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KAPITULLI IV. MBIKËQYRJA BANKARE

1V.1 LICENCIMI DHE KUADRI RREGULLATOR.

Gjatë vitit 2004 sistemi bankar në Shqipëri u karakterizua nga zhvillime 
dinamike si në drejtim të rritjes së numrit të bankave që veprojnë në treg ashtu 
edhe në drejtim të zgjerimit të rrjetit bankar në zona të ndryshme të vendit. Në 
shkurt të vitit që shkoi hyri në tregun bankar Banka Popullore sh.a., banka e 
dytë me kapital tërësisht shqiptar. Në prill të vitit 2004 u miratua transferimi 
i 100 për qind të pronësisë së aksioneve të Bankës së Kursimeve tek Raiffeisen 
Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, si kurorëzim i procesit të privatizimit 
të kësaj banke. Në vitin 2004 është paraqitur aplikimi për krijimin e një banke të 
re, me kapital tërësisht shqiptar. Ky aplikim ka marrë së fundi miratimin paraprak 
për licencë sipas kërkesave të ligjit “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”. 

Në fund të vitit 2004, numri i bankave në Shqipëri ishte 16, nga të cilat 2 banka 
janë me kapital tërësisht vendas dhe në 14 bankat e tjera mbizotëron kapitali i 
huaj. Kuvendi i Shqipërisë, me propozim të Qeverisë së Republikës së Shqipërisë, 
ka miratuar dy ligje për privatizimin e aksioneve, pronë e Shtetit Shqiptar, në 
Bankën Italo - Shqiptare dhe në Bankën e Bashkuar të Shqipërisë. Me zbatimin e 
këtyre ligjeve, sistemi bankar shqiptar do të jetë tërësisht me kapital privat.

1V.1.1 LICENCIMI

Aktiviteti licencues i Bankës së Shqipërisë njohu zhvillime të reja gjatë vitit 
2004. Shkurtimisht, këto zhvillime mund të përmblidhen si më poshtë:

• Në vitin 2004 iu dha licenca përfundimtare Bankës Popullore sh.a., një 
shoqëri me kapital vendas për fillimin e aktivitetit bankar. Licenca paraprake, 
kësaj banke iu dha nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në gusht të 
vitit 2003. 

• Në vitin 2004, një subjekt tjetër me kapital shqiptar, Union Bank, 
paraqiti kërkesën për të marrë licencën për të ushtruar veprimtari bankare. Ky 
aplikim është shqyrtuar dhe analizuar nga Departamenti i Mbikëqyrjes, gjatë vitit 
të kaluar. Dhënia e miratimit paraprak për licencë u bë në fillim të vitit 2005. 

• Një nga karakteristikat kryesore të sistemit bankar shqiptar në vitin 
2004, ka qenë zgjerimi i rrjetit të tij brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. 
Në vitin 2004 u hapën 30 degë dhe agjenci të reja me një gjeografi që shtrihet 
nga Shkodra deri në Sarandë. Një veçori është që këto degë dhe agjenci janë 
hapur jo vetëm në qytetet kryesore, por edhe në qytete dhe qyteza të vogla. 
Gjithashtu, degët dhe agjencitë e hapura në Tiranë janë të shtrira në të gjithë 
territorin e saj duke mbuluar me shërbime bankare edhe zonat periferike.
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Tabelë IV.1. Subjektet e 
licencuara nga Banka e 
Shqipërisë sipas viteve.

• Në vitin 2004 përfundoi procesi i privatizimit të bankës së vetme 
shtetërore. Në prill u zyrtarizua transferimi i pronësisë së 100 për qind të 
aksioneve të kapitalit të Bankës së Kursimeve tek Raiffeisen Zentralbank 
Österreich Aktiengesellschaft. Në gusht Banka e Shqipërisë miratoi kërkesën 
për transferimin e 100 për qind të aksioneve të kapitalit të Bankës së Kursimeve 
nga Raiffeisen Zentralbank Österreich AG tek Raiffeisen International Bank-
Holding AG. Të dyja këto subjekte janë pjesë të Grupit Raiffeisen Zentralbank 
Österreich AG (RZB – Group). Transferimi i kapitalit kishte si qëllim ruajtjen e 
strukturës së përgjithshme të zotërimit të Grupit RZB dhe nuk sjell ndryshim në 
kontrollin e Bankës së Kursimeve, i cili vazhdon të ushtrohet nga RZB. 

