mënyrë të konsiderueshme lehtësirat e Bankës së Shqipërisë dhe tregun 
ndërbankar, dhe nga ana tjetër, bankat e tjera të sistemit të cilat përgjithësisht 
u paraqitën me tepricë likuiditetesh. Niveli i kënaqshëm i aktiveve likuide në 
tërësinë e aktiveve të bankave (mbi 37 për qind) dhe ndaj pasiveve 
afatshkurtra (mbi 100 për qind), si dhe lehtësirat e ofruara nga Banka e 
Shqipërisë për likuiditetin, bënë që edhe gjatë këtij viti bankat të mos 
ekspozohen ndjeshëm ndaj rrezikut të likuiditetit.  
 
Gjatë vitit 2002 sistemi bankar shqiptar vazhdoi të konsolidojë gjendjen 
e tij të shëndoshë financiare. 
 
Tabelë 50: Tregues pёr sistemin bankar. 
 
 
Bankat* 

 
 

Nr. 
i 

degëve 

 
 

Nr. 
 i 

agjencive 

Kapitali 
paguar / 
Totali i 
bilancit 

(%) 

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: BANKAT SHTETËRORË 
1. Banka e Kursimeve 37 91 0.4 92.4 0.5 16.2 78.2 

GRUPI II: BANKAT E PËRBASHKËTA 
2. Banka Italo Shqiptare  3 10.5 76.0 37.0 22.5 1.4 
3. Banka Arabo 
Shqiptare Islamike 

 
1 

 63.4 36.0 6.3 0.0 0.0 

GRUPI II: BANKAT E TJERA 
4. Banka Kombëtare 
Tregtare 

10 1 4.9 92.5 0.3 0.0 9.5 

5. Banka Dardania   56.4 17.6 0.0 0.0 0.0 

6. Banka Tirana 11  5.5 77.2 17.4 1.4 4.8 

7. Banka Kombëtare 
Greke – dega Tiranë 

 
 

 
3 

12.9 83.4 3.4 4.6 0.9 

8. Banka Tregtare 
Ndërkombëtare 

 
1 

 43.4 55.9 33.5 10.5 0.2 

9. Banka Alfa – dega  
Tiranë 

5  7.7 49.7 51.0 1.6 0.4 

10. Banka Amerikane e 
Shqipërisë 

 
2 

 3.8 92.4 13.1 1.9 3.0 

11. Banka Fefad  7 1 8.7 84.1 26.2 2.0 1.4 
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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 0.3 
 

*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. 
 
IIVV..33..  NNDDËËRRMMJJEETTËËSSIIMMII  BBAANNKKAARR..  
 
Shkalla e ndërmjetësimit për sektorin bankar megjithë zhvillimet pozitive të 
vërejtura gjatë vitit 2002, mbetet e ulët.  
 
Tabelë 51: Treguesit kryesorë të ndërmjetësimit në një analizë krahasuese për vitin 
2001. 

Treguesit Shqipëri* Bullgari Kroaci Maqedoni Rumani Slloveni Turqi Greqi 

Rap. dep. me afat/PBB  40.1 31.6 48.6 16.5 8 47.1 73.7 90.7 

Rap. kred.i brendsh/PBB  35.1 27.2 51.9 20.6 12.4 49.5 99.4 109.3 

Rap. kred.sek.priv/PBB  7.2 16.9 41.3 21.6 7.8 40 28 63.3 

Rap. kredi sek. priv/Depozita 
me afat   

17.5 53.4 85.1 136∗ 99.8 85.1 37.3 69.78 

Kred sek priv/ Kreditit të 
brendshëm  20.0 62.2 79.7 78.3 63.2 81.0 28.1 57.9 

Diferenca e normave të interesit  7.9 9.8 6.3 8.8  5.2  5.3 

Nr. i bank. për 100 000 banorë 0.45 1.13 1.0 1.9  1.3 0.1  

Nr. i degëve & agjenc. për  100 
000 banorë 2.7 69.23 18.1 76.4  29.8 10.7 31.2 

Nr. i punonjësve të bankave për 
100 000 banorë 74.9  371.4 191.5  566.2 220.0 592.7 

