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1. HYRJE

Mbikëqyrja e bankave të nivelit të dytë është funksion i Bankës së Shqipërisë, si
autoriteti i vetëm rregullator dhe licencues i tyre.

Banka e Shqipërisë, për të realizuar sa më mirë funksionin e rregullatorit të sistemit
bankar, është e përgjegjshme se transparenca në veprimtarinë financiare dhe
informimi i publikut për gjendjen e sistemit bankar luajnë një rol të rëndësishëm në
marrëdhëniet bankë-klient dhe në qëndrueshmërinë e sistemit bankar.

Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë ka shtuar numrin e botimeve, dhe krahas
Raportit Vjetor të përgjithshëm të saj, që përmbledh të gjitha fushat e aktivitetit vjetor
të Bankës së Shqipërisë gjatë një viti, do të vazhdojë të botojë edhe Raportin Vjetor
të Mbikëqyrjes Bankare. Qëllimi i këtij botimi është në rradhë të parë të njohë
publikun me rolin e Mbikëqyrjes Bankare dhe nga ana tjetër të krijojë mundësi për
marrjen e një informacioni për sistemin bankar në përgjithësi dhe për grupe të
bankave në veçanti.
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2. ZHVILLIMI I MBIKËQYRJES BANKARE

2.1. Zhvillimi i sistemit bankar gjatë vitit 1999

Sistemi bankar shqiptar gjatë vitit 1999 është karakterizuar nga:

shtimi i numrit të bankave ose degëve të bankave të huaja. Gjatë vitit 1999 filluan
aktivitetin bankar Fefad-Bank, Dega e Bankës së Parë të Investimeve dhe  Banka
Ndërtregtare - filial i Bankës Tregtare Greke. Numri i bankave dhe degëve të
bankave të huaja, që kryejnë aktivitet bankar në Shqipëri u rrit në 13. Ndërkohë, ka
interesim për njohje me kërkesat dhe kushtet për të filluar aktivitet bankar në Shqipëri
dhe nga subjekte të tjera si: Karefi grup-Kuvait, që është në fazën e plotësimit të
dokumentacionit të kërkuar për marrjen e licencës;

shtrirja e bankave ekzistuese jo vetëm në Tiranë, por edhe në rrethe të tjera. Kështu,
Banka Italo-Shqiptare hapi një agjenci në Durrës, Banka Kombëtare Greke hapi
agjenci në Durrës dhe në Korçë dhe Fefad-Bank ka hapur dy degë, njërën në Fier e
tjetrën në Durrës.

Gjatë vitit 1999, ka patur stabilitet dhe përmirësim të treguesve makro-ekonomikë, të
cilët kanë ndikuar pozitivisht në zhvillimin e sistemit bankar. Megjithatë, duhet
kuptuar që bankat private, apo degët e bankave të huaja, janë të reja dhe tregohen
të rezervuara në ndërmarrjen e rrezikut.

Aktivitetet e tyre mbeten akoma të kufizuara në kredidhënie por, gjithashtu, edhe në
futjen e produkteve të reja bankare.

Bankat e nivelit të dytë në fund të vitit 1999 ishin:

1. Banka Kombëtare Tregtare ( bankë shtetërore)
2. Banka e Kursimeve ( bankë shtetërore)
3. Banka Italo-Shqiptare ( bankë e përbashkët shqiptare & e huaj)
4. Banka Arabo-Shqiptare Islamike ( bankë e përbashkët shqiptare & e huaj)
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)
11.  Fefad Bank (bankë private)
12.  Banka e Parë e Investimeve ( degë e bankës së huaj)
13.  Banka Ndërtregtare (bankë private)

2.2. Shkalla e zbatimit të Parimeve Bazë të Komitetit të Bazelit për
        një mbikëqyrje efektive

Banka e Shqipërisë, në zbatimin e rolit të saj mbikëqyrës të sistemit bankar, ka
hartuar një sistem të tërë rregullash të detyrueshme për t’u zbatuar nga bankat e
nivelit të dytë me qëllim kufizimin e riskut, që ato ndërmarrin gjatë zhvillimit të
aktivitetit të tyre. Në hartimin e sistemit rregullativ, Departamenti i Mbikëqyrjes është
mbështetur në përvojën ndërkombëtare. Komiteti i Bazelit për mbikëqyrjen bankare
ka përcaktuar 25 parimet bazë për një mbikëqyrje efektive, të cilat janë të
zbatueshme për çdo vend, pavarësisht nga niveli i zhvillimit.
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Departamenti i Mbikëqyrjes, gjatë vitit 1999, ka bërë  një punë të mirë në
përmirësimin e rregulloreve ekzistuese dhe futjen e rregulloreve të reja, të cilat janë
mbështetur plotësisht në parimet e Komitetit të Bazelit për një mbikëqyrje bankare
efektive.

Gjatë kësaj periudhe, jo vetëm janë rishikuar rregulloret ekzistuese, në drejtim të
thellimit të tyre dhe të zbatimit në to të Parimeve Bazë të Komitetit të Bazelit për
mbikëqyrjen bankare, por dhe janë hartuar rregullore të reja, si rregullorja e risqeve
të mëdha, e kontrollorit të brendshëm, etj..

Duke shtjelluar parimet bazë të mbikëqyrjes bankare do të analizojmë zbatimin e tyre
në sistemin ligjor dhe rregullativ të mbikëqyrjes bankare.

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. Për mbikëqyrjen
bankare është e nevojshme vendosja e një kuadri të përshtatshëm ligjor 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.

Ky parim, kryesisht, gjen shprehjen e vet në ligjin nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për
Bankën e Shqipërisë”, në nenin 1 pikën 3 të tij, ku thuhet: “… Banka e Shqipërisë
është e pavarur nga çdo pushtet tjetër për realizimin e objektivit kryesor të
veprimtarisë së saj, si dhe në ushtrimin e detyrave të ngarkuara”.

Në nenin 3 të këtij ligji jepen objektivat dhe përgjegjësitë e Bankës së Shqipërisë. Në
pikën 4c të këtij neni thuhet: “Banka e Shqipërisë ka për detyrë të licencojë ose t’u
revokojë këtë licencë bankave dhe të mbikëqyrë veprimtarinë e tyre bankare, me
qëllim që të sigurojë stabilitetin e sistemit bankar”. Më tej, në nenin 12 të këtij ligji
thuhet se “Banka e Shqipërisë është ekskluzivisht përgjegjëse për dhënien e
licencave dhe mbikëqyrjen e të gjitha bankave në Republikën e Shqipërisë”.

Pra, kuadri ligjor është i plotësuar, që Banka e Shqipërisë të realizojë me sukses
mbikëqyrjen e bankave të nivelit të dytë.

Detyrat dhe përgjegjësitë e përcaktuara në ligj si dhe standardet ndërkombëtare të
mbikëqyrjes bankare janë shprehur në rregulloren “Për funksionimin e Departamenitit
të Mbikëqyrjes”. Ndërsa “Manualet operacionale”, përmbajnë përgjegjësitë dhe
objektivat për çdo individ të përfshirë në mbikëqyrjen e institucioneve bankare.
Departameti i Mbikëqyrjes ka hartuar një plan strategjik afatmesëm, ku janë detajuar
objektivat e tij për një periudhe trevjeçare.