• Në maj të vitit 2004, Banka Ndërkombëtare Tregtare ndryshoi 
strukturën e kapitalit të saj duke transferuar pronësinë e 100 për qind të 
aksioneve të kapitalit të bankës tek Grupi Financiar ICB Holding AG.

• Me kërkesë të bankës “Raiffeisen sh.a.”, Banka e Shqipërisë miratoi 
në dhjetor të vitit 2004 shtesën e disa veprimtarive të lejuara në aneksin e 
licencës të kësaj banke, në përputhje me nivelin e kapitalit themelor të saj i 
cili është më i madh se trefishi i kapitalit fillestar minimal të paguar.

• Banka e Shqipërisë mori vendimin për heqjen e të drejtës së ushtrimit 
të veprimtarive të nivelit të tretë ndaj dy bankave, si rezultat i rënies së nivelit të 
kapitalit, kryesisht për shkak të ecurisë së kursit të këmbimit të njësisë monetare 
vendase ndaj njësisë monetare në të cilën mbahet kapitali i bankave.

• Në vitin 2004 është dhënë miratimi për ndryshimin e emrit të Bankës së 
Kursimeve në banka “Raiffeisen” dhe të Bankës Tregtare të Greqisë (Shqipëri) 
në Banka Emporiki (Shqipëri).

• Në vitin 2004 në Bankën e Shqipërisë u paraqit një kërkesë për 
licencim dhe një kërkesë për revokim licence për subjekte jobanka. Shoqërisë 
“Tirana Leasing” sh.a. iu dha licenca për të ofruar “qiranë financiare”. 

• Në vitin 2004 u licencuan 10 zyra të këmbimit valutor dhe iu revokua 
licenca 12 zyrave të tjera, të cilat u gjendën në shkelje të kuadrit rregullativ. 

• Gjatë vitit 2004 u licencuan 11 shoqëri të kursim-kreditit dhe iu 
revokua licenca 11 shoqërivë të tjera. 10 shoqëri të kursim-kreditit, të cilave 
iu është revokuar licenca, janë bashkuar mbi bazën e 5 shoqërive ekzistuese 
të kursim-kreditit. 

Në fund të vitit 2004, pas ndryshimeve të ndodhura, lista e subjekteve të 
licencuara nga Banka e Shqipërisë sipas viteve paraqitet si më poshtë: 
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1V.1.2 RREGULLIMET 

Paketa rregullatore e mbikëqyrjes bankare vazhdoi të plotësohet dhe 
të përmirësohet më tej, gjatë vitit 2004. Duke u ndalur shkurtimisht në 
përmirësimet e bëra do të veçonim:

A. Hartimi dhe miratimi i rregullores “Për parandalimin e pastrimit të 
parave”, ku i jemi referuar ligjit aktual mbi luftën kundër pastrimit të parave 
dhe veçanërisht 40+8 rekomandimeve të FATF për parandalimin e pastrimit 
të parave dhe të luftës kundër financimit të terrorrizmit . Qëllimi i kësaj 
rregulloreje është parandalimi i përdorimit të bankave si rrugë për pastrimin 
e parave dhe për financimin e terrorizmit, si dhe parandalimi i kryerjes së 
veprimeve kriminale në fushën ekonomike dhe financiare. Nga ana tjetër, 
është mbajtur parasysh që përdorimi i sistemit bankar për pastrimin e parave 
dhe për financimin e terrorizmit, dëmton reputacionin e Bankës së Shqipërisë 
dhe të vendit në përgjithësi. Për parandalimin e këtyre pasojave është e 
rëndësishme që bankat të zbatojnë vazhdimisht standardet më të mira për 
parandalimin, për identifikimin dhe për raportimin e rasteve të pastrimit të 
parave apo të financimit të terrorizmit. 

