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1. HYRJE

Funksioni i mbikëqyrjes bankare ushtrohet nga Banka e Shqipërisë, si bankë
qendrore, në bazë të ligjit “Për Bankën e Shqipërisë”  dhe ligjit “ Për bankat në
Republikën e Shqipërisë”. Për të realizuar mbikëqyrjen bankare është krijuar që në
vitin 1992 Departamenti i Mbikëqyrjes Bankare.

Publikimi i këtij raporti  për aktivitetin e mbikëqyrjes bankare të Bankës së Shqipërisë
gjatë vitit 1998 ka për qëllim të paraqesë misionin, objektivat e mbikëqyrjes bankare
si dhe rezultatet e veprimtarisë mbikëqyrëse.

Duke qënë se ky publikim bëhet për herë të parë, në të është përfshirë një historik i
shkurtër i zhvillimit të mbikëqyrjes bankare dhe të sistemit bankar në tërësi, duke
përfshirë periudhën 1992-1998.
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2. MISIONI I MBIKËQYRJES BANKARE

MISIONI

Të sigurojë veprimtari të shëndoshë dhe të sigurt bankare si dhe transparencë në
kryerjen e saj, nëpërmjet aplikimit të një mbikëqyrjeje efektive me synim final
mbrojtjen e depozituesve.

OBJEKTIVAT

Objektivat e Mbikëqyrjes Bankare janë :
* Të ndihmojë në stabilitetin e sistemit financiar.
* Të ndihmojë në krijimin e një sistemi bankar të sigurt , të shëndoshë dhe

konkurent.
* Të sigurojë bashkëpunimin e institucioneve financiare.

ROLI

*    Krijon besim tek publiku ndaj sistemit bankar.
*    Siguron zbatimin e ligjeve të bankës dhe rregullave të vendosura.
* Ndihmon në krijimin e një sistemi bankar efikas dhe konkurues, që i përgjigjet

nevojave të publikut për cilësi të lartë shërbimi me kosto të arsyeshme.
* Siguron depozituesit dhe aksionerët për një administrim të sigurt dhe sa më të

mirë të mjeteve të tyre.
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3. ZHVILLIMET E MBIKËQYRJES BANKARE

3.1. Pak histori për mbikëqyrjen bankare

Miratimi i ligjit “Për Bankën e Shqipërisë” dhe  ligjit “Për sistemin bankar në
Republikën e Shqipërisë” në prill të vitit 1992, i njohu Bankës së Shqipërisë të drejtën
e ushtrimit të funksionit të mbikëqyrjes bankare. Kjo periudhë shënon edhe krijimin e
Departamentit të Mbikëqyrjes Bankare, për kryerjen e funksioneve të mbikëqyrjes së
bankave të nivelit të dytë, të orientuara tashmë në ekonominë e tregut, si dhe
përgatitjen e sistemit rregullator të mbikëqyrjes bankare.

Gjatë vitit 1992, që konsiderohet viti i fillimit të mbikëqyrjes bankare, si funksionet
ashtu edhe veprimtaria e Departamentit të Mbikëqyrjes  kanë  qenë në fazën e
organizimit dhe krijimit të bazës rregullative, në zbatim të ligjit.

Vitet 1993 dhe 1994 janë periudhat në të cilat janë hartuar rregulloret e para të
mbikëqyrjes bankare dhe janë vendosur normat e mbikëqyrjes bankare për bankat e
nivelit të dytë (banka me kapital shtetëror dhe kapital të përbashkët).

Në mbështetje të kërkesave të ligjit “Për sistemin bankar në Republikën e
Shqiperisë”; parimeve të përcaktuara nga Komiteti i Baselit për mbikëqyrjen bankare
si dhe eksperiencës së vendeve të tjera, u hartua dhe u miratua rregullorja  “Mbi
kërkesat që duhen plotësuar për të marrë licencë për të vepruar si bankë në
Republikën e Shqipërisë ”.

Gjatë vitit 1994 u bë organizimi i Departamentit të Mbikëqyrjes dhe ndarja e tij në tre
sektorë :

Sektori i Metodologjisë dhe Licencimit
Sektori i Informacionit dhe Analizës
Sektori i Inspektimeve në Vend

Gjatë vitit 1995, puna u përqendrua kryesisht në kontrollin e zbatimit të rregulloreve
të mbikëqyrjes bankare, plotësimin e mëtejshëm të kuadrit rregullativ dhe rishikimin e
rregulloreve ekzistuese, me qëllim zbatimin e standardeve ndërkombëtare të
mbikëqyrjes bankare, të përcaktuara nga Komiteti i Bazelit.

Gjatë viteve 1995-1996, sistemi bankar ndryshoi përbërjen e tij, duke u shtuar me
degë të bankave të huaja dhe banka të reja private. Zgjerimi i sistemit bankar me
banka private, solli ndryshime në llojshmërinë e operacioneve dhe shërbimeve
bankare.

Bankat shtetërore që shtrijnë aktivitetin e tyre në të gjithë vendin trashëguan
probleme të shumta të krijuara në fillimet e zhvillimit të ekonomisë së tregut nisur nga
një ekonomi e centralizuar. Ekzistenca e pronësisë shtetërore nuk siguroi për
periudhën 92-96 efektivitetin e veprimtarisë së këtyre bankave por vështirësoi
situatën financiare të tyre. Në këto kushte në vitin 1996 filloi procesi i ristrukturimit
dhe privatizimit të bankave shtetërore, proces i cili vazhdon.

Por, gjatë krizës financiare vlen të theksohet se, pavarësisht nga situata e rënduar në
tërë vendin, sistemi bankar shqiptar vazhdoi të tërhiqte interesin e investitorëve të
huaj. Këtë e dëshmon fakti, që  gjatë këtij viti, dy banka të reja filluan aktivitetin e
tyre, dhe një bankë mori licencën paraprake.
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Në kuadrin e ristrukturimit të bankave me kapital shtetëror,  viti 1997 shënon edhe
mbylljen e aktivitetit të Bankës Tregtare Agrare, si pasojë e dështimit të procesit të
privatizimit të saj. Mbyllja e aktivitetit të kësaj banke u krye nga Ministria e Financave
dhe u mbikëqyr në mënyrë të kujdesshme nga Banka e Shqipërisë, me qëllim që të
evitoheshin, sa më shumë të ishte e mundur, problemet  që mund të lindnin me
depozituesit dhe klientët e saj.

Viti 1998, mund të cilësohet si viti, gjatë të cilit janë bërë hapa cilësore si në
përmirësimin e kuadrit rregullator të mbikëqyrjes bankare ashtu edhe të inspektimit të
bankave dhe degëve të bankave të huaja. Kjo u diktua nga ndryshimet në sistemin
bankar, që konsistuan në hyrjen  në  treg të bankave dhe degëve të bankave të
huaja me veçori specifike për nga natyra e pronësisë dhe e aktiviteteve që ato
ushtrojnë, dhe në veçanti, nga Parimet Bazë për një Mbikëqyrje Efektive Bankare, që
Komiteti i Bazelit  publikoi në shtator të vitit 1997.

Aktualisht, Banka e Shqipërisë operon në përputhje me ligjin nr. 8269, datë
23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë ”, sipas të cilit Banka e Shqipërisë  është
autoriteti i vetëm përgjegjës për dhënien e licencave dhe mbikëqyrjen e të gjitha
bankave në Republikën e Shqipërisë ,  si  dhe të ligjit nr. 8365, datë 2.7.1998 “Për
bankat në Republikën e Shqipërisë ”.

Këta dy ligje, rregullojnë sektorin bankar në Shqipëri në këto drejtime:

1. Përcaktimin e kushteve dhe kërkesave për krijimin e bankave dhe degëve të
bankave të huaja, me qëllim krijimin e një sistemi bankar efektiv.
2. Përcaktimin e operacioneve bankare.
3. Mbikëqyrjen e sistemit bankar.
4. Përcaktimin e rregullave në lidhje me kujdestarinë dhe likuidimin e bankave.

Përbërja e sistemit bankar gjatë vitit 1998 ishte më komplekse, nga pikëpamja e
pronësisë së bankave, aktiviteteve dhe shërbimeve që ato ofrojnë, madhësisë, rrjetit
të tyre etj. Gjatë vitit 1998, kanë ushtruar aktivitetin e tyre bankar 10 banka, prej të
cilave 2 me kapital shtetëror, 2 me kapital të përbashkët, 4 banka private dhe 2 degë
të bankave të huaja.