Më tej ky parim gjen zbërthim edhe në nenin 41, të ligjit nr. 8365, datë 02.07.1998
“Për bankat në Republikën Shqipërisë”, ku thuhet: “Banka dhe dega e bankës së
huaj është objekt kontrolli nga inspektorët e Bankës së Shqipërisë”.

Në këtë kuadër, për të krijuar mbështetjen e duhur ligjore për inspektorët, janë
adoptuar rregullore të ndryshme si rregullorja për dhënien e licencave për bankat dhe
subjektet jobanka; rregullorja e likuiditetit; e kapitalit minimal të kërkuar; e klasifikimit
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dhe provigjionimit të kredive; e pozicionit të hapur, e aktivitetit të këmbimeve valutore
si dhe e rreziqeve të tregut.

Në ligjin “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, në nenin 44 të tij, janë të
parashikuara edhe gjobat dhe dënimet, si masat që mund të merren ndaj bankave
apo administratorëve të tyre në raste të shkeljeve të ligjeve, mosrespektim të
rregulloreve ose të ndonjë kufizimi tjetër të nxjerrë nga Banka e Shqipërisë.

LICENCIMI DHE STRUKTURA

Parimi 2

Duhet të përcaktohen qartë aktivitetet e lejuara të institucioneve, që janë licencuar dhe që
janë subjekt i mbikëqyrjes si banka; duhet të kontrollohet, sa të jetë e mundur më shumë,
kuptimi i përdorimit të fjalës “bankë”.

Ky parim gjen shprehjen e vet në nenin 26 të ligjit “Për bankat në Republikën e
Shqipërisë”, ku përcaktohen aktivitetet e lejuara të institucioneve, që janë licencuar
dhe që janë subjekt i mbikëqyrjes nga Banka e Shqipërisë. Në nenin 6 (3), të këtij ligji
shprehimisht thuhet: “Asnjë subjekt nuk do të përdorë fjalën bankë, ose derivate të
fjalës bankë, në ushtrimin e veprimtarisë tregtare… pa licencë të lëshuar nga Banka e
Shqipërisë”.

Parimi 3

Autoriteti i licencimit duhet të vendosë kritere dhe të anulojë aplikimet për institucionet, që
nuk plotësojnë standardet. Minimumi i kërkesave të licencimit duhet të konsistojë në një
vlerësim të pronësisë së institucionit, planit të veprimtarisë dhe të kontrollit të brendshëm të
tij, të parashikimit të gjendjes financiare të tij, përfshirë këtu edhe kapitalin bazë të tij dhe kur
pronari ose institucioni mëmë është bankë e huaj, duhet të merret aprovimi paraprak nga
autoritetet mbikëqyrëse vendase.

Në kreun II (nga neni 7 deri në nenin 14) të ligjit: “Për bankat në Republikën e
Shqipërisë” i jepet Bankës së Shqipërisë autoriteti i vetëm për dhënien e licencave.
Në mënyrë më specifike, në nenin 10, (2) të këtij ligji jepen kriteret ku mbështetet
Banka e Shqipërisë, për dhënien e miratimit paraprak të licencës. Në pikën 3 të këtij
neni thuhet: “Banka e Shqipërisë, kur vendos për refuzimin e miratimit paraprak të
licencës, shpjegon arsyet për të cilat është refuzuar dhënia e licencës”.

Kreu II i këtij ligji, i cili trajton autoritetin licencues të Bankës së Shqipërisë dhe disa
kërkesa të përgjithshme, është zgjeruar më tej në rregulloret e licencimit. Rregulloret
e miratuara lidhur me procesin e licencimit janë: rregullorja “Për dhënien  e licencës
për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë”, rregullorja “Për
dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari financiare nga subjekte jobanka në
Republikën e Shqipërisë” dhe rregullorja “Mbi kërkesat, që duhet të plotësojnë
administratorët e bankave dhe të degëve të bankave të huaja”. Banka e Shqipërisë
ka si objekt licencimi bankat, zyrat e këmbimeve valutore dhe subjektet jobanka, që
kryejnë veprimtari financiare. Në këto rregullore jepen kërkesat specifike, si për
shembull për kapitalin minimal fillestar, i cili duhet të jetë jo më pak se 700 milionë
lekë (rreth 5 milionë dollarë), për kualifikimin e administratorëve dhe të drejtorëve, si
dhe për biznesplanin e propozuar. Kur pronari i bankës është një bankë e huaj në
nenin 4.2.1 të rregullores së licencimit kërkohet në mënyrë specifike: “aprovimi nga
ana e autoritetit mbikëqyrës përkatës të aktivitetit financiar të drejtorisë qendrore të
bankës së huaj të interesuar… ”.
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Parimi 4

Mbikëqyrësit bankarë duhet të kenë autoritetin të shqyrtojnë dhe të anulojnë çdo propozim
për transferime të rëndësishme të pronësisë të aksionerëve që kontrollojnë interesat në
bankat ekzistuese të palëve të tjera.

Në nenin 13 (2), të ligjit për bankat, jepen rastet në të cilat mund të revokohet licenca
e dhënë. Një nga këto raste, i përfshirë në pikën 2(d) është kur: “Pa miratimin
paraprak, me shkrim, të Bankës së Shqipërisë, zotëruesi i pjesës influencuese të
kapitalit në bankë ka transferuar ose ka humbur këtë të drejtë… .”.

Në lidhje me përcaktimin në nenin 2 (e) të këtij ligji, me “interesa të rëndësishme”
nënkuptohet mbajtja direkte ose indirekte e 10 për qind, ose më shumë të kapitalit
aksioner. Në nenin 17 të rregullores “Për dhënien  e licencës për të ushtruar
veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë” pohohet, që transferimi i interesave
të rëndësishme (10 për qind ose më shumë) kërkon, pas miratimit të aksionerëve të
bankës, miratimin me shkrim nga Banka e Shqipërisë.

Për dhënien e një miratimi të tillë, Banka e Shqipërisë kërkon paraqitjen, për
aksionerin që propozohet, të të njëjtit dokumentacion si në rastin kur kemi të bëjmë
me miratimin paraprak për licencë.

 Parimi 5

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

Investimet kryesore të një banke, janë të lejuara vetëm në bazë të kufizimeve të nenit
33 të ligjit për bankat. Zakonisht, investimi, që kalon 15 për qind, por jo më shumë se
25 për qind të kapitalit rregullator bankar, duhet të ketë autorizimin paraprak me
shkrim nga Banka e Shqipërisë.

Mbështetur në kërkesën e ligjit është hartuar një rregullore në lidhje me kriteret mbi
bazën e të cilave bëhet miratimi, nga Banka e Shqipërisë i dhënies së një autorizimi
të tillë. Kjo rregullore, ka për qëllim vendosjen e një ekuilibri ndërmjet aktivitetit të lirë
të bankave nëpërmjet pjesëmarrjes në kapitalin e shoqërive tregtare dhe respektimit
të detyrueshëm të disa raporteve mbikëqyrëse, për të mos lejuar bankat të përballen
me risqe të natyrës jobankare ose financiare.