Në këtë rregullore, përcaktohen të gjitha procedurat që duhet të ndiqen 
nga bankat për identifikimin e klientëve, ato të regjistrimit të të dhënave të 
tyre, afatet e ruajtjes së dokumentacionit, mënyrat se si dhe kur duhet të 
raportohet në Drejtorinë e Luftës kundër Pastrimit të Parave si dhe në Bankën 
e Shqipërisë, strukturat përkatëse që duhet të angazhohen në këtë proces dhe 
përgjegjësitë e tyre etj.. 

Vend të veçantë në këtë rregullore zë edhe pjesa e legjislacionit të 
mbikëqyrjes së bankave nga Banka e Shqipërisë. 

B. Ndryshimi i udhëzimit “Për kapitalin rregullator të bankës”, ku 
ndryshimet kryesore lidhen me:

− harmonizimin në llogaritjen e kapitalit rregullator për mbulimin 
e rrezikut të kredisë (tek raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit) dhe 
kapitalit rregullator global për mbulimin e rreziqeve të tregut;

− metodologjinë e llogaritjes së kapitalit bazë dhe të kapitalit shtesë.  
Kapitali rregullator global për mbulimin e rreziqeve të tregut përfshin 
edhe kapitalin mbishtesë (Tier 3). Llogaritjet e kapitalit mbishtesë 
bëhen sipas pjesës së mbetur të kapitalit bazë dhe pjesës së mbetur 
të kapitalit shtesë. Pikërisht, përmirësimet janë bërë në përcaktimin e 
saktë të pjesës së mbetur të kapitalit bazë dhe të pjesës së mbetur të 
kapitalit shtesë për llogaritjen e kapitalit rregullator global;

− përcaktimin më të qartë të llojeve të rezervave që figurojnë në kapitalin 
e bankave.  

C. Ndryshimi i rregullores “Për mjaftueshmërinë e kapitalit”, ku ndryshimet 
kryesore janë:

− Ndarja për efekt të ponderimit të aktiveve nga kundërpartia e vendeve 
të zonave A dhe B, në kundërparti të vendeve të anëtare dhe joanëtare 
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të OECD.

− Ponderimi (për efekt të rrezikut dhe të llogaritjes së normës së 
mjaftueshmërisë së kapitalit) me 50 për qind të kredive hipotekare, 
vetëm në rastet e një prone rezidenciale që përdoret për banim ose 
jepet me qira.  

D. Miratimi i rregullores “Për administrimin e rrezikut të kredisë”. 

Qëllimi i kësaj rregulloreje është administrimi i rrezikut të kredisë në 
mënyrë që banka të minimizojë humbjet e mundshme nga kreditë dhe nga 
aktivet e tjera të ngjashme me to, të ndjeshme ndaj lëvizjeve të normave të 
interesit. Në këtë rregullore përcaktohen kriteret, kategoritë dhe metodat e 
klasifikimit të kredive dhe të aktiveve të tjera të bankës, duke llogaritur një 
nivel të përshtatshëm fondesh rezervë për mbulimin e humbjeve të mundshme 
nga pamundësia e rekuperimit të vlerës së plotë të tyre. Në këtë rregullore 
jepet më qartë përparësia e vlerësimit të kritereve për përcaktimin e cilësisë së 
portofolit, vlerësimi periodik i cilësisë së aktiveve në tërësi dhe i angazhimeve 
të dhëna.   

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

ekzistues “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, me objektivin për të 
realizuar miratimin e tij në Kuvendin e Shqipërisë, brenda vitit 2005.