Burimi: IFS Qershor 2002 dhe Raportet Vjetore të Mbikëqyrjes Bankare. 
*Treguesit për Shqipërinë i referohen vitit 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Box 14. ANALIZË KRAHASUESE E TREGUESVE TË NDËRMJETËSIMIT TË SHQIPËRISË ME
VENDET E RAJONIT. 
Në analizën krahasuese të treguesve për matjen e shkallës së ndërmjetësimit financiar në
Shqipëri, me vendet e rajonit dalin në pah këto tipare kryesore: 

- Shqipëria renditet në vendet me nivel të mirë të raportit të depozitave ndaj PBB-së (36.4
për qind për vitin 2001); 

- raporti i kreditimit të ekonomisë ndaj PBB-së ka nivelin më të ulët ndërmjet vendeve të
rajonit; 

- efikasiteti i ndërmjetësimit është në nivele shumë herë më të ulëta se në vendet e tjera; 
-  kostoja e ndërmjetësimit në Shqipëri është relativisht e lartë;   
- raporti i kredisë së sektorit privat ndaj kreditit të brendshëm është në nivelin më të ulët

ndërmjet të gjitha vendeve të marra në analizë; 
- madhësia e sistemit është relativisht e vogël.  

Karakteristikat e mësipërme nënvizojnë se bankat në Shqipëri janë aktive në grumbullimin e
depozitave. Ato investojnë pjesën më të madhe të depozitave të grumbulluara në bono thesari.
Kjo përforcon idenë se shkalla e ndërmjetësimit bankar në Shqipëri është në nivelet më të ulta të
të gjitha vendeve të rajonit të krahasueshme me të. Treguesit e madhësisë për sistemin bankar
theksojnë se numri i bankave në Shqipëri është i vogël, por nivelet shumë herë më të ulëta për
treguesin e degëve dhe të punonjësve në sektorin bankar theksojnë për një shtrirje të kufizuar të
sistemit bankar. Kjo ndikon ndjeshëm në konkurrencën bankare si dhe në shkallën e
ndërmjetësimit financiar. 
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Bankat, në pamundësi për t’i investuar fondet e tyre në kredi, vazhdojnë të 
investojnë kryesisht në bono thesari dhe kjo duket në nivelin akoma të ulët që 
zë kredia për sektorin privat ndaj totalit të kreditit të brendshëm të bankave.  
 
Tabelë 52: Ecuria e treguesve të ndërmjetësimit për Shqipërinë në vite.  

TTrreegguueessiitt3311  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Depozita me afat /PBB (1) 17.0 21.4 15.3 25.9 29.4  32.7  33.2 36.4 40.1

Krediti i brendshëm /PBB (2) 13.4 17.7 26.0 27.5 28.2 30.4 30.6 32.5 35.1

Kredi sektori privat /PBB (3) 3.8 3.7 3.9 3.8 3.2 3.6 4.5 5.9 7.2

Kredi sektori privat /Depozita me 
afat  

22.5 17.2 25.3 14.6 11.0 11.0 13.6 16.1 17.5

Kredi sektori priv./ kredit të 
brendshëm 28.6 21.0 14.9 13.8 10.4 10.9 13.4 17.0 20.0

Marzhi i ndërmjetësimit 32     9.0 7.9 6.4 4.1 4.17

Diferenca midis normës së 
kredisë dhe të depozitave me afat  10.1 -3.2 10.2 11.4 16.7 7.9 7.9

 
Viti 2002 nuk ka sjellë ndryshim të dukshëm në koston e ndërmjetësimit duke 
treguar se bankat vazhdojnë të mbajnë një marzh të njëjtë ndërmjet të 
ardhurave të tyre nga investimet me koston që ato duhet të paguajnë për 
grumbullimin e fondeve. Kur kjo diferencë është e madhe, konsiderohet si një 
pengesë për zgjerimin dhe për zhvillimin e ndërmjetësimit financiar, përderisa 
dekurajon kursimtarët e mundshëm me një kthim të ulët për depozitat dhe 
kufizon financimin për huamarrësit e mundshëm, duke reduktuar mundësinë 
për investime të parashikuara dhe në këtë mënyrë mundësinë e rritjes të 
ekonomisë.      
 
IIVV..44..  IINNSSPPEEKKTTIIMMEETT  NNËË  VVEENNDD..  
 
Realizimi i inspektimeve në vend bëhet në bazë të planit të miratuar 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. 
 