KËRKESAT DHE RREGULLORET E KUJDESSHME

Parimi 6

Mbikëqyrësit bankarë duhet të vendosin një minimum të mjaftueshëm, të detyrueshëm
kapitali për bankat, që reflekton rreziqet që bankat do të ndërmarrin dhe duhet të
përcaktojnë elementet përbërëse të kapitalit, duke pasur parasysh aftësitë e tyre për të
absorbuar humbjet. Për bankat me aktivitet ndërkombëtar, këto minimume të detyrueshme
nuk duhet të jenë më pak se ato të vendosura në Marrëveshjen e Kapitalit të Komitetit të
Bazelit.

Në nenin 1.4 të rregullores “Për dhënien  e licencës për të ushtruar veprimtari
bankare në Republikën e Shqipërisë” përcaktohet shuma minimale e kapitalit të
kërkuar për të filluar aktivitetin bankar (700 milionë lekë). Në nenin 30 të ligjit për
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bankat është përcaktuar detyrimi, që kanë bankat për të disponuar një kapital
rregullator të përcaktuar nga Banka e Shqipërisë. Mbi këtë bazë Banka e Shqipërisë
ka përcaktuar në rregulloren: “Mbi mjaftueshmërinë e kapitalit” raportet maksimale të
lejueshme të aktiveve me ose pa risk dhe të zërave jashtë bilancit, me kategori të
ndryshme të kapitalit rregullator.

Në këtë rregullore janë të përcaktuara edhe elementet përbërëse të kategorive të
ndryshme të kapitalit.

Bankat që kanë filluar aktivitetin e tyre më parë se të miratohej rregullorja “Për
dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë”1,
pra para datës 31.03.1998 mbështetur në vendimin e Këshillit Mbikëqyrës, duhet të
bëjnë plotësimin e kapitalit me dy faza në mënyrë që pas 31.03.2001 të gjitha bankat
të kenë kapitalin e derdhur jo më pak se 700 milionë lekë.

Gjithashtu, rregullorja kërkon një normë mjaftueshmërie kapitali prej 12 për qind. Në
qoftë se nuk arrihet të mbahet kjo normë, ose norma e mjaftueshmërisë bie poshtë
saj, bankat janë të detyruara të hartojnë një plan për arritjen, ose rikthimin në këtë
normë të detyruar.

Neni 48 i ligjit për bankat pohon që kur norma e mjaftueshmërisë së kapitalit të
bankës është më pak se 50 për qind e normës së kërkuar (pra, më pak se 6 për
qind), banka brenda një periudhë prej gjashtë muajsh duhet të rregullojë gjendjen.
Në qoftë se, në fund të gjashtë muajve, norma mbetet përsëri më pak se 50 për qind
e normës së kërkuar, Banka e Shqipërisë emëron kujdestarin për të marrë në
administrim dhe në kontroll bankën, për një periudhë, që nuk duhet të tejkalojë 12
muaj, në rast se situata nuk përmirësohet, atëherë, fillon procesi i likuidimit të
bankës.

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë ka miratuar një rregullore, që përcakton
kapitalin e kërkuar në lidhje me rreziqet e tregut.

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 i menaxhimit, në vazhdimësi, si të portofolit të huasë ashtu dhe të atij të investimeve.

Në nenin 28 dhe 29 të ligjit për bankat, përcaktohen dokumentet ligjore të
detyrueshme për t’u mbajtur nga bankat lidhur me aktivitetin, që ato zhvillojnë. Mbi
këtë bazë dhe të akteve të saj të brendshme rregullative banka krijon një tërësi
dokumentacioni  të domosdoshëm për të ndjekur në vijimësi aktivitetin për t’u
vlerësuar nga Banka e Shqipërisë. Pjesë e këtij dokumentacioni është
dokumentacioni i kreditit ku përfshihen politikat  dhe procedurat e dhënies së saj. Për
të ndjekur ecurinë e portofolit të kreditit dhe krijimin e fondeve rezervë për mbulimin e
humbjeve nga kreditë Banka e Shqipërisë ka miratuar rregulloren “Për klasifikimin e
kredive dhe krijimin e fondeve rezervë për mbulimin e humbjeve nga kreditë”, ku
përcaktohen standardet e provigjionimit dhe të klasifikimit të huave, që bankat janë të
detyruara të zbatojnë. Rregullorja “ Për risqet e mëdha”, e miratuar nga Këshilli
Mbikëqyrës më 07.07.1999, përcakton limitin maksimal të ekspozimit ndaj riskut të
përqëndrimit për një përfitues deri në 20 për qind të kapitalit rregullator dhe, deri në
700 për qind për të gjithë përfituesit, që tejkalojnë 10 për qind të kapitalit rregullator.

                                                       
1 Miratuar me vendim nr.143 datë 31.03.1998, të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.
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Parimi 8

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

Në vazhdim të nenit 28 dhe 29 të ligjit mbi bankat, i cili përcakton dokumentet e
nevojshme bankare, që duhet të mbajnë bankat, (përfshirë procedurat dhe politikat e
shkruara), në nenin 31 (2) të ligjit mbi bankat theksohet se bankat janë të detyruara
të klasifikojnë dhe të vlerësojnë aktivet, të provigjionojnë kreditë në bazë të
klasifikimit dhe të përcaktojnë kohën kur të ardhurat nga aktivet nuk do të
kontabilizohen më.

Rregullorja e miratuar, “Për klasifikimin e kredive dhe krijimin e fondeve rezervë për
mbulimin e humbjeve nga kreditë” përcakton minimumin e provigjioneve të kërkuara
për çdo kategori të huasë së klasifikuar (Për kreditë standard 1 për qind, kredi në
ndjekje 5 për qind, kredi nënstandard 20 për qind, kredi të dyshimta 50 për qind dhe
kredi të humbura 100 për qind). Gjatë ekzaminimeve në vend në banka, nga
inspektorët e Departamenit të Mbikëqyrjes bëhen vlerësime në përputhje me
rregulloren e mjaftueshmërisë së provigjioneve të krijuara prej tyre. Si rezultat i këtij
rishikimi dhe vlerësimi, u kërkohet bankave të shtojnë masën e provigjioneve.

Parimi 9

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

Ky parim gjen zbatim në nenin 30 të ligjit për bankat si dhe në rregulloren e “Për
risqet e mëdha”. Kërkohet që bankat e nivelit të dytë të kontrollojnë ekspozimin ndaj
rreziqeve, duke mos krijuar përqëndrime të mëdha. Në nenin 38 të ligjit për bankat
përcaktohen normat e kërkuara, për të siguruar përputhjen me këtë parim si dhe me
parimet e tjera.

Parimi 10

Më qëllim që të parandalohen abuzimet, 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 dhe zvogëluar risqet janë marrë masa të tjera të
përshtatshme.

Në kreun V (nenet 35, 36, dhe 37) të ligjit për bankat jepet përcaktimi i personave të
lidhur me bankën: “një person, i cili lidhet me një administrator nëpërmjet një
martese, një lidhjeje gjaku të shkallës së dytë, ose interesave të biznesit siç
përcaktohen në rregulloren e Bankës së Shqipërisë” (neni 35 (b)). Në të njëjtin nen
pohohet që transaksionet me personat e lidhur janë me kushte të njëjta me tregun.

