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IV.1 ECURIA E SISTEMIT BANKAR GJATË VITIT 2003

ECURIA E SISTEMIT BANKAR GJATË VITIT 2003

Tregu bankar pësoi zhvillime të rëndësishme gjatë vitit 2003. Hyrja e një banke të re me
kapital vendas si dhe dhënia e lejes paraprake për një tjetër u shoqëruan nga përfundimi

i suksesshëm i shitjes së Bankës së Kursimeve. Pas disa tentativash të pasuksesshme në
dhjetorin e kaluar Banka e Kursimeve iu shit, në masën 100 për qind, investitorit strategjik
Raifeissen Bank. Pas këtyre ndryshimeve sistemi bankar shqiptar numëron 15 banka gjithsej,
detaje të të cilave jepen në tabelën e mëposhtme:

TTTTTabelë IVabelë IVabelë IVabelë IVabelë IV.1. .1. .1. .1. .1. TTTTTregues për sistemin bankarregues për sistemin bankarregues për sistemin bankarregues për sistemin bankarregues për sistemin bankar.....

Gjendja financiare e sistemit bankar në fundin e vitit 2003 vlerësohet e kënaqshme. Sistemi
bankar evidenton të ardhura neto pozitive rreth 4.45 miliardë lekë ose 0.6 për qind e PBB-
së. Krahasuar me fundvitin 2002, të ardhurat neto të sistemit janë 0,6 miliardë lekë (ose
14,4 për qind) më të larta.
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TTTTTabelë IVabelë IVabelë IVabelë IVabelë IV.2. .2. .2. .2. .2. Të ardhurat, shpenzimet dhe rezultati financiar (në miliardë lekë).Të ardhurat, shpenzimet dhe rezultati financiar (në miliardë lekë).Të ardhurat, shpenzimet dhe rezultati financiar (në miliardë lekë).Të ardhurat, shpenzimet dhe rezultati financiar (në miliardë lekë).Të ardhurat, shpenzimet dhe rezultati financiar (në miliardë lekë).

E ardhura neto1 nga aktiviteti kryesor i sistemit bankar rezulton 13.3 miliardë lekë dhe krahasuar
me fundvitin 2002 është rritur 2,1 miliardë lekë ose 18.8 për qind. Nga këto të ardhura rreth
84 për qind e përbëjnë të ardhurat neto nga interesat, të cilat vazhdojnë të japin kontributin
kryesor në të ardhurën neto, ndërsa pjesa tjetër rrjedh kryesisht nga komisionet dhe veprimtaria
valutore.

Gjendja e mirë e sistemit bankar gjen pasqyrim edhe në treguesit e rentabilitetit, të cilët siç
vihet re nga tabela e mëposhtme janë në nivele më të mira se ato të viteve të mëparshme.

TTTTTabelë IVabelë IVabelë IVabelë IVabelë IV.3. .3. .3. .3. .3. TTTTTregues të rentabilitetit, ecuria në vite (në përqindje).regues të rentabilitetit, ecuria në vite (në përqindje).regues të rentabilitetit, ecuria në vite (në përqindje).regues të rentabilitetit, ecuria në vite (në përqindje).regues të rentabilitetit, ecuria në vite (në përqindje).

Aktivet e sistemit bankar janë rritur 34.3 miliardë lekë ose 10.1 për qind në krahasim me
fundvitin 2002. Kjo rritje i atribuohet jo vetëm zërit “Veprime me thesarin dhe ndërbankare”,
por edhe zërit “Kredidhënie” dhe “Investime në letrat me vlerë”. Megjithatë, raporti i aktiveve
ndaj PBB-së ka pësuar një rënie të lehtë duke manifestuar më së shumti një aktivitet të
tkurrur të Bankës së Kursimeve në prag të privatizimit të saj.

TTTTTabelë IVabelë IVabelë IVabelë IVabelë IV.4. .4. .4. .4. .4. TTTTTotali i aktiveve, ecuria në vite (në miliardë lekë).otali i aktiveve, ecuria në vite (në miliardë lekë).otali i aktiveve, ecuria në vite (në miliardë lekë).otali i aktiveve, ecuria në vite (në miliardë lekë).otali i aktiveve, ecuria në vite (në miliardë lekë).