Disa nga karakteristikat kryesore që u vunë re në sistemin bankar gjatë vitit 
2002 janë: 
 
1. Zgjerimi i aktivitetit kreditues është shoqëruar me një përmirësim të 

portofolit të kredisë, ndonëse evidentohen akoma disa mangësi ku do të 
veçonim si më kryesoret: 

                                                 
31Shënim:” Depozita me afat” përfshijnë depozitat me afat në monedhën vendase dhe depozitat në 
monedhë të huaj.  “Kredi sektori privat” përfshin edhe huatë kaluar pranë ATK-së.  
32 Në vitin 1998 të dhënat e mbikëqyrjes raportohen sipas një sistemi të ri raportues dhe nuk mund të 
krahasohen me të dhënat e mëparshme.  
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• Fillimi i aktivitetit kreditues pa siguruar më parë një ekip të përgatitur, për 

t’iu përgjigjur kërkesave të këtij sektori si dhe mungesa e përvojës për 
monitorimin e kredive. 

• Mosmbështetja në politika dhe në procedura të plota dhe të sakta. 
• Ekzistenca e një tregu jo në nivelin e duhur për t’iu përgjigjur detyrimeve të 

një kredimarrjeje, i cili akoma nuk është familjarizuar sa duhet me parimet 
e ekonomisë së tregut. 

• Situata e pastabilizuar në disa sektorë jetikë të ekonomisë, si ai i 
energjitikës. 

• Mosfunksionimi i aspekteve ligjore që kanë të bëjnë me procesin e 
kreditimit. 

 
2. Është rikthyer besimi i publikut në sistemin bankar pas panikut që 

mbizotëroi në muajt mars – prill 2002 në Bankën e Kursimeve dhe në atë 
Kombëtare Tregtare. Gjendja e likuiditetit dhe, në përgjithësi, aktiviteti i 
këtyre bankave është përmirësuar ndjeshëm duke u rikthyer në rrjedhën 
normale. 

 
Në sistemin bankar ka patur një gjendje likuiditeti të mirë, përgjithësisht si 
rezultat i investimit në zëra likuidë si: vendosje në bankat e tjera, në bono 
thesari të Qeverisë së Shqipërisë apo në letra me vlerë të qeverive të tjera 
të vendeve të Zonës A. 

 
3. Drejtimi i lartë, në përgjithësi, ka reaguar pozitivisht ndaj problemeve të 

ngritura në 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 vitit 2002 u realizuan 13 inspektime të plota dhe 11 të pjesshme. Gjatë 
inspektimeve të kryera janë konstatuar shkelje të natyrave të ndryshme si: 
 
 Shkelje të ligjit “Për kontabilitetin” dhe moszbatim me korrektësi i “Manualit 

të kontabilitetit bankar” për mbajtjen e kontabilitetit dhe të rezultatit 
financiar në monedhën vendase. 

 
 Shkelje të ligjit nr. 8365, datë 02.07.1998 “Për bankat në Republikën e 

Shqipërisë”, neni 6, për mbajtjen e dokumentacionit dhe të 
korrespondenncës në gjuhën shqipe. 

 
 Shkelje të ligjit nr. 8365, datë 02.07.1998 “Për bankat në Republikën e 

Shqipërisë”, neni 20, lidhur me ndarjen e pozicionit të anëtarit të komitetit 
të kontrollit nga pozicioni i anëtarit të komitetit të administrimit. 

 
 Moszbatim me korrektësi të ligjit nr. 8365, datë 02.07.1998 “Për bankat në 

Republikën e Shqipërisë”, neni 20, lidhur me rritjen e rolit të komitetit të 
kontrollit dhe të kontrollit të brendshëm të vetë bankës. 
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 Shkelje të rregulloreve të Bankës së Shqipërisë si: 

 
• klasifikimi i portofolit të kredive jo në përputhje me rregulloren e Bankës së 

Shqipërisë “Për menaxhimin e riskut të kredisë”; 
• emërimi dhe fillimi nga detyra i disa administratorëve në disa banka pa 

marrë miratimin paraprak nga Banka e Shqipërisë; 
• dokumentacioni përkatës që duhet të shoqërojë transfertat e kryera nga 

bankat nuk i përgjigjet kërkesave të rregullores nr. 12, datë 21.02.2001 
“Për veprimtarinë valutore”. 