Megjithë, ndryshimet e përmendura, influenca e bankave shtetërore mbetet ende e
lartë.

Procesi i  privatizimit të dy bankave shtetërore vazhdon me synimin që, për Bankën
Kombëtare Tregtare të përfundojë brenda qershorit të vitit 2000 dhe për Bankën e
Kursimeve brenda vitit 2000.

Këtij qëllimi i shërbeu vendosja e të dyja bankave, Bankës Kombëtare Tregtare dhe
Bankës së Kursimeve, nën administrimin e konsulentëve të huaj, në mënyrë që të
ruhet vlera e aktiveve të tyre, të përmirësohet veprimtaria si dhe të përgatiten ato për
procesin e privatizimit.

Banka e Shqipërisë  po luan rolin e këshilltarit dhe të mbikëqyrësit të procesit të
privatizimit dhe likuidimit të bankave shtetërore, duke zbatuar një politikë të
shtrënguar në lidhje me huadhënien e tyre.

Ndërkohë, Banka e Shqipërisë, nëpërmjet zbatimit rigoroz të kërkesave të licencimit
të bankave të reja, synon krijimin e një sistemi bankar të bazuar në banka private të
krijuara mbi baza të shëndosha.
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Bankat e nivelit të dytë në fund të vitit 1998 ishin :
1. Banka Kombëtare Tregtare (bankë shtetërore)
2. Banka e Kursimeve (bankë shtetërore)
3. Banka Italo-Shqiptare ( bankë e përbashkët)
4. Banka Arabo-Shqiptare Islamike ( bankë e përbashkët)
5. Banka Dardania ( bankë private)
6. Dega e Bankës Kombëtare Greke (degë e bankës së huaj)
7. Banka Tirana ( bankë private)
8. Banka Tregtare Ndërkombëtare ( bankë private)
9. Dega e Bankës Aplha Credit (degë e bankës së huaj)
10. Banka Amerikane e Shqipërisë ( bankë private)

3.2. Parimet Bazë për një Mbikëqyrje Efektive
Parimet e Komitetit të Baselit

25 parimet bazë për një mbikëqyrje efektive bankare, ose të njohura si parimet bazë
të Bazelit, që u publikuan në shtator të vitit 1997 nga Komiteti i Bazelit për
Mbikëqyrjen Bankare, vendosin standartet minimale për zbatimin e mbikëqyrjes
efektive bankare. Qëllimi i tyre është ushtrimi i një mbikëqyrjeje efektive.

Këto parime kryesisht konsistojnë në drejtimet e mëposhtme:

Parakushtet për një mbikëqyrje bankare efektive

Parimi 1

Një sistem efektiv i mbikëqyrjes bankare, përcakton përgjegjësi dhe objektiva të qarta
për çdo individ ose agjenci të përfshirë në mbikëqyrjen e institucioneve bankare. Çdo
agjenci ose individ duhet të ketë pavarësinë operacionale dhe burime të
mjaftueshme. Eshtë e nevojshme vendosja e një kuadri të përshtatshëm ligjor për
mbikëqyrjen bankare duke përfshirë këtu dispozitat që  lidhen me  autorizimin e
institucioneve bankare dhe mbikëqyrjen në vazhdimësi  të tyre; autoritetin për të
trajtuar dhe zgjidhur zbatueshmërinë e ligjeve dhe mbrojtjen ligjore të inspektorëve;
vendosjen e rregullave  për shkëmbimin e informacionit midis inspektorëve dhe
ruajtjen e sekretit të një informacioni të tillë.

Licencimi dhe struktura

Parimi 2

Aktivitetet e lejuara të institucioneve, që janë licencuar dhe janë subjekt i
mbikëqyrjes, duhet të përcaktohen në mënyrë të qartë dhe duke kontrolluar
përdorimin e saktë të fjalës  “bankë” si emër institucioni.

Parimi 3

Autoriteti i licencimit duhet të vendosë kritere dhe të anulojë aplikimet për
institucionet që nuk plotësojnë  standardet. Kërkesat minimum të licencimit duhet të
konsistojnë në një vlerësim të pronësisë së institucionit, planit të tij të veprimtarisë
dhe kontrollit të brendshëm, projektit të ecurisë së gjendjes së tij financiare, përfshirë
këtu kapitalin e tij bazë dhe kur institucioni pronar ose mëmë është bankë e huaj,
duhet të merret miratimi paraprak nga autoritetet mbikëqyrëse vendase.
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Parimi 4

Mbikëqyrësit bankarë duhet të kenë autoritetin të analizojnë dhe anulojnë  çdo
propozim për transferimin e pjesëmarrjes influencuese ose kontrollit të  interesave
nga bankat ekzistuese në palët e tjera.

Parimi 5

Mbikëqyrësit bankarë duhet të kenë autoritetin të vendosin kritere për analizimin e
saktë të përfitimeve dhe investimeve kryesore, për t’u siguruar se filialet ose
strukturat e koorporatës nuk e ekspozojnë bankën ndaj rreziqeve të tepërta ose
pengojnë mbikëqyrjen efektive.

Kërkesat dhe rregulloret e kujdesshme.

Parimi 6

Mbikëqyrësit bankarë duhet të vendosin kërkesa mbikëqyrëse të përshtatshme për
mjaftueshmërinë minimale të kapitalit për të gjitha bankat. Këto kërkesa duhet të
pasqyrojnë risqe që bankat marrin përsipër dhe duhet të përcaktojnë elementet e
kapitalit, duke pasur parasysh aftësinë për të amortizuar humbjet.

Parimi 7

Pjesë e rëndësishme e çdo sistemi mbikëqyrës, është vlerësimi i politikave,
praktikave dhe procedurave të bankës, që lidhen me dhënien e huave dhe marrjen
pjesë në investime, si dhe menaxhimin në vazhdimësi si të portofolit të huasë ashtu
edhe atij të investimeve.

Parimi 8

Mbikëqyrësit bankarë duhet të binden se bankat jo vetëm kanë vendosur, por edhe
zbatojnë politika, procedura dhe praktika të mjaftueshme  për vlerësimin e cilësisë së
aktiveve, provigjoneve dhe rezervave të mjaftueshme për humbjet nga huatë.

Parimi 9

Mbikëqyrësit bankarë duhet të binden se bankat kanë sisteme të menaxhimit të
informacionit, që u japin mundësi drejtuesve të identifikojnë përqendrimet brenda
portofolit si dhe mbikëqyrësve të vendosin limite, për të kufizuar ekspozimin e bankës
ndaj huamarrësve të vetëm ose grupeve të huamarrësve.

Parimi 10

Me qëllim parandalimin e  abuzimeve që lindin nga huatë e lidhura, mbikëqyrësit
bankarë duhet të vendosin kërkesa që sigurojnë se  bankat u japin hua kompanive
dhe individëve të lidhur mbi  baza jopreferenciale; që aktivitete të tilla kredidhënieje
monitorohen në mënyrë efektive; dhe që për të kontrolluar ose zvogëluar risqet janë
marrë masa të tjera të përshtatshme.

Parimi 11

Mbikëqyrësit bankarë duhet të sigurohen që bankat kanë politika dhe procedura të
mjaftueshme për identifikimin, monitorimin dhe kontrollin e riskut të vendit dhe riskut
të transferimit në aktivitetet e tyre ndërkombëtare të huadhënies dhe investimeve,
dhe për mbajtjen e një rezerve të mjaftueshme kundrejt risqeve të tilla.
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Parimi 12

Mbikëqyrësit bankarë duhet të binden që bankat kanë vendosur sisteme që masin,
monitorojnë dhe kontrollojnë në mënyrë të mjaftueshme risqet e tregut; mbikëqyrësit
duhet të kenë të drejtën të propozojnë  limite të veçanta dhe/ose një rezervë kapitale
të veçantë për ekspozimet ndaj risqeve të tregut, në qoftë se garantohet.

Parimi 13

Mbikëqyrësit bankarë duhet të binden që bankat menaxhojnë në mënyrë të
gjithanshme riskun, për të identifkuar, matur, monitoruar dhe kontrolluar të gjitha
risqet e tjera të konsiderueshme.