Nga ana tjetër, struktura e aktiveve është e diversifikuar në mënyrë më të përshtashme, fakt
që evidentohet në reduktimin e përqëndrimit të aktivitetit bankar, prezantuar nëpërmjet vlerave
në rënie të indeksit H (tabela në vijim):

TTTTTabelë IVabelë IVabelë IVabelë IVabelë IV.5. .5. .5. .5. .5. Indeksi H (Herfindahl) i përqëndrimit të aktiveve.Indeksi H (Herfindahl) i përqëndrimit të aktiveve.Indeksi H (Herfindahl) i përqëndrimit të aktiveve.Indeksi H (Herfindahl) i përqëndrimit të aktiveve.Indeksi H (Herfindahl) i përqëndrimit të aktiveve.

1 Të dhëna më të detajuara në lidhje me ecurinë dhe me gjendjen e sistemit bankar jepen në Raportin Vjetor të
Mbikëqyrjes që publikohet në formë të veçantë nga ana e Bankës së Shqipërisë.
2 Kthyeshmëria nga aktivet.
3 Kthyeshmëria nga fondet e veta.
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Gjatë vitit 2003 aktiviteti kreditues i bankave të sistemit u rrit me 30.5 për qind në krahasim
me fundvitin 2002. Megjithëse, ky aktivitet përbën vetëm 13.5 për qind të totalit të aktiveve
të sistemit, nëse përjashtojmë nga llogaritjet Bankën e Kursimeve, kredidhënia llogaritet
27.9 për qind e aktiveve të pjesës së mbetur të sistemit bankar. Ky fakt, është një mbështetje
e mirë për zgjerimin e mëtejshëm të kreditimit gjatë vitit 2004, duke konsideruar edhe
privatizimin e Bankës së Kursimeve dhe ndikimin e këtij zhvillimi në orientimin e bankës
drejt aktivitetit kreditues. Treguesi i cilësisë së kreditimit (raporti i kredive me probleme ndaj
tepricës së kredisë) llogaritet 4.6 për qind nga 5.6 për qind në fundvitin 2002. Niveli më i
ulët i këtij treguesi evidenton përmirësim të cilësisë së kreditimit.

TTTTTabelë IVabelë IVabelë IVabelë IVabelë IV.6. .6. .6. .6. .6. TTTTTregues të portofolit të kredive  (në përqindje ndaj kredive tëregues të portofolit të kredive  (në përqindje ndaj kredive tëregues të portofolit të kredive  (në përqindje ndaj kredive tëregues të portofolit të kredive  (në përqindje ndaj kredive tëregues të portofolit të kredive  (në përqindje ndaj kredive të
klasif ikuara).klasif ikuara).klasif ikuara).klasif ikuara).klasif ikuara).

Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit për sistemin bankar në fund të vitit 2003, vazhdon të
evidentojë një nivel të kënaqshëm prej 28,5 për qind, ndonëse krahasuar me vitin 20026 ky
raport shënon rënie. Ndikimin kryesor në rënien e niveleve të këtij treguesi e jep rritja e nivelit
të aktiveve të klasifikuara sipas rrezikut  me 12,3 për qind ose rreth 7 miliardë lekë, ndërkohë
që niveli i kapitalit rregullator njeh një rritje modeste prej 1,3 për qind ose 222 milionë lekë.

TTTTTabelë IVabelë IVabelë IVabelë IVabelë IV.7. .7. .7. .7. .7. RRRRRaporti i mjaftueshmërisë së kapitalit në vite (në milionë lekë).aporti i mjaftueshmërisë së kapitalit në vite (në milionë lekë).aporti i mjaftueshmërisë së kapitalit në vite (në milionë lekë).aporti i mjaftueshmërisë së kapitalit në vite (në milionë lekë).aporti i mjaftueshmërisë së kapitalit në vite (në milionë lekë).

Gjatë vitit 2003 bankat e sistemit evidentuan nivel të kënaqshëm të aktiveve likuide në
totalin e aktiveve të tyre (mbi 32 për qind), ndërkohë që edhe të dhënat operative për tregun
ndërbankar dhe lehtësitë kredituese të Bankës së Shqipërisë flasin për një sistem me tepricë
likuiditeti. Treguesit e likuiditetit në nivele të kënaqshme nuk e ekspozojnë sistemin dhe
bankat e tij ndaj rrezikut të likuiditetit.