 
Këto përmirësime po diktohen nga nevoja e përshtatjes dhe e zbatimit të 

direktivave evropiane në këtë fushë,  si dhe të parimeve të Baselit për një 
mbikëqyrje efektive. Projekti i ri, përmirëson ligjin ekzistues në disa drejtime, ku 
përfshihen futja e disa koncepteve të reja që lidhen kryesisht me mbikëqyrjen e 
konsoliduar. Njëkohësisht, projekti parashikon kërkesa më të forta dhe më të 
qarta në procesin e licencimit të institucioneve që kryejnë veprimtari bankare, 
kërkesa më të forta në drejtim të transparencës së veprimtarisë bankare, njohje 
më të mirë të përgjegjësisë së këshillit drejtues dhe të komitetit të kontrollit në 
drejtimin e veprimtarisë së bankës, procedura më të qarta në drejtim të marrjes 
së një banke në administrim ose kalimin e saj në likuidim etj.. Për këtë projekt 
të ligjit po punohet ngushtë me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Projekti, do 
të kalojë së shpejti për diskutim me industrinë bankare dhe institucione të tjera 
të rëndësishme të vendit. 

1V.2 ECURIA E SISTEMIT BANKAR

Gjendja financiare e sistemit bankar në fund të vitit 2004, paraqitet e 
mirë. Treguesit kryesorë të rentabilitetit, përgjithësisht kanë patur një ecuri të 
qëndrueshme gjatë gjithë vitit, duke reflektuar rritjen e kujdesshme të sistemit 
bankar në tërësi dhe zgjerimin e aktivitetit të shumicës së bankave me produkte 
dhe prezencë më të madhe në treg. 

Sistemi bankar evidenton të ardhura pozitive neto për vitin 2004, rreth 
5.11 miliardë lekë apo rreth 0.66 miliardë më i lartë se një vit më parë. Kjo 
shifër përbën 0.66 për qind të PBB-së të përllogaritur për vitin 2004.
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Tabelë IV.2. Rezultati neto 
(në miliardë lekë).

Tabelë IV.3. Tregues të 
rentabilitetit (në përqindje).

Tabelë IV.4. Totali i aktiveve 
në vite (në miliardë lekë).

1 Totali i rezultatit neto nga interesat dhe aktivitetet e tjera.
2 Rënia e peshës është pasojë e aplikimit të metodës së re llogaritëse për PBB-në e vlerësuar.
3 Para privatizimit të Bankës së Kursimeve, bankat e sistemit grupoheshin sipas pronësisë së 
kapitalit: banka me kapital shtetëror (G1); banka me kapital të përbashkët (G2); banka me 
kapital privat (G3).
4 Banka Popullore, Banka Dardania, Banka e Kreditit të Shqipërisë, Banka Ndërkombëtare Tregtare, 
Dega në Tiranë e Bankës së Parë të Investimeve, Banka e Bashkuar e Shqipërisë, Banka Credins, 
Banka Emporiki.
5 Banka Italo-Shqiptare, Banka Procredit, Dega në Tiranë e Bankës Kombëtare të Greqisë.
6 Banka Kombëtare Tregtare, Banka Tirana, Banka Amerikane e Shqipërisë, Dega në Tiranë e 
Bankës Alfa, Banka Raiffeisen (ish - Banka e Kursimeve).

 
E ardhura neto nga interesat, e cila përfaqëson edhe të ardhurën neto nga 

aktiviteti kryesor bankar, rezulton 11.66 miliardë lekë nga 11.15 miliardë një 
vit më parë. Kjo e ardhur vazhdon të japë kontributin kryesor në të ardhurat 
bruto1 të sistemit, rreth 80.3 për qind, duke shprehur qëndrueshmërinë e të 
ardhurave në tërësi.  

Gjendja e mirë e sistemit bankar gjen pasqyrim dhe në treguesit kryesorë 
të rentabilitetit, RoA dhe RoE. Këta tregues kanë qëndruar në nivele të larta, 
madje kanë pësuar një rritje të lehtë në krahasim me vitet e kaluara. Kjo 
tregon se rritja e rezultatit neto nuk ka ardhur vetëm nga rritja e aktiveve të 
sistemit bankar, por edhe si shkak i rritjes së produktivitetit të aktiveve dhe të 
kapitalit. 