Parimi 14

Mbikëqyrësit bankarë duhet të përcaktojnë se bankat kanë sisteme të kontrolleve të
brendshme dhe që ato janë të mjaftueshme si për natyrën ashtu edhe për shkallën e
biznesit të tyre.

Parimi 15

Mbikëqyrësit bankarë duhet të përcaktojnë se bankat kanë politika, praktika dhe
procedura të mjaftueshme në përdorim, duke përfshirë rregullat strikte “Si të njohim
klientin”, që nxisin standardet etike dhe profesionale në sektorin financiar dhe
parandalojnë që banka të përdoret nga elemente kriminale me ose pa qëllim.

Metodat e një mbikëqyrjeje bankare të vazhdueshme

Parimi 16

Koordinimi i një sistemi efektiv mbikëqyrjeje bankare nëpërmjet ndërthurjes së
mbikëqyrjes në vend dhe nëpërmjet analizës.

Parimi 17

Kontakte të rregullta të mbikëqyrësve bankare me menaxhuesit e bankave për të
njohur më nga afër dhe në mënyrë më operative gjendjen e tyre.

Parimi 18

Standardizimi i grumbullimit, rishikimit dhe analizimit të raporteve statistikore të
dërguara nga bankat, për një bankë të vetme ose mbi baza të konsoliduara.

Parimi 19

Vlerësimi i pavarur i informacionit për qëllimet e mbikëqyrjes, nëpërmjet
ekzaminimeve në vend ose nëpërmjet përdorimit të kontrolleve të jashtme.
Koordinimi i problemeve të dala nga kontrollorët e jashtëm apo të brendshëm, me ato
të inspektimeve në vend.

Parimi 20

Pjesë e rëndësishme e mbikëqyrjes bankare është aftësia e mbikëqyrësve për t’u
integruar në mbikëqyrjen bankare të konsoliduar. Këtij qëllimi do t’i shërbejë rishikimi
i të gjitha rregulloreve për të diferencuar mbikëqyrjen për bankat nga mbikëqyrja e
degëve të bankave të huaja, sipas normave ndërkombëtare të mbikëqyrjes së
konsoliduar.
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Informacioni i kërkuar

Parimi 21

Regjistrime të mjaftueshme kontabile në bankat e nivelit të dytë, në bazë të planit të
ri unik kontabël për bankat, të cilat bëjnë të mundur që mbikëqyrësi të marrë një
pamje të vërtetë e të drejtë të gjendjes financiare të bankës dhe të
rentabilitetit/efikasitetit  të biznesit të saj, dhe publikimi nga ana e bankave,
rregullisht, i pasqyrave financiare, që pasqyrojnë në mënyrë të drejtë gjendjen e saj.

Fuqia ligjore e mbikëqyrësve

Parimi 22

Sigurimi i mjeteve të mjaftueshme mbikëqyrëse, për të marrë masa korrektuese në
kohën e duhur, kur ka shkelje të rregulloreve, ose kur depozituesit kërcënohen në
ndonjë mënyrë tjetër. Në rrethana ekstreme, kjo duhet të përfshijë aftësinë për të
revokuar licencën bankare ose rekomandimin për revokimin e saj.

Veprimtaria bankare jashtë kufirit

Parimi 23

Mbikëqyrësit bankarë duhet të praktikojnë mbikëqyrjen e përgjithshme të konsoliduar
për institucionet ndërkombëtare që ushtrojnë aktivitet bankar, monitorimin dhe
zbatimin e normave të mjaftueshme të mbikëqyrjes në të gjitha aspektet e biznesit që
drejtohen nga këto institucione bankare në të gjitha vendet e botës, fillimisht në degët
e tyre të huaja, në bankat me kapital të përbashkët dhe filiale.

Parimi 24

Një element i rëndësishëm i mbikëqyrjes së konsoliduar është vendosja e kontakteve
dhe shkëmbimi i informacionit me inspektorë të tjerë të përfshirë, fillimisht me
autoritetet mbikëqyrëse vendase.

Parimi 25

Mbikëqyrësit bankarë duhet të kërkojnë që operacionet lokale të bankave të huaja të
kryhen sipas atyre standardeve  të larta, të  njëjta siç kërkohen nga institucionet
vendase dhe duhet të kenë të  drejtën të shkëmbejnë informacionin që kërkohet nga
mbikëqyrësit bankarë vendas të këtyre bankave, për qëllimin e kryerjes së
mbikëqyrjes së konsoliduar.

3.3. Roli i Mbikëqyrjes Bankare të Bankës së Shqipërisë

Banka e Shqipërisë, në funksion të objektivit kryesor të saj nxit ruajtjen e likuiditetit,
aftësinë paguese dhe funksionimin normal të sistemit bankar, të bazuar në parimet e
tregut.

Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë  është ekskluzivisht përgjegjëse për dhënien e
licencave dhe mbikëqyrjen e të gjitha bankave në Republikën e Shqipërisë.

Për këtë Banka e Shqipërisë:
* Nxjerr akte normative dhe jonormative që sigurojnë qëndrueshmërinë e sistemit

bankar.
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* Kontrollon çdo zyrë bankare dhe këmbimi valutor, llogari bankare dhe dokumente
të bankave si dhe të subjekteve të tjera, që kryejnë veprimtari bankare me
licencë.

Gjithashtu, mbi bazën e reciprocitetit, Banka e Shqipërisë  bashkëpunon me
autoritetet përkatëse të huaja të mbikëqyrjes bankare, për të mbikëqyrur dhe
inspektuar bankat që veprojnë drejtpërsëdrejti në juridiksionin e tyre përkatës. (Një
marrëveshje bashkëpunimi  është nënshkruar nga Banka e Shqipërisë  dhe Banka e
Greqise, në datën 18.01.1999).
* Në zbatim të ligjit nr.8365, datë 2.7.1998 “Për bankat në Republikën e

Shqipërisë”,  Banka e Shqipërisë, me akte nënligjore, ka të drejtë të vendosë t’i
nënshtrohen zbatimit të dispozitave të këtij ligji edhe subjekte të tjera që kryejnë
veprimtari  të lejuara për bankat, të përshkruara në nenin 26 të  ligjit të mësipërm.

* Në funksion të mbikëqyrjes bankare të Bankës së Shqipërisë, bankat e nivelit të
dytë paraqesin në Bankën e Shqipërisë raporte mujore e periodike për vlerësimin
e gjendjes financiare si dhe të dhëna të tjera që kanë të bëjnë me administrimin e
bankës.

* Duke respektuar pavarësinë ligjore, operacionale, financiare dhe administrative
të bankave, Banka e Shqipërisë  në funksion dhe në zbatim të ligjit, shqyrton
kërkesat e bankave dhe jep miratime paraprake ose refuzon kërkesat për:
përfundimin e marrëveshjeve të binjakëzimit, për lejimin e kryerjes së
veprimtarive financiare shtesë, për zmadhimin e kapitalit me mjete jolikuide,
zvogëlimin e kapitalit, riblerjen e aksioneve nga banka, emërimin e një ose disa
administratorëve, që banka  të bashkojë , të ndajë, të shkrijë ose të shesë aktivet,
etj.

3.4. Plani Strategjik për një mbikëqyrje efektive

Objektivi strategjik i mbikëqyrjes bankare është krijimi i një sistemi bankar të sigurt
dhe të shëndoshë. Realizimi i këtij objektivi strategjik është një proces dinamik dhe
kërkon përmbushjen e një sërë objektivash afatshkurtër dhe afatmesëm.

Mbikëqyrja bankare do të orientohet nga këta objektiva:

* krijimin e një kuadri ligjor dhe rregullator që të konvergojë me standardet
ndërkombëtare të Komitetit të Bazelit dhe direktivat e BE për mbikëqyrjen
bankare;

*   sigurimin e respektimit dhe zbatimit rigoroz të kuadrit ligjor dhe rregullator;
*   kufizimin e ndërmarrjes, nga ana e bankave, të rreziqeve të tepërta, të cilat vënë
në rrezik depozituesit.
 