Parimi 11

Mbikëqyrësit bankarë duhet të sigurohen që bankat kanë politika dhe procedura të
mjaftueshme për identifikimin, monitorimin dhe kontrollin e rreziqeve të vendit; rrezikut të
transfertave të aktiviteteve investuese dhe kredidhënies ndërkombëtare të tyre dhe për të
mbajtur një rezervë të mjaftueshme kundrejt rreziqeve të tilla.
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Si është thënë më lart, në nenin 29 (d), bankave u kërkohet të kenë politika dhe
procedura të shkruara për identifikimin, monitorimin dhe kontrollin e rreziqeve, duke
përfshirë rreziqet ndërkombëtare; megjithatë nuk ka ligj ose rregullore të veçantë, të
cilat t’i adresohen “rrezikut të vendit dhe rrezikut të transfertave”.

Aktivitetet huadhënëse, që janë aplikuar së fundi prej bankave në Shqipëri janë të
kufizuara në njohjen e klientëve shqiptarë ose të atyre, që kanë vendosur
marrëdhënie me bankën mëmë në vendin e tyre. Investimet janë të kufizuara në
bonot e thesarit shqiptare. Ndërkaq, pritet që këto aktivitete të zgjerohen në
komunitetin ndërkombëtar. Kërkesa të tilla të përgjithshme, të vendosura në nenin
29, aktualisht janë të mjaftueshme.

Parimi 12

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

Siç është theksuar më sipër, në nenin 29 (d) të ligjit mbi bankat përcaktohet që
bankat duhet të kenë politika dhe procedura të shkruara për identifikimin, monitorimin
dhe kontrollin e rreziqeve të tregut. Në nenin 30 të ligjit për bankat i jepet Bankës së
Shqipërisë autoriteti që të imponojë kufij specifikë dhe/ose rezervë kapitale për
ekspozimin ndaj rreziqeve të tregut.

Për të vendosur këto limite Këshilli Mbikëqyrës aprovoi rregulloren “Për risqet e
tregut”. Aty cilësohen rastet kur aplikohet kuota kapitali shtesë (zakonisht raporti i
pjesës tregtare të bankës në portofolin e saj të investimeve kundrejt totalit të aktiveve
plus zërat jashtë bilancit).

Parimi 13

Mbikëqyrësit bankarë duhet të binden që bankat menaxhojnë në mënyrë të gjithanshme
rrezikun, për të identifikuar, matur, monitoruar dhe kontrolluar të gjitha rreziqet e tjera të
konsiderueshme.

Neni i cituar më lart i ligjit për bankat, i jep autoritetin e duhur Bankës së Shqipërisë
të zbatojë një vlerësim të përshtatshëm të rrezikut, siç është kërkuar prej këtij parimi.
Gjatë dymbëdhjetë muajve të fundit janë mbajtur seminare të ndryshme, që i kanë
siguruar specialistëve të Departamentit të Mbikëqyrjes trajnime në lidhje me procesin
e vlerësimit të menaxhimit të rrezikut të bankës (mbikëqyrje bankare bazë dhe e
avancuar); të kontrollit të brendshëm dhe të revizionimit; të likuiditetit dhe të
menaxhimit të fondeve; të bazave të kreditit.

Parimi 14

Mbikëqyrësit bankarë duhet të përcaktojnë nëse drejtuesit e bankës kanë zbatuar sisteme
të kontrolleve të brendshme që janë të përshtatshme për natyrën dhe për shkallën e
biznesit të tyre. Këtu duhet të përfshihet qartë marrëveshja për delegimin e autoritetit dhe të
përgjegjësisë; ndarja e funksioneve.

Në nenin 29 të ligjit mbi bankat përcaktohet se duhen hartuar procedura dhe politika
të shkruara. Në vazhdim, Departamenti i Mbikëqyrjes, ka hartuar një rregullore për
“Kontrollin e brendshëm në banka”.
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Kjo rregullore kërkon që çdo bankë të zhvillojë një sistem efektiv kontrolli të
brendshëm; një funksion kontrolli të brendshëm të pavarur; të bëjë kombinimin e
këtyre sistemeve për t’u siguruar që bankat operojnë në mënyrë të shëndoshë dhe të
sigurtë.

Në nenin 39 (1) të ligjit mbi bankat pohohet që bankat duhet të kenë caktuar një
ekspert kontabël të pavarur. Në nenin 41 të ligjit mbi bankat theksohet që: “Të gjitha
bankat do të jenë subjekt i inspektimeve nga inspektorët e Bankës së Shqipërisë dhe
nga një ekspert kontabël i licencuar”.

Parimi 15

Mbikëqyrësit bankarë duhet të verifikojnë nëse bankat kanë politika, praktika dhe procedura
të mjaftueshme në përdorim, duke përfshirë rregulla të përcaktura “Si të njohësh klientin”, të
cilat nxisin standarde të larta etike dhe profesionale në sektorin financiar dhe parandalojnë
që banka të përdoret, me qëllim ose pa qëllim nga elementë kriminalë.

Ky parim gjen zbatim në ligjin për bankat, neni 26 dhe në rregulloren “Për
parandalimin e pastrimit të parave”2. Në zbatim të tyre, Departamenti i Mbikëqyrjes,
në çdo ekzaminim, vlerëson edhe mjaftueshmërinë e praktikave: “Si të njohim
klientin”.

Kjo do të përforcohet më tepër me hyrjen në fuqi të ligjit ”Për parandalimin e pastrimit
të parave”, që parashikon krijimin pranë Ministrisë së Financave të Agjencisë së
Bashkërendimit të Luftës kundër Pastrimit të Parave.

METODAT PËR NJË MBIKËQYRJE BANKARE TË VAZHDUESHME

Parimi 16

Një sistem mbikëqyrës efektiv bankar duhet të konsistojë në një ndërthurje të mbikëqyrjes
në vend me analizën.

Departamenti i Mbikëqyrjes ka sektorin e inspektimit në vend dhe të analizës. Sektori
i analizës funksionon si mbledhës të dhënash dhe qendër e përgatitjes së raporteve,
ndërsa sektori i inspektimeve në vend përgatit, mbi bazë tremujore, analizat për çdo
bankë. Sektori i analizës dhe i informacionit përgatit analiza të gjendjes financiare të
sistemit bankar për çdo muaj me treguesit kryesorë të tij dhe zbatimin e limiteve të
përcaktuara në rregulloret e mbikëqyrjes bankare. Sektori i inspektimeve në vend
kryen inspektime të plota apo të pjesshme në banka, të cilat realizohen në afate
kohore të përcaktuara.

Ekzaminimet e plota realizohen një herë në vit. Periudha midis dy ekzaminimeve
ndiqet në ecuri nëpërmjet analizave mujore e tremujore të të dhënave të raportuara
nga bankat. Sektori i analizës dhe i informacionit realizon edhe furnizimin paraprak
me të dhëna të grupit të inspektimit. Ndërthurja e veprimtarisë së këtyre dy sektorëve
realizon mbikëqyrjen në vazhdimësi të bankave.