Gjatë vitit 2004 aktivet e sistemit bankar shënuan rritje me 52.8 miliardë 
lekë (ose 14.1 për qind), rreth 18.5 miliardë lekë më e lartë se rritja e aktiveve 
e evidentuar në vitin 2003. Kjo rritje e konsiderueshme e aktiveve tregon se 
bankat po bëhen më agresive për të tërhequr klientelën drejt sistemit bankar 
duke i ofruar një gamë të gjerë produktesh dhe me një cilësi sa më të lartë.

Me vendimin e Bankës së Shqipërisë për transferimin e kapitalit të Bankës së 
Kursimeve tek Raiffeisen Zentral Bank në datën 14.04.2004, doli i nevojshëm 
ndryshimi i kriterit të ndarjes së bankave në grupe3. Tashmë rigrupimi i ri, i cili 
do të përdoret në vazhdim, do t’i klasifikojë bankat mbi bazën e madhësisë 
së aktiveve. Konkretisht, grupi i parë (G1)4 përfshin bankat, pesha e të cilave 
është nën 2 për qind e totalit të aktiveve të sistemit, grupi i dytë (G2)5 bankat 
me peshë më të madhe se 2 për qind dhe më të vogël se 7 për qind e aktiveve 
të sistemit dhe grupi i tretë (G3)6 bankat që tejkalojnë nivelin prej 7 për qind 
ndaj aktiveve të sistemit. 
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Tabelë IV.5. Indeksi H 
(Herfindahl) i përqendrimit 

të aktiveve.

Tabelë IV.6. Ecuria e 
kapitalit rregullatore, e 

aktiveve të klasifikuara sipas 
rrezikut dhe e  raportit të 

mjaftueshmërisë së kapitalit 
në vite.  

7 Bankat e mëdha zotërojnë mbi 80 për qind të totalit të aktiveve të sistemit. 
8 H = ∑ (aktivet e një banke / totalit të aktiveve të sistemit bankar – aktivet mesatare)2 + 1/ numrin 
e bankave. Ky tregues vlerësohet si matës i përqendrimit të aktivitetit bankar. 
9 RMK llogaritet si raport i kapitalit rregullator me aktivet e klasifikuara sipas rrezikut të shprehur 
në përqindje.

Figura e mësipërme tregon përqendrim 
të aktivitetit bankar7 në një numër të vogël 
bankash, megjithëse indeksi H8 (Herfindahl) 
prezanton vlera në rënie gjatë viteve. 

Viti 2004 njohu një rritje të ndjeshme të 
aktivitetit kreditues. Kredidhënia përbën 16.4 
për qind të totalit të aktiveve të sistemit në 
fundvitin 2004, nga 13.5 për qind në të njëjtën 
periudhë të vitit 2003. Së fundi, treguesi i cilësisë 
së kreditimit (raporti i kredive me probleme ndaj 
tepricës së kredisë) llogaritet 4.2 për qind nga 
4.6 për qind në fundvitin 2003. Niveli më i ulët 
i këtij treguesi evidenton përmirësim të cilësisë 
së kreditimit dhe ekspozim të kufizuar të sistemit 
bankar ndaj rrezikut të kreditit.

Viti 2004 u karakterizua nga një tendencë në rënie e raportit të 
mjaftueshmërisë së kapitalit, që vjen si rezultat i një shfrytëzimi më të mirë 
të kapaciteteve të bankave në drejtim të shtrirjes në investime më me rrezik. 
Kështu, treguesi (RMK)9 për sistemin bankar në fundvitin 2004 evidentohet 
21.6 për qind ose rreth 7 pikë përqindjeje më i ulët se në fundvitin 2003. 
Rënia e raportit të mjaftueshmërisë shpjegohet me ritmet më të larta të rritjes 
së aktiveve të klasifikuara sipas rrezikut (rreth 33 miliardë lekë ose 52 për 
qind), krahasuar me ritmet e rritjes së kapitalit rregullator (rreth 3 miliardë 
lekë ose 15 për qind). 