Arritja e këtyre objektivave sigurohet nëpërmjet :

a. mbikëqyrjes së procesit të hyrjes së bankave të reja (licencimi);
b. rregullimit të bankave të nivelit të dytë dhe mbikëqyrjes së vazhdueshme të
respektimit të rregullave (rregullimi bankar, inspektimi në vend dhe inspektimi nga
jashtë) ;
c. mbikëqyrjes së ecurisë financiare të bankës (analiza e bankave dhe e sistemit
bankar) ;
d. mbikëqyrjes së procesit të trajtimit të bankave me probleme (nga marrja e
veprimeve korrektuese deri tek revokimi i licencës).
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3.5. Struktura Organizative e Departamentit të Mbikëqyrjes

Departamenti i Mbikëqyrjes ështe njësi organizative në strukturën e Bankës së
Shqipërisë, me fuqi administrative dhe ekzekutive.

Departamenti organizon, administron dhe drejton punën me objekt të përcaktuar, në
përputhje me rolin dhe funksionin,  në mbështetje të rregullores së brendshme të
miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë .

Departamenti drejtohet nga drejtori i cili është drejtues ekzekutiv.

Në përbërje të departamentit funksionojnë tre sektorë:

1. Sektori i Licencimit dhe Rregullimeve Bankare.
2 .Sektori i Informacionit dhe Analizës.
3. Sektori i Inspektimeve.

*Skema organizative paraqitet në pasqyrën nr. 1,  bashkëlidhur.

 3.6. Detyrat e Departamentit të Mbikëqyrjes

Departamenti i Mbikëqyrjes funksionon në zbatim të njërës prej detyrave kryesore të
Bankës së Shqipërisë , atë të licencimit ose revokimit të licencës së bankave dhe të
mbikëqyrjes së veprimtarisë së tyre bankare, me qellim që të sigurojë stabilitetin e
sistemit bankar.

Në zbatim të kësaj detyre, departamenti mbikëqyr bankat e nivelit të dytë duke
ndikuar në reduktimin e rrezikut të humbjeve të depozituesve e të kreditorëve të tjerë
dhe në ruajtjen e besimit  të publikut ndaj sistemit bankar.

Drejtori i Departamentit

Sektori i Licensave &
Rregullimeve Bankare

Zv.Drejtor i Departamentit &
Përgjegjës i Sektorit te Inspektimeve

Sektori i Informacionit &
Analizës

Departamenti i Mbikëqyrjes

Sektori i Inspektimeve

Përgjegjësi i Sektorit
Inspektor për licensimin
Inspektor për rregullimet
bankare

Përgjegjës për grupet e bankave (3)
14 inspektorë të përgjithshëm

Përgjegjës i Sektorit
Inspektor analist (2 inspektorë)
Inspektor analist&kontabilist
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Disa nga detyrat kryesore të Departamentit të Mbikëqyrjes bankare, janë :

A. Licencimi i bankave dhe subjekteve të tjerë jobanka

Sektori i Licencimit dhe Rregullimeve Bankare ka si funksion kryesor hartimin,
publikimin dhe ndjekjen e zbatimit të procedurave për dhenien e licencave për
veprimtari bankare; shqyrtimin e dokumentacionit të paraqitur në lidhje me kërkesat
për licence për bankë apo zyrë të këmbimit valutor; organizimin e punës për
përgatitjen e rregulloreve për krijimin e një kuadri rregullativ të mbikëqyrjes bankare
në përputhje me standardet ndërkombëtare, direktivat e Bashkimit Europian, duke
qenë se Republika e Shqipërisë  ështe një vend, i cili të ardhmen e sheh në këtë
bashkim.
Detyrat më kryesore në fushen e licencimit janë :
* Zbatimi me rigorozitet i kritereve për licencimin e bankave, degëve të bankave të

huaja, zyrave të këmbimeve valutore dhe subjekteve të tjera që kërkojnë të
kryejnë veprimtari bankare.

* Përgatitja e rekomandimeve për Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë
në lidhje me miratimet paraprake, licencimin apo revokimin e licencës.

* Paraqitja në Këshillin Mbikëqyrës i propozimit për shfuqizimin e miratimit
paraprak, në rastet kur banka nuk plotëson kushtet për të filluar veprimtarinë
brenda një viti ose propozimit për  zgjatjen e afatit deri edhe në 6 muaj.

* Kundërshtimi, sipas rastit, i zgjerimit të numrit të degëve ose hapjes së filialeve
nga bankat, brenda territorit të Republikës së Shqipërisë .

* Shqyrtimi i kërkesave të bankave për hapjen e degëve, filialeve, agjencive dhe
zyrave të përfaqësimit, jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë .

* Vlerësimi i çdo propozimi nga bankat për ndryshimin e pronësisë mbi aksionet
ose pjesëmarrjes influencuese (mbi 10 për qind të kapitalit).

* Shqyrtimi i kërkesave të bankave për investime direkte  dhe për transferimin e
kapitalit themelor të tyre, jashtë vendit.

* Paraqitja e rekomandimeve në lidhje me kërkesat e bankave për pakësimin e
kapitalit, nëpërmjet riblerjes së aksioneve ose shpërndarjes së mjeteve rezervë,
blerjen e aksioneve ose bërjen pjesëtar në to në një shume më të lartë se 10 për
qind të kapitalit etj.

* Miratimi ose jo i ekspertit kontabël të autorizuar, të propozuar nga banka e nivelit
të dytë.

* Paraqitja e rekomandimeve, në Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë,
për shtimin e veprimtarive financiare të lejuara për t’u kryer nga bankat e nivelit të
dytë.

* Kujdesi për publikimin e vendimeve të Këshillit Mbikëqyrës  për dhënien e
licencave dhe rastet e revokimit të tyre, në Buletinin Zyrtar të Bankës së
Shqipërisë  dhe në një ose më shumë gazeta me tirazh të madh.

B.  Rregullimet  Bankare.

Departamenti, ështe përgjegjës për krijimin e kuadrit rregullativ mbikëqyrës për
bankat e nivelit të dytë për një veprimtari të kujdesshme të tyre në drejtim të kontrollit
të rreziqeve që ato ndërmarrin dhe menaxhimin e likuiditetit gjatë veprimtarisë së
tyre, në mënyrë që t’u pergjigjen në çdo kohë kërkesave të klientëve.

Ky kuadër përbëhet nga normat e mbikëqyrjes bankare dhe rregullat proceduariale
dhe materializohet në hartimin, miratimin dhe publikimin e akteve normative të
Bankës së Shqipërisë  që kanë të bëjnë me:
* Licencimin.
* Madhësinë e kapitalit fillestar minimal.
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* Kryerjen e veprimtarisë së kujdesshme nga bankat, duke zbatuar normat e
miratuara nga Banka e Shqipërisë  për: kreditin, fondet rezervë për mbulimin e
humbjeve nga huatë, pozicionet e hapura në monedha të huaja, kapitalin
rregullator dhe normën e mjaftueshmërisë së kapitalit, për likuiditetin e bankës,
etj.

* Rregullat që duhet të zbatojnë bankat për veprimet që ato kryejnë me klientët për
kreditin dhe depozitimet etj.

C.   Analiza e gjendjes financiare të bankave.

Për të siguruar një veprimtari të qëndrueshme dhe stabilitetit të sistemit bankar,
Departamenti i Mbikëqyrjes kërkon nga bankat raporte dhe informacione periodike
me qëllim kryerjen e analizave financiare. Sigurimi i informacionit dhe kryerja e
analizave financiare është një ndër detyrat e Departamentit të Mbikëqyrjes.

Departamenti i Mbikëqyrjes grumbullon informacionin mujor dhe periodik nga bankat
e nivelit të dytë dhe e përpunon atë me qëllim ndjekjen  e  treguesve të veprimtarisë
së bankave,  vlerësimin e ecurisë së tyre të përgjithshme financiare dhe respektimin
e normave të mbikëqyrjes bankare.

Për të realizuar këte funksion, Departamenti i Mbikëqyrjes vlerëson të dhënat e
raportuara nga bankat, siguron saktësinë e këtyre të dhënave dhe identifikon ata
tregues, që mund të çojnë  në ecuri të pakënaqshme të veprimtarisë së bankave si
dhe sinjalizojnë për probleme në të ardhmen.

Para kryerjes së një analize financiare ka shumë rëndësi sigurimi i saktësisë së të
dhënave të raportuara dhe nëse raportet janë përgatitur në përputhje me udhëzimet
dhe rregulloret e miratuara nga Këshilli Drejtues i Bankës së Shqipërisë .