   

4 Vitet 1999 dhe 2000 përfshijnë kreditë me probleme të Bankës së Kursimeve, të cilat kaluan pranë Agjencisë së
Trajtimit të Kredive në fundvitin 2001.
5 Kreditë standarde dhe ato në ndjekje klasifikohen si kredi të rregullta, ndërkohë që tre grupet e tjera të kredive
trajtohen si kredi me probleme.
6 Në fund të vitit 2002 ky tregues evidentohej 31,6 për qind.
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IV.2 LICENCIMI DHE KUADRI RREGULLATOR

Viti 2003, regjistroi zhvillime të reja në përmirësimin e rregullave të licencimit të subjekteve
banka në Shqipëri nëpërmjet miratimit të dokumentit të “Parimeve të licencimit të

bankave”. Në këtë dokument, përcaktohen qartë parimet kryesore në procesin e licencimit
të bankave dhe në marrjen e vendimeve nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, të
cilat shkurtimisht do të listoheshin si: e drejta e barabartë për aplikim, trajtimi i barabartë i
aplikimeve, ruajtja e besimit të publikut, mbrojtja e konkurrencës dhe transparenca e procesit
të licencimit dhe e marrjes së vendimeve.

Përmirësimet e vazhdueshme të sistemit rregullativ të mbikëqyrjes bankare  kanë patur për
qëllim përafrimin e tij me rregullat e Bashkimit Evropian, me standardet ndërkombëtare për
një mbikëqyrje efektive dhe të kujdesshme si dhe përshtatjen me zhvillimet e sistemit
bankar, të legjislacionit dhe të ekonomisë në tërësi në Shqipëri.

IV.2.1 LICENCIMI

Në vitin 2003 aktiviteti licencues i Bankës së Shqipërisë njohu zhvillime të reja të cilat
shkurtimisht mund të përmblidhen si në vijim:

• Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë mori vendimin për dhënien e licencës
për Bankën “Credins”, për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë.
Gjithashtu, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, miratoi dhënien e licencës
paraprake “Bankës Popullore sh.a”.

• Gjatë këtij viti, Banka e Shqipërisë ka dhënë një leje për hapjen e një dege banke
jashtë vendit, kërkuar nga Banka Amerikane e Shqipërisë në funksion të synimit për
marrjen e licencës për hapjen e një dege të bankës në Athinë, Greqi. Gjithashtu,
për herë të parë gjatë vitit 2003 është dhënë një licencë për hapjen e një zyre
përfaqësimi në Tiranë të një banke të huaj, dhe pikërisht të Bankës Popullore Pulieze.

• U shtua numri i subjekteve jobanka me dy subjekte të reja: “Albacredit Sh.p.k” dhe
“AK- Invest sh.a.”, licencuar për të ushtruar kryesisht veprimtaritë e shërbimit të
pagesave dhe arkëtimeve; të ndërmjetësimit në transaksionet monetare (duke
përfshirë valutat).

• Numri i shoqërive të kursim-kreditit u shtua me 20 shoqëri të reja, të cilat janë
anëtare përkatësisht të dy unioneve ekzistuese. Njëkohësisht është revokuar licenca
e dy shoqërive të kursim-kreditit, për arsye të parashikuar nga ligji.

• Banka e Shqipërisë ka dhënë miratimin për ndryshim në strukturën e aksionerëve të
Bankës Tirana, si dhe ka ndjekur praktikat e ndryshimit të aksionerit të Bankës
Dardania, të Bankës Kombëtare Tregtare dhe të Bankës së Kursimeve, të cilat janë
akoma në proces.

• Po ashtu, gjatë vitit 2003 është dhënë miratimi për ndryshime të emrave të disa
bankave: Bankës Arabo-Shqiptare Islamike në Banka e Bashkuar e Shqipërisë, Bankës
FEFAD në Banka ProCredit (të cilat janë realizuar edhe ligjërisht) si edhe të Bankës
Tregtare të Greqisë (Shqipëri) në Banka EMPORIKI (që është akoma në proces).
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Pas këtyre zhvillimeve lista e subjekteve të licencuara nga ana e Bankës së Shqipërisë e
ndarë sipas viteve jepet si më poshtë:

TTTTTabelë IVabelë IVabelë IVabelë IVabelë IV.8. .8. .8. .8. .8. Lista e subjekteve të licencuara nga Banka e Shqipërisë.Lista e subjekteve të licencuara nga Banka e Shqipërisë.Lista e subjekteve të licencuara nga Banka e Shqipërisë.Lista e subjekteve të licencuara nga Banka e Shqipërisë.Lista e subjekteve të licencuara nga Banka e Shqipërisë.