 
Në varësi të shkeljeve të evidentuara, janë përcaktuar masat korrektuese ose 
ndëshkimore, mbështetur në dispozitat e ligjit nr. 8365, datë 02.07.1998 “Për 
bankat në Republikën e Shqipërisë” dhe në aktet nënligjore të Bankës së 
Shqipërisë. 
 
Masat e zbatuara në vitin 2002 janë: 
 
• rekomandime apo sugjerime për të korrigjuar parregullsitë e vogla; 
• kërkesa për të paraqitur në Bankën e Shqipërisë një program masash për 

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

• masa ndëshkuese ndaj administratorëve që kanë të bëjnë me shkeljet e 
konstatuara ndaj kuadrit ligjor dhe rregullativ në fuqi. 

 
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, veçanërisht në 
veprimtarinë kredituese, 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 marëdhënieve korrekte midis Bankës së Shqipërisë dhe bankave të nivelit 
të dytë.    
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Box 15: PLANI AFATMESËM I ZHVILLIMIT TË MBIKËQYRJES BANKARE. 
 
Banka e Shqipërisë, në bashkëpunim me Bankën Botërore, ka hartuar një program për forcimin
e aftësive mbikëqyrëse me efekt deri në vitin 2004. Zbatimi i këtij plani ka për qëllim rritjen e
shkallës së sigurisë të sistemit bankar në Shqipëri nëpërmjet zbatimit me efikasitet të
standardeve për një veprimtari bankare të shëndoshë dhe të sigurtë. 
 
Për të realizuar këtë objektiv themelor u identifikuan nevojat në lidhje jo vetëm me përsosjen e
dokumenteve bazë udhëheqëse dhe rregullative, mbi të cilat mbështetet mbikëqyrja, por edhe
me zhvillimin dhe me përsosjen e mëtejshme të bazës rregullative për bankat e nivelit të dytë
dhe të burimeve njerëzore brenda Departamentit të Mbikëqyrjes. 
 
Në funksion të këtij qëllimi u përcaktuan disa detyra, një pjesë e të cilave kanë përfunduar ose
janë në procesin e zbatimit dhe që kryesisht kanë të bëjnë me: 
 

• Ripunimin e deklaratës së misionit të mbikëqyrjes me qëllim rritjen e transparencës dhe
të përgjegjësisë në publik si edhe ndërgjegjësimin e publikut dhe të sistemit bankar me
rolin e mbikëqyrjes bankare.  

• Thellimin e auditimeve të kryera ndaj bankave nga ekspertët kontabël të pavarur dhe
përsosjen e procesit të miratimit të tyre nga Banka e Shqipërisë nëpërmjet disiplinimit
të disa kritereve bashkëkohore në kuadrin rregullativ. 

• Vlerësimin e cilësisë së punës që kryhet në lidhje me të gjithë ciklin e ekzaminimit të
një banke dhe me kryerjen e përmirësimeve në bazë të konkluzioneve. 

• Përcaktimin e qartë të niveleve të vendimmarrjes nëpërmjet zhvillimit të një matrice
duke filluar nga drejtuesit e departamentit, Zëvendësguvernatori i Parë, Guvernatori
dhe Këshilli Mbikëqyrës.  

• Zhvillimin e një politike për të përcaktuar veprimet në dispozicion të Bankës së
Shqipërisë, në rastet kur kjo e fundit e gjykon të nevojshme marrjen e tyre për zgjidhjen
e çështjeve, që kanë të bëjnë me veprimtarinë e sigurtë dhe të shëndoshë bankare ose
me çështje të përputhjes me standardet e kësaj veprimtarie. 

• Rritjen e bashkëpunimit me industrinë bankare brenda vendit dhe me autoritetet
mbikëqyrëse jashtë nëpërmjet hapjes dhe ruajtjes së kanaleve të komunikimit. 

• Zhvillimin e një baze të dhënash në formë elektronike për të gjitha bankat me qëllim
ruajtjen e historisë së tyre për të realizuar shmangien e një rreziku operacional brenda
departamentit, marrjen e informacioneve në kohë dhe ruajtjen e vijueshmërisë së
mbikëqyrjes për çdo bankë. 

• Zhvillimin e burimeve njerëzore brenda departamentit nëpërmjet hartimit të një politike
dhe vendosjes së disa procedurave që do të identifikojnë kërkesat për trajnim të
inspektorëve dhe përmbushjen në maksimum të tyre. 

 