Informacioni, në lidhje me gjendjen financiare të sistemit makro, bëhet i njohur
nëpërmjet publikimeve në buletinin që del çdo tre muaj.

                                                       
2 Miratuar me vendim nr. 3/3/97 datë 16.01.1997 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankë së Shqipërisë.



14

Parimi 17

Mbikëqyrësit bankarë duhet të kenë kontakte të vazhdueshme me menaxherët e bankave,
për të njohur kështu gjendjen e bankave.

Është zbatuar kontakti i vazhdueshëm me menaxherët e bankave, i cili është
zyrtarizuar në një takim mujor me drejtuesit e bankave dhe të degëve të bankave të
huaja. Më shumë kontaktet lindin nga problemet që dalin gjatë inspektimeve në vend,
si dhe gjatë shqyrtimit të të dhënave të raportuara nga bankat. Si një praktikë pune,
Departamenti i Mbikëqyrjes u parashtron menaxherëve problemet e dala gjatë
inspektimit, të cilat do të përfshihen në raport, përpara se të bëhet miratimi i tij në
Bankën e Shqipërisë. Përpara se të aprovohen rregullore të reja të mbikëqyrjes
bankare, tërhiqen mendimet e bankierëve dhe shikohet mundësia e zbatimit të këtyre
rregulloreve nga bankat e nivelit të dytë.

Kohët e fundit janë organizuar takime të rregullta mujore me menaxherët e bankës,
për probleme të ndryshme, të caktuara para takimit. Diskutimi, në këto takime, i
shërben zbërthimit dhe përsosjes së rregulloreve si dhe zbërthimit dhe kuptimit të
tyre nga menaxhuesit.

Parimi 18

Mbikëqyrësit bankarë duhet të kenë të dhëna një set raportesh të analizara dhe të
shqyrtuara si dhe të dhëna statistikore nga bankat në bazë unike dhe të konsoliduar.

Në nenin 38 dhe 43 të ligjit “Për bankat në Republikën e Shqipërisë” bankave u
kërkohet që të mbajnë të dhëna të përshtatshme dhe të përgatisin raporte
përmbledhëse për Bankën e Shqipërisë. Këto raporte duhet të përgatiten në bazë të
konsoliduar dhe individuale (neni 43).

Gjithashtu  në nenin 40 të ligjit kërkohet që çdo bankë të publikojë raportin e saj
vjetor në Buletinin Zyrtar të bankës. Raportet dërgohen çdo muaj në Bankën e
Shqipërisë. Këto raporte përmbajnë të dhëna financiare të kërkuara në rregulloret e
ndryshme.

 Parimi 19

Ekzaminuesit bankarë duhet të jenë të pavarur në shqyrtimin e informacionit mbikëqyrës, si
nga ekzaminimet në vend, ashtu dhe nëpërmjet kontrolleve të brendshme.

Ligji “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, (neni 39 dhe 41) përcakton kryerjen e
inspektimeve në vend nga inspektorët e Bankës së Shqipërisë, si dhe nga
kontrollorët e jashtëm. Ligji në fuqi, kërkon që inspektorët e jashtëm të jenë të
aprovuar nga Banka e Shqipërisë (neni 39 i ligjit). Vlerësimet e inspektorëve dhe të
kontrollorëve të jashtëm janë të pavarura, por vetë kontrollorët kanë detyrim ligjor të
njoftojnë Bankën e Shqipërisë në raste të gjetjes së veprimeve mashtruese, apo të
mangësive dhe parregullsive, që i sjellin humbje bankës. Gjithashtu, në nenin 39 të
ligjit, përcaktohet që një kopje e opinionit të kontrollit të ekspertit kontabël të
autorizuar i dërgohet Bankës së Shqipërisë.
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Parimi 20

Një element i rëndësishëm i mbikëqyrjes bankare është aftësia e inspekorëve të
mbikëqyrin grup bankash në mënyrë të konsoliduar.

Mbështetur në nenin 43 të ligjit “Për bankat në Republikën e Shqipërisë” inspektorit i
krijohet një mundësi e tillë duke bërë vlerësimin e gjendjes financiare të bankës ose
të degës së bankës së huaj sipas të dhënave të konsoliduara të sjella prej tyre.
Realizimi i inspektimeve në vend të degëve të bankave jashtë vendit kushtëzohet
edhe nga marrëveshje reciproke të autoriteteve mbikëqyrëse të vendeve respektive.

INFORMACIONI I KËRKUAR

Parimi 21

Mbikëqyrësit bankarë duhet të sigurohen se çdo bankë mban të dhëna të mjaftueshme në
bazë të politikave dhe të praktikave unike kontabilizuese. Këto u lejojnë mbikëqyrësve të
krijojnë një përfytyrim të saktë të gjendjes financiare të bankës dhe të eficencës së biznesit
të saj. Gjithashtu, duhet të sigurohen se bankat publikojnë periodikisht deklaratën e
gjendjes financiare që reflekton saktësisht gjendjen e vërtetë të bankës.

Në nenin 38 dhe 40 të ligjit “Për bankat në Republikën e Shqipërisë” u kërkohet
bankave të mbajnë të dhëna të mjaftueshme dhe t’i publikojnë ato në raportin e tyre
vjetor. Nga 1 janari i vitit 1999 ka filluar përdorimi i sistemit të ri kontabël, kështu që
bankat tani raportojnë në Bankën e Shqipërisë duke përdorur këtë sistem.

FUQIA LIGJORE E MBIKËQYRËSVE

Parimi 22

Mbikëqyrësit bankarë duhet të kenë në dispozicion të tyre  mjete të mjaftueshme
mbikëqyrëse për të marrë masa korrektuese në kohën e duhur, në rastet kur bankat nuk
arrijnë të zbatojnë kërkesat e rregulloreve (si për shembull norma e mjaftueshmërisë së
kapitalit), kur ka thyerje të rregulloreve, ose kur depozituesit janë të kërcënuar në ndonjë
formë tjetër. Në rrethana ekstreme, kjo duhet të përfshijë të drejtën për t’i revokuar
licencën, ose të rekomandojë revokimin e saj.

Në kapitullin VII dhe VIII (nenet 44-65) të ligjit për bankat, përcaktohen masat
ndëshkimore dhe dënimet, që mund të ndërmerren nga  Banka e Shqipërisë në
rastet e shkeljes së ligjit, të rregulloreve apo ndonjë urdhri të saj. Përfshihet në këto
masa edhe revokimin e licencës (neni 44 (2) (g)).

VEPRIMTARIA BANKARE JASHTË KUFIRIT

Parimi 23

Mbikëqyrësit bankarë duhet të praktikojnë mbikëqyrje të konsoliduar globale mbi
organizatat bankare me aktivitet ndërkombëtar, mjaftueshmëri monitorimi dhe zbatimi të
normave prudente të përshtatshme për të gjitha aspektet e biznesit të kryera nga këto
organizata bankare me përmasa ndërkombëtare, kryesisht në degët e tyre të huaja,
bashkimeve, apo bija (filiale).