Bankat e sistemit vazhdojnë të ruajnë nivelet e mjaftueshmërisë së kapitalit 
mbi ato minimale të kërkuara (12 për qind). 

Situata e likuiditetit në sistem është e kënaqshme. Lehtësitë e ofruara nga 
Banka e Shqipërisë për likuiditetin krijuan, edhe gjatë vitit 2004, mundësitë 
për thithjen e tepricave të likuiditetit në bankat e sistemit si dhe plotësimin e 
nevojave për këtë të fundit. Treguesit e likuiditetit në nivele të kënaqshme nuk 
e ekspozojnë sistemin bankar ndaj rrezikut të likuiditetit.
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1V.3 INSPEKTIMET NË VEND

Banka e Shqipërisë, në zbatim të përgjegjësive ligjore, si autoriteti 
mbikëqyrës i bankave dhe i subjekteve të tjera si institucione financiare 
jobanka, shoqërive të kursim-kreditit dhe zyrave të këmbimit valutor që kryejnë 
veprimtari financiare të licencuara prej saj edhe gjatë vitit 2004, nëpërmjet 
mbikëqyrjes nga jashtë dhe inspektimeve në vend, është përpjekur të sigurojë 
një veprimtari të shëndoshë bankare duke ruajtur stabilitetin e sistemit bankar 
dhe besimin e publikut.

Procesi i mbikëqyrjes gjatë vitit 2004, ka vënë në qendër të tij vlerësimin 
e rrezikut të veprimtarisë së bankave, duke u përpjekur të jetë proaktiv dhe i 
vazhdueshëm. Si pjesë e kërkesave të Planit të Zhvillimit të Mbikëqyrjes, një 
dokument i hartuar në bashkëpunim me Bankën Botërore, është hartuar dhe 
miratuar dokumenti i “Politikës Operative të Mbikëqyrjes”, ku përcaktohen 
parimet e mbikëqyrjes së bankave. Në funksion të kësaj politike, cikli i 
mbikëqyrjes për bankat që paraqesin më pak shqetësime për mbikëqyrjen 
është zgjatur nga 12 muaj në 18 muaj, ndërsa për bankat problematike është 
reduktuar në 6 muaj. Mbështetur në këtë dokument është ndërtuar plani i 
mbikëqyrjes për vitin 2005, duke përfshirë mes të tjerash edhe disa ngjarje, 
të cilat duhet të ndodhin gjatë një cikli mbikëqyrës dhe për ta shndërruar 
funksionin mbikëqyrës në një proces të vazhdueshëm.

Gjatë vitit 2004 janë kryer inspektimet e mëposhtme:

1. Banka: 13 inspektime të plota, 17 inspektime të pjesshme.
2. Institucione jobanka: 7 inspektime të plota (të gjitha institucionet).
3. SH.K.K: Inspektim i plotë i Unionit Shqiptar Kursim-Kredi. 
4. Zyra të këmbimit valutor: 42 inspektime.

Në përgjithësi, gjendja e sistemit bankar, e vlerësuar nga inspektimet në 
vend, paraqitet e mirë. Disa nga gjetjet e dala nga procesi i inspektimit në 
vend gjatë vitit 2004 mund të përmblidhen si më poshtë:

• Një zgjerim i shpejtë i numrit të degëve dhe të agjencive të bankave. 
Gjatë këtij viti janë hapur 30 degë dhe agjenci të reja, dhe sigurisht ky është 
viti me numrin më të madh të degëve të reja. Këto degë janë hapur kryesisht 
në qytete, ku numri i bankave ka qenë i ulët ose joekzistent. Degë janë hapur 
dhe në rajone të vogla të vendit ku më parë nuk kishte aktivitet bankar dhe 
kjo ka kontribuar në ofrimin e shërbimeve bankare për një pjesë të madhe 
të popullsisë së vendit (degë të reja janë hapur në Kamëz, Shëngjin, Himarë, 
Burrel etj.).