IV.2.2 RREGULLIMET

Paketa rregullatore e mbikëqyrjes bankare vazhdoi të plotësohet dhe të përmirësohet më tej
gjatë vitit 2003. Duke u ndalur shkurtimisht në përmirësimet e bëra do të veçonim:

• Rregullorja “Për ekspertët kontabël të autorizuar të bankavePër ekspertët kontabël të autorizuar të bankavePër ekspertët kontabël të autorizuar të bankavePër ekspertët kontabël të autorizuar të bankavePër ekspertët kontabël të autorizuar të bankave”. Ndryshimi i
rregullores së mëparshme u diktua nga rekomandimet e vendosura në Planin e
Zhvillimit të Mbikëqyrjes. Në këto ndryshime, komitetit të kontrollit i është dhënë
një rol më i madh për vlerësimin e ekspertit kontabël të autorizuar.

• Përmirësime në udhëzimin “Për likuiditetin e bankave” “Për likuiditetin e bankave” “Për likuiditetin e bankave” “Për likuiditetin e bankave” “Për likuiditetin e bankave”. Ndryshimet synojnë të
krijojnë më shumë fleksibilitet dhe hapësira për bankat për të llogaritur raporte
shtesë për administrimin e likuiditetit të bankës, kur e gjykojnë të arsyeshme.

• Ndryshime në rregulloren “Për licencimin e shoqërive të kursim-kreditit” “Për licencimin e shoqërive të kursim-kreditit” “Për licencimin e shoqërive të kursim-kreditit” “Për licencimin e shoqërive të kursim-kreditit” “Për licencimin e shoqërive të kursim-kreditit”.
Synimi është për t’i paraprirë tendencës së re të institucioneve të mikrofinancës,
për konsolidim ose për transformim nëpërmjet bashkimit.

• Rregullorja “Për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari financiare “Për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari financiare “Për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari financiare “Për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari financiare “Për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari financiare
nga subjektet jobanka në Republikën e Shqipërisë”, nga subjektet jobanka në Republikën e Shqipërisë”, nga subjektet jobanka në Republikën e Shqipërisë”, nga subjektet jobanka në Republikën e Shqipërisë”, nga subjektet jobanka në Republikën e Shqipërisë”, e cila ka realizuar
përmirësime në drejtim të plotësimit të dokumentacionit dhe saktësime për kapitalin
e paguar, kur subjekti kërkon të kryejë më shumë se një veprimtari të lejuar, si dhe
të përshtatjes me rregulloren “Për dhënien e licencës për të ushtruar“Për dhënien e licencës për të ushtruar“Për dhënien e licencës për të ushtruar“Për dhënien e licencës për të ushtruar“Për dhënien e licencës për të ushtruar
veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë”.veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë”.veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë”.veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë”.veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë”.

• Rregullorja “Për veprimtarinë valutore”. “Për veprimtarinë valutore”. “Për veprimtarinë valutore”. “Për veprimtarinë valutore”. “Për veprimtarinë valutore”. Rregullorja e re përshtatet më mirë me
rekomandimet e Komunitetit Evropian, me detyrimet që rrjedhin nga marrëveshjet
ndërkombëtare për liberalizimin e llogarisë së kapitalit si edhe përmirësimin e
saktësimin e disa elementeve të tjera, të dala nga zbatimi në praktikë i rregullores
së mëparshme. Ndryshimi më thelbësor ka të bëjë me heqjen e kufizimit të miratimit
të veprimeve në llogarinë korente dhe të kapitalit nga ana e bankave me miratim të
Bankës së Shqipërisë, verifikueshmëria e dokumentacionit nga vetë bankat, si edhe
thjeshtime, pa cënuar përmbajtjen, të dokumentacionit që duhet plotësuar në kryerjen
e veprimeve.
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• Rregullorja “Për marrëdhëniet e bankës me personat e lidhur me të”, Për marrëdhëniet e bankës me personat e lidhur me të”, Për marrëdhëniet e bankës me personat e lidhur me të”, Për marrëdhëniet e bankës me personat e lidhur me të”, Për marrëdhëniet e bankës me personat e lidhur me të”, e
cila plotëson kuadrin rregullator të mbikëqyrjes duke përcaktuar më mirë konceptin
e personave të lidhur dhe duke normuar dhe mbikëqyrur veprimet e bankës me
personat e lidhur.