Gjithashtu, i rëndësishëm është verifikimi i respektimit të të gjitha normave dhe
kufijve të përcaktuar nga Banka e Shqipërisë për kryerjen e analizës financiare të
bankave, nëpërmjet mbikëqyrjes nga jashtë, llogariten një sërë treguesish dhe
koeficientësh për periudhën e tanishme dhe të kaluar, për të ilustruar ecurinë e
përgjithshme të veprimtarisë bankare dhe për të nxjerrë në pah problemet që mund
të lindin në të ardhmen.

Përgatit dhe nxjerr materiale  përmbledhëse për gjendjen e sistemit bankar në tërësi
dhe për banka të veçanta apo grupe bankash. Në këtë kuadër informacioni i
përpunuar dhe analiza e treguesve kryhet edhe në funksion të paralajmërimit të
hershëm të ecurisë së bankave.

D.  Inspektimet në vend.

Departamenti ka përgjegjësi për organizimin e mbikëqyrjes nëpërmjet inspektimeve
në vend (on - site) në bankat e nivelit të dytë, degët e bankave të huaja, zyrat e
këmbimeve valutore dhe subjekte të tjera që janë licencuar të kryejnë veprimtari
bankare.

Inspektimet në vend  kryen si inspektime të plota dhe inspektime të pjesshme.
Inspektimet e plota si rregull kryen një herë në 18 muaj, ndërsa inspektimet e
pjesshme kryen në varësi të çështjeve, që vlerësohen gjatë ecurisë së veprimtarisë
së bankave dhe janë më të shumta në numër. Në intervalin kohor ndërmjet dy
inspektimeve të plota, kryen disa inspektime të pjesshme.
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Inspektimet në vend përqendrohen në kontrollin tërësor (inspektimet e plota) dhe
jotërësor (inspektimet e pjesshme), të veprimtarisë së bankave dhe konkretisht:

Në kontrollin për zbatimin e ligjit, të akteve normative të Bankës së Shqipërisë,
veprimtarinë e kujdesshme të tyre në bazë të politikave e procedurave të miratuara
nga këshilli drejtues i bankës, veprimtarinë e organeve drejtuese dhe të komiteteve
të ndryshme të krijuara nga banka, kontrollin e veprimtarisë financiare të bankës nga
ekspertët kontabël të autorizuar, verifikimin e saktësisë së raportimeve të kryera nga
bankat në Bankën e Shqipërisë, etj.

Në inspektimet e plota që kryen Departamenti i Mbikëqyrjes, bëhet vlerësimi i
përgjithshëm i gjendjes financiare të bankës, evidentohen shkeljet e ligjit dhe të
akteve normative të Bankës së Shqipërisë  dhe bëhen propozimet përkatëse për
masa ndëshkimore dhe dënime që vendos Banka e Shqipërisë  ndaj bankave dhe
administratorëve të tyre, në mbështetje të ligjit “Për bankat në Republikën e
Shqipërisë ”.
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4.  FUNKSIONET E MBIKËQYRJES BANKARE

Departamenti i Mbikëqyrjes, i ndërgjegjshëm për rolin dhe rëndësinë e tij në
mbarëvajtjen e sistemit bankar në Republikën e Shqipërisë, gjatë vitit 1998 ka
ushtruar funksionin e tij nëpërmjet:
?  kontakteve të vazhdueshme me bankat e nivelit të dytë,
?  inspektimeve të plota dhe të pjesshme,
?  analizave të treguesve mujorë dhe tremujorë,
?  rishikimit në vazhdimësi të rregulloreve të mbikëqyrjes bankare në mënyrë që këto

të fundit t’i përshtaten zhvillimeve të sistemit bankar dhe të zbatojnë parimet bazë
të mbikëqyrjes bankare të përcaktuara nga Komiteti i BIS Baselit.

?  Analizave të kujdesshme dhe me përgjegjësi të çdo kërkese të re për të ushtruar
veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë, si dhe për dhënien e autorizimeve
për hapje llogarie apo transferime fondesh jashtë Republikës së Shqipërisë .

4.1. Informacioni dhe analiza e sistemit bankar

4.1.1 Struktura e Sektorit Bankar

Në fund të vitit 1998, struktura e sistemit bankar paraqitet me ndryshime në favor të
bankave private. Kështu, numri i bankave me kapital tërësisht privat në këtë fundviti
arriti në 5.

Figura 1. Struktura e sistemit bankar1 më 31 dhjetor 1998, si numër bankash:

Sistemi bankar në Republikën e Shqipërisë  gjatë viteve 1992-1998 ka pësuar
ndryshimet e mëposhtme:
* Në vitin 1992 kryenin veprimtari 3 banka me kapital tërësisht shtetëror dhe

konkretisht: Banka Kombëtare Tregtare, Banka e Kursimeve dhe Banka Tregtare
Agrare.

* Në vitin 1993 filloi veprimtarinë e saj Banka Italo-Shqiptare, bankë me kapital të
përbashkët.

* Në vitin 1994 filluan veprimtari edhe dy banka të tjera dhe konkretisht Banka
Dardania, me kapital privat, dhe Banka Arabo-Shqiptare Islamike me kapital të
përbashkët.

* Në vitin 1996, sistemi bankar u shtua edhe me dy banka të tjera me kapital
tërësisht privat të huaj dhe konkretisht Banka Tirana dhe Banka Kombëtare
Greke- Dega e Tiranës.

* Në vitin 1997 filloi veprimtarinë e saj një bankë tjetër me kapital tërësisht privat të
huaj, Banka Tregtare Ndërkombëtare.

                                                       
1 Më poshtë sistemi bankar do të klasifikohet në tre grupe:

Grupi i I - bankat me kapital shtetëror;
Grupi i II - bankat me kapital të përbashkët;
Grupi i III - bankat e tjera.

20%

20%60%

Banka shteterore
Te perbashketa
Banka private
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* Në vitin 1998 filluan veprimtari edhe dy banka të tjera me kapital tërësisht privat
Dega e Bankës Alfa Credit dhe Banka Amerikane e Shqipërisë. Po në këtë vit,
nga Banka e Shqipërisë  ju revokua licenca Bankës Tregtare Agrare.

Mbas këtyre ndryshimeve, më 31 dhjetor 1998 sistemi bankar paraqitet me këtë
strukturë: 2 banka me kapital shtetëror, 2 banka me kapital të përbashkët dhe 6
banka me kapital tërësisht privat.

4.1.2 Totali i aktiveve

Ndryshimet në strukturën bankare kanë dhënë ndikimin e tyre në të gjithë treguesit e
sistemit bankar. Këto ndryshime shihen jo vetëm në shumën absolute të treguesve si
sistem bankar në tërësi, por edhe në rritje të dukshme në grupin e tretë të bankave.

Totali i aktiveve të sistemit bankar është rritur për rreth 26,9 për qind krahasuar  me
fundin e vitit 1997. Në këtë rritje ka ndikuar kryesisht shtimi i numrit të bankave me
kapital privat. Kështu, grupi i tretë i bankave, ndërsa më 31 dhjetor 1997 zinte vetëm
3,6 për qind në totalin e aktiveve të të gjithë sistemit më 31 dhjetor 1998 arriti në 9
për qind. Megjithatë, dominues në sistemin bankar vazhdon të mbetet grupi i parë i
bankave, pra bankat me kapital shtetëror, ku dominon Banka e Kursimeve.

Më 31 dhjetor 1997 totali i aktiveve të sistemit bankar rezultoi 167,3 miliardë lekë,
ndërsa më 31 dhjetor 1998 ky tregues arriti në 212,3 miliardë lekë.

Tabela 1. Totali i aktiveve si sistem bankar dhe për grup bankash

Bankat
Vitet Grupi i parë Grupi i dytë Grupi i tretë Sistemi bankar
1997 150.3 10.9 6.1 167.3
1998 181.1 12.0 19.2 212.3

Tabela 2. Totali i aktiveve të çdo bankë në % ndaj sistemit bankar

Bankat
Banka

Kombetare
Tregtare

Banka
e

Kursimeve

Banka
Tregtare
Agrare

Banka
Italo

Shqiptare

Banka
Arabe

Islamike

Banka
Dardania

31.12.1997 22.7 62.7 4.5 4.4 2.1 0.5
31.12.1998 13.7 71.7 4.2 1.5 3.1

Bankat
Banka
Tirana

Banka
Kombëtare
e Greqisë

Banka Tregtare
Ndërkombëtare

Banka
Alpha
Credit

Banka
Amerikane

e
Shqipërisë

Sistemi
bankar

31.12.1997 1.4 1.4 0.3 100.0
31.12.1998 1.9 1.9 0.3 1.1 0.6 100.0

Në sistemin bankar janë punësuar rreth 2857 punonjës. Çdo punonjësi të sistemit
bankar i takon mesatarisht rreth 74,3 milionë lekë aktive.