• Një rritje në numrin e shërbimeve të ofruara nga bankat si dhe në 
cilësinë e këtyre shërbimeve. Një numër i madh ATM-sh është hapur nga disa 
banka dhe një numër i  madh pritet të hapen në të ardhmen e afërt (aktualisht 
8 banka ofrojnë shërbimin e ATM-ve për një total prej 76 ATM-sh). Një numër 
gjithnjë e më i madh bankash, po ofrojnë kartat e debitit dhe të kreditit.
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• Një rritje e konsiderueshme e kredisë së ofruar klientëve. Kjo rritje 

është shoqëruar me rritjen e numrit të produkteve të kredisë të ofruar klientëve 
si dhe me praktika lëvrimi më të shpejta. Një numër gjithnjë e më i madh 
bankash po ofron kredi për shtëpi si dhe kredi konsumatore dhe kjo po 
kontribuon në afrimin e publikut pranë sektorit bankar.

• Rritje e ndjeshme e aktiveve në disa banka, që tregon për një politikë 
më agresive nga ana e bankave si dhe një afrim më i madh i klientelës me 
sistemin bankar.

• Përgjithësisht, bankat kanë dalë me rezultat pozitiv dhe ky rezultat 
është më i madh sesa një vit më parë. Kjo ka ardhur si rrjedhim i zgjerimit të 
aktivitetit të tyre, i rritjes së ndjeshme të kredidhënies dhe të ardhurava nga 
veprimtaritë e tjera.

• Gjendja e likuiditetit në banka vazhdon të jetë e lartë, përgjithësisht si 
rezultat i investimit në zëra likuidë.

Problemet e konstatuara nga ekzaminimet në vend mund t’i ndajmë si më 
poshtë:

• Probleme që lidhen me administrimin e lartë (këshilli drejtues dhe 
komiteti i kontrollit). Rekomandimet e ekzaminimeve kanë synuar rritjen 
e përgjegjësisë së këtyre organeve, duke theksuar problemet të cilat janë 
gjykuar kritike për të siguruar një aktivitet të shëndoshë dhe të sigurtë të 
bankave. Theksimi i këtyre rekomandimeve ka si qëllim kryesor ndjekjen e 
tyre me përparësi nga këshillat drejtues, si edhe ngarkimin  e përgjegjësisë 
kryesore për moskryerjen e tyre. Edhe për komitetet e kontrollit është kërkuar 
bashkëpunim më i ngushtë me kontrollin e brendshëm, rritje e përgjegjësisë 
për problemet e prezantuara, rritje e pavarësisë dhe e kërkesës së llogarisë 
për këtë të fundit, kryerje e verifikimeve në bankë etj..

• Probleme që lidhen me kuadrin e brendshëm rregullativ të bankave. 
Me zgjerimin e aktivitetit dhe rritjen e kompleksitetit të shërbimeve bankare, 
vazhdimisht lind nevoja për pasurimin dhe për përmirësimin e kuadrit të 
brendshëm rregullativ. Ky problem është më i prekshëm për bankat e reja, 
prandaj atyre iu është kushtuar kujdes i veçantë nëpërmjet inspektimeve më 
të shpeshta për të vlerësuar plotësimin e politikave dhe të procedurave të 
brendshme, si dhe cilësinë e tyre.