• Rregullorja “Për administratorët e bankave”, Për administratorët e bankave”, Për administratorët e bankave”, Për administratorët e bankave”, Për administratorët e bankave”, e cila     saktëson konceptin e
administratorëve, cilësitë që ata duhet të plotësojnë dhe marrëdhëniet midis
kategorive kryesore të administratorëve.

IV.3 INSPEKTIMET NË VEND

Realizimi i inspektimeve në vend është bërë në bazë të planit të miratuar vjetor duke
synuar kryerjen e inspektimeve të plota të të gjitha bankave gjatë vitit, të alternuar me

inspektime të pjesshme për probleme të veçanta që do të dilnin. Në  vitin 2003 u realizuan
15 inspektime të plota dhe 7 të pjesshme.

Në përgjithësi, gjendja në sistemin bankar, e vlerësuar nga ekzaminimet në vend, paraqitet
e mirë. Disa nga gjetjet e dala nga procesi i inspektimit në vend gjatë vitit 2003 mund të
përmblidhen si më poshtë:

• Rritje e ndjeshme e aktiveve në disa banka të veçanta, 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.

• Ndryshime në strukturën e aktiveve të bilancit në disa banka, ku paraqitet në rritje
zëri “Kredi për klientët”. Kjo tregon se bankat po fillojnë të dalin nga gjendja vrojtuese
dhe pasive, duke u bërë më aktive në drejtimin e aktivitetit të tyre dhe duke ndikuar
më drejtpërdrejt në rritjen e ekonomisë së vendit. Ashtu siç mund të pritet, zgjerimi
i aktivitetit kreditues është shoqëruar në disa raste edhe me rritje të vlerës absolute
të kredive të këqija.

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

• Përgjithësisht, bankat kanë dalë me rezultat pozitiv dhe me fitim në rritje krahasuar
me një vit më parë. Kjo ka ardhur si rezultat i zgjerimit të tyre, i mbulimit të
shpenzimeve të hapjes së veprimtarisë dhe i përmirësimit të strukturës së aktivit të
bilancit me investime në zëra më fitimprurës. Prirja e të ardhurave për shumicën e
bankave, paraqitet e qëndrueshme.

• Bankat vazhdojnë të zgjerojnë aktivitetin e tyre nëpërmjet hapjes së degëve apo të
agjencive të reja në qytete të ndryshme në jug dhe në veri të vendit, dhe në disa
prej tyre vihet re një përpjekje për aplikimin e produkteve të reja bankare si për
shembull, tërheqjen e cash-it nëpërmjet përdorimit të makinave automatike (ATM),
përdorimin e kartës së kreditit etj..
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• Shkalla e reagimit nga drejtuesit e bankave të nivelit të dytë ndaj problemeve të
ngritura në ekzaminimet e kryera, në përgjithësi ka qenë e pëlqyeshme. Megjithatë
ende ka vonesa në:
- zbatimin e saktë dhe në kohën e duhur të rekomandimeve të Bankës së

Shqipërisë;
- përmirësimin e politikave dhe të procedurave të aktivitetit të bankës;
- plotësimin e kuadrit rregullativ të aktivitetit të bankës;
- zbatimin e planbiznesit të bankës.

• Janë konstatuar shkelje të ligjit “Për kontabilitetin”, të ligjit “Për bankat në Republikën
e Shqipërisë” dhe të ligjit “Për parandalimin e pastrimit të parave” (përfshirë dhe
udhëzimet përkatëse të Bankës së Shqipërisë dhe të Ministrisë së Financave).

• Moszbatim i saktë i kuadrit rregullator të hartuar prej Bankës së Shqipërisë. Kështu,
në disa raste janë konstatuar:

- klasifikime të kredive jo në përputhje me rregulloren e Bankës së Shqipërisë
“Për administrimin e rrezikut të kredisë”;

- emërime administratorësh pa marrë miratimin paraprak të Bankës së
Shqipërisë;

- mungesa të dokumentacionit shoqërues në transfertat e valutore;
- mangësi në kontrollin e brendshëm etj..

Bankat në mbështetje të kërkesave dhe të rekomandimeve të dhëna në raportet e ekzaminimit
(në krahasim me vitin e kaluar) i kanë kushtuar kujdes rregullimit të procesit të punës dhe të
përmirësimit të akteve të brendshme të tyre në të gjitha fushat e veçanërisht, në veprimtarinë
e investimeve në letrat me vlerë, në atë kredituese, në administrimin e rreziqeve të ndryshme
etj..
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