4.1.3  Struktura e bilancit për sistemin bankar

Duke krahasuar strukturën e pasivit të bilancit të sistemit bankar vihet re që në
fundvitin 1998, krahasuar me fundvitin 1997, ka pësuar ndryshime  jo shumë të
dukshme.
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Kështu llogaritë rrjedhëse dhe depozitat me afat të klientëve të ndryshëm nga 70,5
për qind të totalit të pasiveve që zinin në vitin 1997 në vitin 1998 ato zënë 80,4 për
qind.

Figura 2. Struktura e pasivit për sistemin bankar në përqindje

Depozitat e klientëve në përgjithësi paraqiten me rritje por është grupi i parë i
bankave që ka thithur pjesën dërrmuese të tyre. Në vitin 1998 ky tregues për grupin
e parë të bankave është 91,4 për qind kundrejt 92,3 për qind që ishte në fund të vitit
1997.

Grupi i II i bankave ka thithur 3,5 për qind të depozitave kundrejt 4,5 për qind në fund
të vitit 1997.

Grupi i III i bankave ka thithur 5,1 për qind të totalit të depozitave kundrejt 3,2 për
qind që ishte ky tregues në vitin 1997. Këtu ka ndikuar edhe rritja në numër e
bankave (për rreth 1% të totalit të depozitave).

Struktura e depozitave sipas monedhës tregon që më 31.12.1998, 76,0 për qind të
depozitave e përbëjnë depozitat në lekë kundrejt 71,7 për qind që përfaqësonin në
vitin 1997 dhe janë bankat e grupit të parë dominuese të tyre me 74,6 për qind të
totalit të depozitave të klientëve.

Tabela 3. Struktura e depozitave sipas monedhës për grup bankash:

          (në % kundrejt totalit të depozitave)
1997 1998Bankat

Lekë Valutë Lekë Valutë
Grupi I 71.0 21.3 74.6 16.8
Grupi II 0.2 4.3 0.4 3.1
Grupi III 0.5 2.7 1.0 4.1
Sistemi bankar 71.7 28.3 76.0 24.0

Bankat e grupit të II dhe të III afrojnë kryesisht klientë që veprojnë në monedhë të
huaj.

Kështu, në fund të vitit 1998, në grupin e II të bankave vihet re që ndërsa depozitat
në lekë përfaqësojnë vetëm 0,4 për qind të totalit të depozitave, depozitat në valutë
përbëjnë 3,1 për qind.

Në grupin e III të bankave ndërsa depozitat në lekë përbëjnë 1 për qind të totalit të
depozitave të sistemit bankar, depozitat në valutë përbëjnë 4,1 për qind.
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Struktura e depozitave sipas afatit tregon që 79,5 për qind e totalit të depozitave të
sistemit bankar janë depozita me afat dhe që 96 për qind e tyre është përqëndruar
në bankat e grupit të parë dhe kryesisht në Bankën e Kursimeve.

Figura 3. Struktura e depozitave të sistemit bankar

a) Struktura e depozitave sipas monedhës

b) Struktura e depozitave sipas afatit

c) Struktura e depozitave sipas sektorëve

Edhe aktivet e sistemit bankar kanë pësuar ndryshime në vitin 1998, krahasuar me
një vit më parë. Ndryshime më të ndjeshme vihen re në investimet e bankave në
Bonot e Thesarit.

Figura 4. Struktura e aktivit për sistemin bankar

Në investimet në bonot e thesarit vihet re që në vitin 1998 kanë investuar pothuajse
edhe të gjitha bankat e tjera qofshin këto të grupit të II apo të III, ndryshe nga viti
1997, kur në këto investime merrnin pjesë vetëm bankat e grupit të parë.
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4.1.4. Struktura e të ardhurave dhe shpenzimeve financiare të sistemit bankar.

Gjatë vitit 1998, të ardhurat financiare të sistemit bankar  kanë rezultuar 104,7 për
qind më të larta se në vitin 1997. Kjo rritje vihet re pothuajse në të gjithë zërat e të
ardhurave, por më e theksuar është në të ardhurat nga interesat.
Shpenzimet financiare, krahasuar me një vit më parë janë rritur rreth 54,2 për qind
dhe kjo kryesisht në shpenzimet për interesa.
Megjithatë, mund të themi se edhe gjatë vitit 1998 sistemi bankar paraqitet me
probleme në drejtim të rezultatit financiar.

Figura 5. Struktura e të ardhurave.

Figura 6. Struktura e shpenzimeve.

4.1.5. Rentabiliteti dhe mjaftueshmëria e fondeve të veta.

Tabela 4. Rentabiliteti i sistemit bankar.

Treguesit (ne %) 1996 1997 1998
Niveli i kthyeshmërisë së aktiveve   -0.5 -5.9 -1.7
Niveli i kthyeshmërisë së fondeve të veta -14.9 -84.9 -77.6
Shpenzime të veprimtarisë/të ardhura bruto të
veprimtarisë

106.0 -14.1 -437.7

Tabela 5. Mjaftueshmëria e fondeve të veta.

Treguesit (në %) 1996 1997 1998
Niveli i kapitalit të korrektuar  (milionë lekë) 3,024.0 1,448.4 -2,410.3
Niveli i aktiveve të korrektuara (milionë lekë) 31,319.6 26,393.3 27,231.4
Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit  (në %) 9.7 5.5 -8.9
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Për të dy treguesit e mësipërm janë kryesisht bankat e grupit të parë që kanë ndikuar
në përkeqësimin e tyre.

Për mjaftueshmërinë e kapitalit të bankës është veçori se ndërsa bankat që bëjnë
pjesë në grupin e II dhe të III paraqiten mjaft të kapitalizuara, grupi i parë i bankave
paraqitet me probleme në këtë drejtim.

4.1.6 Risku i kreditit, klasifikimi i kredive dhe krijimi i provigjoneve.

Nga dukuritë negative të vërejtura gjatë viteve 90-97, sistemi bankar është treguar
shumë i kujdesshëm në drejtim të kredidhënies. Ndonëse në total, më 31.12.1998,
teprica e kredisë paraqitet pothuajse në të njëjtat nivele me një vit më parë, analiza
për grup bankash tregon që është grupi i parë i bankave që ka ndikuar negativisht në
këtë tregues.

Në grupin e parë të bankave teprica e kredisë paraqitet me një rënie prej 16,8 për
qind. Këtu ka ndikuar edhe masa e marrë nga Banka e Shqipërisë për këtë grup
bankash, për të mos lejuar dhënie kredish për bankat me kredi të pakthyera në afat
mbi 30 ditë të tejkalojnë 20 për qind të portofolit të huave. Nga kjo masë u prekën
dy bankat shtetërore dhe një bankë private. Gjithashtu, këtu ka ndikuar edhe thithja e
kredive të Bankës Tregtare Agrare nga Agjencia e Trajtimit të Kredive. Në vitin 1997
këto kredi janë përfshirë në tepricën e kredive të sistemit bankar dhe kapin shifrën
rreth 1,4 miliardë lekë.

E kundërta ndodh me dy grupet e tjera të bankave. Teprica e kredisë në këto grupe,
krahasuar me një vit më parë është rritur respektivisht 45,8 për qind dhe 246,7 për
qind. Në grupin e tretë të bankave paraqiten 2 banka që gjatë vitit 1998 nuk kanë
ushtruar aktivitet kredidhënieje.

Struktura e kredisë sipas monedhës tregon që 60,3 për qind e kredive janë dhënë në
monedhën vendase. Veçori në këtë strukturë është se në kredidhënie në lekë janë të
prirura kryesisht bankat e grupit të parë. Një përmirësim në këtë drejtim shihet edhe
te bankat e grupit të III, që në vitin 1998 paraqiten me rritje në kredidhënien në
monedhën e vendit.

Struktura e kredisë sipas afateve nxjerr në pah dukuri të tilla: ndërsa bankat e grupit
të I paraqiten me një strukture afatgjatë kredish, bankat e grupit të II dhe të III janë
shtrirë në kredi afatshkurtra, duke ndjekur një politikë të kujdesshme kredidhënieje.
Struktura e kredive sipas sektorëve tregon një prirje në përgjithësi të bankave për të
kredituar sektorin privat duke vlerësuar nevojën e zhvillimit të këtij sektori.