Biznesi bankar i zhvilluar në Shqipëri është i kufizuar. Aktiviteti bankar i bankave të
licencuara nga Banka e Shqipërisë nuk është shtrirë jashtë vendit, me degë apo
filiale. Për këtë arsye, mbikëqyrësit e Bankës së Shqipërisë janë të kufizuar në
aktivitetet e brendshme.
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Parimi 24

Një element kyç i mbikëqyrjes së konsoliduar është krijimi i kontakteve dhe shkëmbimi i
informacionit me mbikëqyrës bankarë të vendeve të tjera, kryesisht të autoriteteve
mbikëqyrëse të vendit mëmë për bankën.

Më 18 janar të 1999, Guvernatorët e Bankës së Shqipërisë dhe të Bankës së
Greqisë aprovuan një marrëveshje të përbashkët për mbikëqyrjen bankare –
Memorandum Bashkëpunimi. Ekzistojnë aktualisht tre banka ose degë bankash të
bankave greke, që operojnë në Shqipëri. Një marrëveshje e ngjashme është duke u
diskutuar me Bankën Qendrore të Bullgarisë.

Gjithashtu, Banka Qendrore e Polonisë ka dërguar në Bankën e Shqipërisë një draft
të propozimit për marrëveshje, dhe Banka e Shqipërisë i ka propozuar një
marrëveshje të tillë Bankës Qendrore të Turqisë.

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.

Mbështetur në nenin 4 (1) (c) të ligjit për bankat përcaktohet që degët e bankave të
huaja licencohen nga Banka e Shqipërisë, sipas të gjitha kërkesave të përcaktuara
në ligjin dhe në rregulloren përkatëse. Të gjitha bankat që operojnë në Shqipëri,
degë banke ose jo – janë të licencuara si “banka” prej Bankës së Shqipërisë.

Në nenin 58 (2) (i) të ligjit “Për Bankën e Shqipërisë” lejohet shkëmbimi i
informacionit të Bankës së Shqipërisë me banka të tjera qendrore dhe autoritete të
tjera mbikëqyrëse. Kjo siguron një informacion më të zgjeruar dhe ndihmon në
realizimin e mbikëqyrjes së konsoliduar të filialeve dhe degëve të bankave të huaja.

2.3. Shtrirja e Mbikëqyrjes Bankare të Bankës së Shqipërisë
       në subjektet jobanka

Banka e Shqipërisë në zbatim të ligjit “Për bankat në Republikën e Shqipërisë” neni 1
paragrafi 3 ka vendosur të bëjë subjekte të këtij ligji subjektet, që kryejnë veprimtari
të nenit 26 të këtij ligji me përjashtim të grumbullimit të depozitave. Kështu, Banka e
Shqipërisë gjatë vitit 1999 me vendim nr.26, datë 18.03.99 të Këshillit Mbikëqyrës të
saj miratoi rregulloren “Për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari financiare
nga subjektet jobanka në Republikën e Shqipërisë”.

Kjo rregullore përmban kërkesa në lidhje me shumën minimale të nevojshme të
kapitalit për marrjen e licencës, kërkesa për themeluesit, administratorët, burimin nga
i cili është krijuar kapitali, biznesplanin për vitin e parë të aktivitetit.

Gjatë viteve të fundit, një numër gjithmonë e më i madh institucionesh kryejnë në treg
veprimtari të ngjashme me bankat, por në dallim me to ato nuk pranojnë depozita. Ky
realitet duhej disiplinuar pasi kishte lidhje të drejtpërdrejtë me fushën e mbikëqyrjes
së këtyre aktiviteteve nga Banka e Shqipërisë. Këtij qëllimi i shërbeu dhe përgatitja
dhe miratimi i rregullores të mësipërme.
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Rregullorja përmban veprimtaritë e lejuara për t’u kryer nga subjektet jobanka,
kapitalin minimal të kërkuar të paguar i shkallëzuar në varësi të llojit të veprimtarisë
së lejuar për t’u kryer, afatet e pranimit dhe të verifikimit të dokumenteve, rastet e
revokimit të licencës, komisionet, etj..

Kjo rregullore plotëson kuadrin e licencimit dhe zgjidh problemin e mbikëqyrjes nga
Banka e Shqipërisë të subjekteve jobanka, të cilat duke u licencuar janë të detyruara
të respektojnë të gjitha normat e mbikëqyrjes për to.
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3. FUNKSIONET E MBIKËQYRJES BANKARE

3.1. Informacioni dhe analiza e sistemit bankar

3.1.1 Struktura e Sektorit Bankar

Gjatë vitit 1999, struktura e sistemit bankar pësoi ndryshime, duke u shtuar edhe me
tre banka të reja me kapital tërësisht privat. Ndryshimet në numrin e bankave
paraqiten:

Tabela 1. Ndryshimet në numrin e bankave përbërëse të sistemit bankar.

1998 31.03.99 30.06.99 30.09.99 31.12.99

Numri  bankave gjithsej 10 11 12 12 13
 G1 2 2 2 2 2
 G2 2 2 2 2 2
 G3 6 7 8 8 9

Bankat e reja, që filluan aktivitet bankar gjatë këtij viti janë: Banka FEFAD, Banka
Ndërtregtare dhe Dega e Bankës së Parë të Investimeve.

Ndryshimet e mësipërme çuan në përmirësimin e strukturës së sistemit bankar në
favor të bankave me kapital privat duke e çuar numrin e tyre në 9 (nga të cilat 6 janë
banka dhe 3 janë degë të bankave të huaja).

Figura 1. Struktura e sistemit bankar3 më 31 dhjetor 1999

Gjatë vitit 1999 shohim interesimin e bankave private për të shtrirë aktivitetin e tyre
bankar edhe në rrethe të tjera të vendit tonë. Kjo bëri që, ndërsa në vitin 1998 të
kryenin veprimtari bankare në rrethe të tjera vetëm degët e dy bankave me kapital
shtetëror si dhe Banka Tirana me 2 degë, Durrës dhe Fier, në vitin 1999 filluan
veprimtari bankare edhe 2 degë të reja dhe 3 agjenci bankare dhe konkretisht :

- Banka FEFAD hapi edhe 2 degë banke, në Durrës e në Fier;
- Banka Italo Shqiptare hapi edhe 1 agjenci bankare, në Durrës;
- Banka Kombëtare Greke hapi edhe 2 agjenci bankare, një në Durrës dhe
  një në Korçë.

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

G1 - bankat me kapital shtetëror;
G2 - bankat me kapital të përbashkët;
G3 - bankat me kapital privat dhe degët e bankave të huaja.
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3.1.2 Totali i bilancit

Sistemi bankar paraqitet me tendencë në rritje në aktivitetin e tij bankar duke ndikuar
edhe në rritjen e treguesve të ndryshëm. Kështu, në fundin e vitit 1999 totali i bilancit,
krahasuar me një vit më parë, është rritur 22,6 për qind.

Me rritje të totalit të bilancit paraqiten të treja grupet e bankave, por normat e rritjes
janë të ndryshme për secilin prej tyre. Me rritje më të ndjeshme paraqiten bankat e
G3, duke ndikuar në këtë rritje jo vetëm shtimi i numrit të bankave, por edhe rritja në
bankat ekzistuese.