• Probleme që lidhen me zbatimin e rregulloreve. Megjithëse ka patur 
përpjekje nga bankat për një zbatim sa më të mirë të kuadrit rregullator 
të Bankës së Shqipërisë, përsëri vihen re moszbatime të rregulloreve apo 
shkelje të kufijve të përcaktuar në to. Rregulloret për të cilat vihen re më tepër 
shkelje:

A. Rregullorja “Për pozicionet e hapura valutore”.

B. Rregullorja ”Për kapitalin fillestar minimal”. Shkelja e kësaj rregulloreje 
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është e theksuar nga bankat, të cilat kanë nivelin e parë të licencës 
dhe nuk kanë shtuar kapital më tepër se niveli minimal. Me luhatjet e 
kursit të këmbimit, (për bankat të cilat e kanë paguar kapitalin në Usd) 
kapitali i tyre bazë ka rënë nën nivelin e kapitalit minimal të kërkuar. Në 
këto raste, aksionerëve u është kërkuar të shtojnë kapitalin për ta sjellë 
atë në nivelin e kërkuar.

C. Rregullorja ”Për administrimin e rrezikut të kredise”. Shtesa e provigjoneve 
të kredive ka qenë një nga çështjet më të debatuara midis inspektorëve 
dhe drejtuesve të bankës.

D. Rregullorja ”Për kontrollin e rreziqeve të mëdha”. Tejkalimet e kufijve të 
përqëndrimit për një përfitues vihen re kryesisht për vendosjet në banka 
(sidomos për degët e bankave të huaja) dhe disa kredimarrës.

E. Rregullorja ”Për veprimtarinë valutore”. Vërejtjet për zbatimin e kësaj 
rregulloreje, përgjithësisht, lidhen me dokumentimin e transfertave me 
anë të aktzhdoganimeve. Në mjaft banka është rekomanduar trainimi i 
personelit me formatet dhe elementet e vlefshmërisë së aktzhdoganimeve 
që pranohen si dokumente justifikuese për transfertat tregtare.

• Probleme që lidhen me sistemin e teknologjisë dhe informacionit. 
Problemet e evidentuara lidhen kryesisht me gjenerimin automatik të 
informacioneve të nevojshme, me modulet e përdorura për fushat e ndryshme 
të aktivitetit, me ndarjen e të drejtave lidhur me hedhjen e të dhënave dhe 
autorizimet e veprimeve etj.. 

• Probleme që lidhen me kontabilitetin. Problemet që lidhen me 
kontabilitetin burojnë nga fakti që bankat janë lejuar të mbajnë kapitalin në 
valutë të huaj, por fitimin dhe kontabilitetin duhet ta mbajnë në monedhën 
vendase. Disa nga bankat vazhdojnë të mbajnë fitimin (ndryshimi i mënyrës 
së mbajtjes së kontabilitetit shoqërohet me kosto) dhe aktivet e qëndrueshme 
në monedhë të huaj. Këto çështje, duhen parë edhe në kuadër të ligjit ”Për 
kontabilitetin” dhe kërkesës së tij për zbatimin e standardeve ndërkombëtare 
të raportimit financiar.

• Probleme të tjera. Probleme të tjera, të evidentuara gjatë inspektimeve, 
kanë të bejnë me përsosjen e masave për parandalimin e pastrimit të parave, 
me arritjen e objektivave të vendosur në buxhet, me shtimin e personelit dhe 
të trainimeve etj..

Lidhur me problemet e renditura më sipër, Banka e Shqipëisë ka bërë dhe 
rekomandimet përkatëse për çdo bankë në veçanti, duke përcaktuar dhe 
afate konkrete për plotësimin e këtyre rekomandimeve. Vërehet një reagim 
më i mirë i bankave për zbatimin e rekomandimeve apo të urdhërave të 
pranuar. 

Bankat, në përgjithësi, kanë reaguar ndaj rekomandimeve të Bankës së 
Shqipërisë dhe janë përpjekur t’i plotësojnë ato në kohë, megjithatë një pjesë 
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e rekomandimeve janë ende në fazën e realizimit. Në këto raste, bazuar në 
rëndësinë e rekomandimeve dhe në angazhimin e bankës, janë përcaktuar 
afate të reja si dhe i është tërhequr vëmendja bankës. 

Tabelë IV.7. Treguesit e 
shtrirjes së rrjetit të bankave 

në fund të vitit 2004.