Figura 7. Struktura e kredive e sistemit bankar.

a) Struktura e kredive sipas monedhës.
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b)  Struktura e kredive sipas afateve.

c)  Struktura e kredisë sipas sektorëve.

Duke qenë se aktiviteti kredidhënës paraqitet me mjaft risk, Banka e Shqipërisë  ka
nxjerrë dhe përmirësuar herë pas here rregulloret përkatëse për minimizimin dhe
mbrojtjen e bankave nga rreziku (ndër to është edhe rregullorja  “Klasifikimi i kredive
dhe krijimi i fondeve rezervë për mbulimin e humbjeve nga kreditë”).

Më 31.12.1998 bankat kanë klasifikuar kreditë duke krijuar edhe provigjonet
përkatëse për rreth 7,5 miliardë lekë.

Tabela 6. Klasifikimi i kredive dhe fondet rezerve të krijuara
(në % kundrejt totalit)

Klasifikimi i kredive Provigjonet e krijuara Klasifikimi i Huasë
1997 1998 1997 1998

Hua standard 42.0 0.9
Hua në ndjekje 2.5 0.3
Hua nënstandard 15.0 7.6 3.8 3.3
Hua të dyshimta 20.6 6.3 13.3 7.0
Hua të humbura 64.4 41.6 82.9 88.5
Totali 100.0 100.0 100.0 100.0

4.2. Aktivitetet e inspektimeve në vend dhe masat korrektuese.
 
 Mbikëqyrja e sistemit bankar është një proces i vazhdueshëm.
 
 Ky proces plotësohet duke ndjekur në mënyrë sistematike respektimin e rregulloreve
dhe normave të vendosura për të kontrolluar riskun që ndërmerr banka dhe kjo
realizohet nëpërmjet analizës së sistemeve raportuese të bankave apo inspektimeve
në vend.
 
 Inspektimet në vend realizohen :
 Në formën e inspektimeve të plota, ku përfshihet i gjithë aktiviteti i bankave ose
degëve të bankave të huaja që realizohen si rregull çdo 18 muaj. Në inspektimet e
plota grupi i inspektimit jep një vlerësim të përgjthshëm të gjendjes së bankës mbi:
* zbatimin e sistemit ligjor dhe rregullativ,
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* zbatimin e politikave dhe procedurave të përcaktuara nga vetë banka,
* aftësinë e administratorëve për të drejtuar bankën,
* identifikimin dhe matjen e risqeve të bankës,
* regjistrimin e veprimeve kontabile dhe mbajtjen e dokumentacionit dhe

informacionit të nevojshëm për çdo transaksion, etj.

Në formën e inspektimeve të pjesshme, që kryhen sipas rastit për verifikim, për
probleme të veçanta, të planifikuara ose spontanisht, sipas problemeve që mund të
kenë dalë gjatë periudhës.

Pas çdo inspektimi hartohet raporti që përmban gjetjet, analizat dhe vlerësimet për
problemet e inspektuara, si edhe konkluzionet, rekomandimet, qëndrimet përkatëse,
sipas shkallëzimeve të nenit 44 të ligjit “ Për bankat në Republikën e Shqipërisë ”.

Gjatë vitit 1998, Departamenti i Mbikëqyrjes, sektori i inspektimeve në vend, ka
ushtruar inspektime të plota dhe inspektime të pjesshme pothuaj në të gjitha bankat
e nivelit të dytë dhe në zyrat e këmbimeve valutore. Me inspektimet e plota të kryera
në vitin 1998 dhe ato që ishin  programuar për vitin 1999, Banka e Shqipërisë  synoi
që çdo bankë apo degë e bankës së huaj të inspektohet jo më rrallë se një herë në
18 muaj dhe me tendencë që  në të ardhmen, ky afat të reduktohet në 1 vit.

Gjatë vitit 1998, inspektime të plota janë kryer në tre banka, ndërsa inspektime të
pjesshme janë kryer në tetë banka dhe degë të bankave të huaja.

Nga inspektimet e kryera vihet re tendenca e zgjerimit të veprimtarisë së bankave e
mbështetur kjo edhe nga përshtatja e politikave dhe procedurave të miratuara prej
tyre në mbështetje të ligjit dhe akteve normative të Bankës së Shqipërisë, për
identifikimin, matjen, monitorimin dhe kontrollin e riskut nga operacionet bankare.
Gjithashtu, janë duke marrë zhvillim edhe operacione të reja bankare.

Në kuadrin e një mbikëqyrjeje të kujdesshme të sektorit të inspektimeve ndaj
bankave të nivelit të dytë dhe degëve të bankave të huaja, inspektimet e kryera kanë
evidentuar edhe raste të veçanta të shkeljeve të akteve normative të Bankës së
Shqipërisë: për klasifikimin e kredive dhe fondet rezervë për mbulimin e humbjeve
nga huatë, për pozicionet e hapura në monedha të huaja, për  tregun e këmbimeve
valutore, për likuiditetin bankar, për llogaritjen e fondeve të veta, për  veprimtarinë në
banka të ekspertëve kontabël të autorizuar të pamiratuar nga Banka e Shqipërisë,
etj.

Për shkeljet e vërtetuara si më sipër, Banka e Shqipërisë  ka caktuar masa të
detyrueshme korrektive me afate konkrete. Ndaj bankave dhe administratorëve
përgjegjës, janë vendosur edhe masa ndëshkimore e gjoba.

Gjithashtu, Banka e Shqipërisë, duke respektuar pavarësinë ligjore, operacionale,
financiare dhe administrative, të bankave të nivelit të dytë, ka rritur bashkëpunimin
me to për njohjen dhe zbatimin e ligjit “Për Bankën e Shqipërisë ”, të ligjit “Për bankat
në Republikën e Shqipërisë” dhe të akteve normative të nxjerra nga Banka e
Shqipërisë  në mbështetje dhe në zbatim të  dispozitave ligjore.

4.3. Licencimi dhe Rregullimet bankare.

Për Licencimin: Banka e Shqipërisë, me kërkesat e vendosura për licencimin e
bankave të reja,  synon që të lejojë hyrjen në treg të bankave dhe subjekteve të tjera,
të cilat premtojnë të jenë institucione të shëndosha bankare, dhe që nuk do të
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cënojnë sigurinë dhe qëndrueshmërinë e sistemit bankar në përputhje me
legjislacionin në fuqi.
Për këtë qëllim, krahas thjeshtimit të anës burokratike të procedurave, është synuar
forcimi i kërkesave nga pikëpamja e:
* rritjes së nivelit të kapitalit minimal të kërkuar për krijimin e një banke. Kërkesa për

kapital është rritur nga 2 milionë dollarë amerikanë në 1994 në 5 milionë dollarë
amerikanë;

* hartimit dhe përmirësimit të rregullave të mbikëqyrjes bankare në përputhje me
parimet bazë të Komitetit të Baselit dhe standardet ndërkombëtare për një
mbikëqyrje efektive;

* kooperimit me autoritetet mbikëqyrëse të vendeve nga vijnë aplikimet për hapjen e
bankave, degëve të bankave apo të zyrave të përfaqësimit të bankave të huaja si
dhe përsosjes së kërkesave tona në lidhje me këtë kooperim.

Gjatë vitit 1998 janë licencuar për të ushtruar veprimtarinë bankare në Republikën e
Shqipërisë :

1. DEGA E BANKËS “ALPHA CREDIT”, në TIRANË
     Licenca nr.10, datë 07.01.1998.
2 . BANKA AMERIKANE E Shqipërisë
     Licenca nr.11, datë 10.08.1998.

Në mbështetje të Ligjit nr. 8075, datë 22.02.1996 “Për sistemin bankar në Republikën
e Shqipërisë”  është licencuar për të vazhduar veprimtarinë bankare, me licencen nr.
1/1996, datë 17.07.1998, Banka Italo-Shqiptare.

Ligji nr.8365, datë 02.07.1998 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, neni 69 i tij i
detyronte subjektet që vepronin si bankë në Republikën e Shqipërisë  dhe nuk e
kishin marrë licencën në përputhje me kërkesat ligjit nr. 8075, datë 22.02.1996 “Për
sistemin bankar në Republikën e Shqipërisë” të aplikonin në Bankën e Shqipërisë
për t’u licencuar për të vazhduar veprimtarinë bankare.