Kjo ka bërë që edhe pesha, që zenë grupet e bankave kundrejt sistemit bankar të
ndryshojë në favor të G3 dhe G2.

Tabela 2. Totali i bilancit si sistem bankar dhe për grup bankash, në milionë lekë.

Vitet G1 G2 G3 Sistemi  bankar
1998 176.4 10.4 19.2 206.0
1999 205.4 14.7 32.4 252.5

Tabela 3. Pesha e çdo grupi ndaj sistemit bankar (në përqindje).

Vitet G1 G2 G3 Sistemi  bankar
1998 85.6 5.1 9.3 100.0
1999 81.4 5.8 12.6 100.0

Tabela 4. Pesha e çdo banke ndaj sistemit bankar.

Nr. Bankat  1998 1999

1. Banka Kombëtare Tregtare 16.3 13.5
2. Banka e Kursimeve 69.3 67.9
3. Banka Italo – Shqiptare 4.2 5.0
4. Banka Arabo-Shqiptare Islamike 0.9 0.8
5. Banka Dardania 3.2 1.2
6. Banka Tirana 2.0 3.0
7. Banka Kombëtare Greke – Dega Tiranë 1.9 2.2
8. Banka Tregtare Ndërkombëtare 0.4 0.5
9. Banka Alpha Credit – Dega Tiranë 1.2 1.7

10. Banka Amerikane e Shqipërisë 0.6 2.5
11. FEFAD–Bank 0 0.1
12. Banka e Parë e Investimeve - Dega Tiranë 0 0
13. Banka Ndërtregtare 0.5 0.3

3.1.3 Struktura e aktivit

Veçori në strukturën e aktivit të bilancit, në përgjithësi, për të gjithë sistemin është
përqendrimi i fondeve në grupin “Veprimet me thesarin dhe ndërkombëtare”. Bankat
kanë një orientim më të madh në investimet në bono thesari, të cilat zënë 46.8 për
qind të totalit të bilancit në muajin dhjetor 1999, krahasuar me 43.9 për qind të muajit
dhjetor 1998. Kjo ka rrjedhur më shumë për faktin se këto investime kanë risk
pothuajse zero, ndërkohë që dhe niveli i interesave është mjaft i mirë.
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Investimet në kredidhënie për të gjithë sistemin janë akoma në një nivel të ulët dhe
kanë pësuar ulje në krahasim me një vit më parë. Kjo tregon se bankat akoma nuk
luajnë rolin e plotë të ndërmjetësit financiar, midis akumuluesve të vegjël dhe
biznesmenëve, që kanë nevojë për kredi.

Bankat private, që janë më të konsoliduara, pra që kanë disa vjet që zhvillojnë
aktivitetin e tyre në Shqipëri, përsëri kanë rënie në strukturën e portofolit të
kredidhënies, gjë që tregon për ngurim në aktivitetin kredidhënës.

Figura 2.  Struktura e aktivit për sistemin bankar.

Investimet në bono thesari, krahasuar me vitin 1998, janë rritur rreth 30,6 për qind në
një kohë që vendosjet pranë Bankës së Shqipërisë janë rritur për 29,2 për qind,
vendosjet pranë bankave të tjera 14,6 për qind dhe veprimet me klientët vetëm 13,7
për qind.

3.1.4  Struktura e pasivit

Duke krahasuar strukturën e pasivit të bilancit të sistemit bankar, në fundin e vitit
1999 shihen po ato dukuri si dhe në vitet e mëparshme. Burimet kryesore për
financimin e aktivitetit bankar janë llogaritë dhe depozitat e klientëve, që zënë 82,9
për qind të totalit të bilancit, ndërsa burimet e përhershme zënë 4,8 për qind në një
kohë që kapitali aksioner zë 3,6 për qind.

Figura 3. Struktura e pasivit për sistemin bankar.
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Në këtë fundviti, krahasuar me fundin e vitit 1998, llogaritë dhe depozitat e klientëve
si sistem bankar janë rritur 22,4 për qind, ndërsa po të shikojmë vetëm bankat e
grupit të dytë dhe të tretë, ato janë rritur 104.2 për qind, pra gati dy herë. Kjo ka
ardhur për dy motive kryesore: nga një rrjedhje depozitash prej bankave shtetërore
në bankat private me kapital të huaj, si dhe nga një rritje e akumulimeve të ndryshme
të popullsisë.

Bankat e G1 kanë 84,8 për qind të llogarive dhe depozitave të sistemit bankar.
Krahasuar me vitin 1998 llogaritë dhe depozitat në këtë grup bankash janë rritur 14,3
për qind.

Bankat e G2 kanë thithur 4,5 për qind të depozitave dhe krahasuar me vitin 1998
paraqiten me rritje 59,3 për qind.

Në G3, bankat përbërëse të këtij grupi kanë thithur 10,6 për qind të depozitave dhe
ritmet e rritjes kundrejt vitit 1998 janë shumë të larta, duke rezultuar me një rritje për
152,3 për qind.

Struktura e depozitave sipas monedhës tregon që më 31.12.1999, 73,7 për qind të
depozitave e përbëjnë depozitat në lekë kundrejt 76,0 për qind që përfaqësonin në
vitin 1998 dhe vazhdojnë të jenë bankat e G1 dominuese të tyre me 70,8 për qind të
totalit të depozitave të klientëve.

Tabela 5. Struktura e depozitave sipas monedhës për grup bankash.
(në % kundrejt totalit të depozitave)

1998 1999Bankat
Lekë                        Valutë Lekë                               Valutë

G1 74.6 16.8 70.8 14.3
G2 0.4 3.1 0.5 3.9
G3 1.0 4.1 2.4 8.1

Sistemi bankar 76.0 24.0 73.7 26.3

Bankat e G2 dhe G3 afrojnë kryesisht klientë, që veprojnë në monedhë të huaj,
tendencë që është ruajtur dhe këtë vit. Për të gjithë sistemin kemi një rritje të lehtë në
strukturë të depozitave në valutë, krahasimisht me depozitat në lekë. Në kushtet që
importet janë më të larta se eksportet, kjo rritje e depozitave në valutë shpjegohet
kryesisht me futjet e valutës nga emigracioni, si dhe me një rritje të ulët të emisionit
të valutës vendase, krahasimisht me vite të tjerë, me nivele më të larta inflacioni.