Në këtë proçes u licencuan:
BANKA KOMBËTARE TREGTARE
BANKA E KURSIMEVE
BANKA DARDANIA
BANKA ARABO-SHQIPTARE ISLAMIKE

Gjatë vitit 1998, Këshilli Mbikëqyrës mbështetur në rekomandimet e Departamentit të
Mbikëqyrjes ka marrë këto vendime:

1. Vendimi nr. 107, datë 10.08.1998 “Për dhënien e miratimit paraprak të FEFAD
- BANK”.

2. Vendimi nr. 106, datë 10.08.1998 “Për dhënien e miratimit paraprak të
BANKËS NDËRKOMBETARE TREGTARE E DETIT të ZI”.

3. Vendimi nr. 142, datë 26.10. 1998 “Për dhënien e miratimit paraprak të
DEGES SË BANKËS SË PARË të INVESTIMEVE”2.

Për të pasur një mbikëqyrje efektive është i domosdoshëm një sistem rregullativ, në
hartimin e të cilit është synuar:
1. Përafrimi gjithmonë dhe më tepër me standardet përkatëse. Ky është një proces

dinamik pasi dhe standardet janë në përmirësim. Mbajtjen e disa kërkesave në

                                                       
2 Gjatë vitit 1999  të tri këto banka kanë filluar aktivitetin.
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pozita më konservatore se standardet bazuar në rrezikun më të lartë që ka mjedisi
ekonomik shqiptar.

2. Plotësimin e kuadrit rregullator me kërkesat e reja të zhvilluara në shkallë
ndërkombëtare, apo me kërkesat të cilat më parë nuk zbatoheshin për shkak të
moszhvillimit të produkteve të caktuara.

Për rregulloret. Me miratimin e Ligjit nr.8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e
Shqipërisë” sektori i licencimit dhe rregullimeve bankare filloi përshtatjen e
rregulloreve të mbikëqyrjes bankare me kërkesat e këtij ligji.

Mbështetur në nenin 60 pika 3 të këtij ligji, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së
Shqipërisë  miratoi mbajtjen në fuqi të kufizimeve të parashikuara në rregulloren e
“Tregut të Këmbimeve Valutore”, me përjashtim të nenit 18 të saj, u lejua përdorimi
lirshëm i valutës si mjet pagese në Republikën e  Shqipërisë .

Gjthashtu u miratuan rregullore të reja të mbikëqyrjes bankare si:
- Rregullorja “Mbi likuiditetin bankar”.
- Rregullorja “Mbi pozicionet e hapura në valutë”, e cila zëvendësoi një udhëzim të
nxjerrë nga Banka e Shqipërisë.
- Rregullorja “Për dhënien e licencave për të vepruar si bankë në Republikën e
Shqipërisë ”. Ndyshimet në këtë rregullore konsistonin kryesisht në rritjen e shumës
minimale të kapitalit të kërkuar dhe të paguar, nga 350 milionë lekë në 700 milionë
lekë, si dhe shtesa të kërkesave  në lidhje me biznes planin dhe administratorët e
bankës së propozuar.
- Rregullorja “Për klasifikimin e huave dhe krijimin e fondeve rezervë për mbulimin e
humbjeve nga huatë”. Kjo rregullore u ripunua në drejtim të saktësimit të mëtejshëm
të kritereve për klasifikimin e huave, mbështetur në parimet bazë të mbikëqyrjes
bankare të Komitetit të Baselit.
- Rregullorja “ Për parandalimin e pastrimit të parave“ ku janë bërë ndryshime
kryesisht në rritjen e nivelit maksimal të tërheqjes së fondeve nga bankat për çdo
klient brenda ditës. Tejkalimi i nivelit të derdhjeve mbi 10 milionë lekë në ditë u la në
kompetencë të vetë bankës.
-  Rregullorja  "Për dhënien e liçencave për hapjen e bankave të reja.
- Rregullorja “ Për dhënien e licencave për të kryer veprimtari bankare në Republikën
e Shqipërisë“ u publikua në dhjetor të vitit 1998. Në ndryshim nga e para, kjo
rregullore përcakton më qartë kërkesat që duhet të plotësojnë subjektet që kërkojnë
të kryejnë veprimtari bankare si banka, degë të bankave të huaja, apo të hapin zyra
përfaqësimi të bankave të huaja në Republikën e Shqipërisë .

Mbështetur në parimet bazë të mbikëqyrjes bankare të Komitetit të Bazelit, janë
përcaktuar parimet bazë të bashkëpunimit me bankat qëndrore të vendeve të tjera
për mbikëqyrjen bankare. Këto parime do të përbëjnë bazën mbi të cilën do të
hartohen dhe nënshkruhen marrëveshjet e bashkëpunimit me banka të tjera
qendrore për mbikëqyrjen bankare, për një mbikëqyrje të konsoliduar dhe për
këmbim të informacionit dhe përvojës në mbikëqyrjen bankare.

Mbi bazën e këtyre parimeve është përgatitur dhe më pas u nënshkrua Marrëveshja
e Bashkëpunimit e Bankës së Shqipërisë  me Bankën e Greqisë për mbikëqyrjen
bankare. Kjo marrëveshje përfshin detyrimet reciproke të palëve për këmbim
informacioni dhe forma të tjera bashkëpunimi për një mbikëqyrje të kujdesshme dhe
efektive të degëve dhe filialeve të bankave të huaja. Ka tentativa për të nënshkruar
marrëveshje të tilla bashkëpunimi edhe me Bankën Kombëtare të Bullgarisë, të
Turqisë dhe Polonisë.
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5. LISTA E RREGULLOREVE të MIRATUARA (deri në korrik 1999)

* Rregullorja “Për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari bankare në
Republikën e Shqipërisë ” - miratuar me Vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr.173,
datë 02.12.1998.

* Sistemi raportues i bankave të nivelit të dytë në dhjetor 1998 u miratua duke
pasqyruar ndryshimet mbështetur në Manualin e Kontabilitetit Bankar. Hyri në fuqi
në janar 1999 së bashku me Manualin.

* Rregullorja “Për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari financiare nga
subjekte jobanka në Republikën e Shqipërisë ”-miratuar me Vendim të Këshillit
Mbikëqyrës nr.26, datë 18.03.1999.

* Rregullorja “Mbi madhësinë dhe plotësimin e “Kapitalit fillestar minimal” për
veprimtari të lejuara për bankat dhe degët e bankave të huaja” miratuar me
Vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr.51, datë 22.04.1999.

* Rregullorja “Mbi klasifikimin e kredive dhe krijimin e fondeve rezervë për
mbulimin e humbjeve nga kreditë” miratuar me Vendim të Këshilit Mbikëqyrës
nr.50, datë 22.04.1999.

* Rregullorja “Mbi kërkesat që duhet të plotësojnë administratorët e bankave
dhe të degëve të bankave të huaja” miratuar me Vendim të Këshillit Mbikëqyrës
nr.13, datë 17.02.1999.

* Udhëzimi “Për kapitalin rregullator të bankës” miratuar me Vendim të Këshillit
Mbikëqyrës nr.57,datë 05.05.1999.

* Rregullorja “Për pozicionin e hapur në valutë” miratuar me Vendim të Këshillit
Mbikëqyrës nr.59, datë 05.05.1999. në zbatim të kësaj rregulloreje është nxjerrë
udhëzimi metodik “Për rreziqet nga këmbimet valutore”.

* Rregullorja “Për mjaftueshmërinë e kapitalit” miratuar me Vendim të Këshillit
Mbikëqyrës nr.58, datë 05.05.1999.

* Rregullorja “Për veprimtarinë valutore” miratuar me Vendim të Këshillit
Mbikëqyrës nr. 63, datë 05.05.1999.

* Rregullorja “Për risqet e tregut” miratuar me Vendim të Këshillit Mbikëqyrës
nr.72, datë 02.06.1999.

* Rregullorja “Për likuiditetin e bankave” miratuar me Vendim të Këshillit
Mbikëqyrës nr.71, datë 02.06.1999.

* Rregullorja “Për risqet e mëdha” miratuar me Vendim të Këshillit Mbikëqyrës
nr.87, datë 07.07.1999.