Struktura e depozitave sipas afatit tregon që 75,3 për qind e totalit të depozitave të
sistemit bankar janë depozita me afat kundrejt 79,5 për qind që zinin në vitin 1998.
Megjithëse edhe gjatë këtij viti vazhdojnë të jenë bankat e G1 dominuese të
depozitave me afat, shihet një rritje e këtyre depozitave edhe në bankat e G2 dhe
G3.
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Figura 4. Struktura e depozitave të sistemit bankar

a.  struktura e depozitave sipas monedhës ;

b.  struktura e depozitave sipas afatit ;

c.  struktura e depozitave sipas sektorëve
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3.1.5  Struktura e të ardhurave dhe shpenzimeve financiare të
          sistemit bankar

Sistemi bankar kishte në fund të vitit 1999 një rezultat financiar me fitim prej 1267,6
milionë lekë, rezultat pozitiv, krahasuar me humbjen e vitit 1998, prej 3279.8 milionë
lekësh. Ky rezultat pozitiv ka ardhur kryesisht nga mbyllja, për herë të parë pas 5
vjetësh, me fitim i aktivitetit të Bankës së Kursimeve, rezultati financiar i të cilës ka
peshë të ndjeshme në rezultatin financiar të sistemit bankar. Po të heqim ndikimin,
që kanë dy bankat shtetërore në rezultatin financiar të sistemit, Banka e Kursimeve
dhe Banka Kombëtare Tregtare, kemi një rezultat financiar për grupin e dytë dhe të
tretë të bankave prej 94.4 milionë lekësh, me një rritje prej 169.7 për qind, krahasuar
me një vit më parë.

Rezultati neto nga interesat rezultoi pozitiv për të gjitha bankat, gjë që tregon për një
menaxhim të kujdesshëm të bankave, për të marrë nën kontroll riskun e normave të
interesit, duke ndjekur politika të caktuara më parë për menaxhimin e aktiveve dhe të
pasiveve.

Megjithatë, ndikim ka pasur edhe një tendencë në rënie të normave të interesit për
depozitat, që nuk i ka ekspozuar bankat nga oshilacione të papritura të normave të
interesit.

Shpenzimet nga interesat, krahasuar me një vit më parë, rezultojnë më të ulta rreth
17,2 për qind. Ndikim të ndjeshëm në këtë tregues ka dhënë ulja e vazhdueshme e
normave të interesit, kryesisht për depozitat në lekë. Kjo masë e marrë nga Banka e
Shqipërisë (ulja e normave të interesit) ka ndikuar ndjeshëm kryesisht në bankat e
G1, në strukturën e depozitave të të cilave, depozitat me afat në lekë zënë peshë të
konsiderueshme.

Kemi një rritje prej 27.5 për qind të shpenzimeve të veprimtarisë, që me rritjen e
aktivitetit të bankave është më se normale. Krahasuar me totalin e aktiveve, këto
shpenzime kanë mbetur pothuajse në të njëjtat nivele, 1.23 për qind dhe 1,17 për
qind. Rritja e lehtë prej 0.06 për qind ka ardhur nga një rritje e lehtë e pagave të
personelit, me axhustimin që u është bërë atyre me inflacionin.

Figura 5. Struktura e të ardhurave.
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Figura 6. Struktura e shpenzimeve.

3.1.6  Rentabiliteti dhe mjaftueshmëria e fondeve të veta

Tabela 5. Rentabiliteti i sistemit bankar.

Treguesit (në %) 1996 1997 1998 1999

Niveli i kthyeshmërisë së aktiveve   -0.5 -5.9 -1.8 0.6
Niveli i kthyeshmërisë së fondeve të veta -14.9 -84.9 -82.3 16.4
Shpenzime të veprimtarisë / të ardhura
bruto të veprimtarisë

106.0 -14.1 -276.3 65.0

Tabela 6. Mjaftueshmëria e kapitalit.

Treguesit (në %) 1996 1997 1998 1999
Niveli i kapitalit të korrektuar
(milionë lekë)

3,024.0 1,448.4 - 332.4 3980.1

Niveli i aktiveve të korrektuara
(milionë lekë)

31,319.6 26,393.3 24861.0 48614.9

Raporti i mjaftuesh. së kapitalit
(në %)

      9.7 5.5 -1.3 8.2

Në vitin 1999, treguesit e mësipërm rezultojnë disi të përmirësuar, krahasuar me vitin
1998, ku kanë ndikuar: rritja e kapitalit minimal të kërkuar deri në 500 milionë lekë,
detyrim i përcaktuar nga Banka e Shqipërisë, si dhe fitimi i rezultuar në këtë fundviti.

Tendenca e mjaftueshmërisë së kapitalit ka ardhur duke u përmirësuar lehtësisht, kjo
si rezultat i rritjes së kapitalit me një ritëm më të madh se rritja e aktiveve të
korrektuara (të cilat janë rritur kryesisht nga faktori sasior, pra rritja në vlerë e
aktiveve dhe më pak nga riklasifikimi i aktiveve në zëra me koeficient më të lartë
risku).

3.1.7 Risku i kreditit, klasifikimi i kredive dhe krijimi i provigjoneve

Në drejtim të aktivitetit kredidhënës, sistemi bankar vazhdon të tregohet jo shumë
aktiv. Këtë e tregon më së miri edhe një rritje vetëm 13,7 për qind e totalit të kredive,
kundrejt një viti më parë.
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E ndërsa bankat e G1 vazhdojnë të mos japin kredi, të detyruara nga masa e marrë
nga Banka e Shqipërisë, bankat e tjera, që bëjnë pjesë në G2 dhe G3 hezitojnë në
dhënien e kredive. Ndonëse këto dy grupe bankash e kanë rritur totalin e kredive,
krahasuar me fundin e vitit 1998 respektivisht 27,1 për qind dhe 181,7 për qind
pesha që zë totali i kredive në totalin e aktiveve është në nivele jo të kënaqshme. Në
nivele të ulta rezulton edhe raporti kredi / depozita, po për këto dy grupe bankash
dhe konkretisht:

- në G2 raportet kredi / aktive dhe kredi / depozita rezultojnë 30,1 për qind
      dhe 46,7 për qind;
-     në G3 po këto raporte rezultojnë 12,5 për qind dhe 18,2 për qind.

Siç shihet janë bankat e G3, që paraqiten më keq në këta tregues (po të kemi
parasysh edhe numrin e madh të bankave, që bëjnë pjesë në këtë grup në një kohë
që në G2 është vetëm 1 bankë, që zhvillon aktivitet kredidhënieje).

Përsa i përket strukturës së kredive sipas monedhës vazhdojnë të ruhen dukuritë e
vërejtura edhe në vitet e kaluara në prirjen e bankave të G2 dhe G3 në dhënien e
kredive në monedhë të huaj, e kërkuar si më me interes nga vetë huamarrësit, por
dhe si rezultat i mundësisë që kanë bankat për të investuar monedhën vendase në
bono thesari me interesa optimale.

Në kushtet e uljes së interesave edhe për monedhën vendase, në të ardhmen mund
të rriten kredidhëniet në këtë monedhë. Për të dyja grupet së bashku rreth 91,1 për
qind e tepricës së kredisë është në valutë.

Struktura, sipas afatit të maturimit, tregon që bankat e G2 dhe G3 janë të prirura në
kredidhënie afatshkurtër apo afatmesme. Këtë, gjithmonë për të dyja grupet së
bashku, e tregon edhe raporti i këtyre dy strukturave kundrejt totalit të kredive që
rezultojnë respektivisht 45,9 për qind dhe 19,1 për qind.

1998

81%

19%

Lekë Valutë



26

Figura 7.  Struktura e kredive e sistemit bankar.

a. struktura e kredive sipas monedhës

b. struktura e kredive sipas afateve

c. struktura e kredisë sipas sektorëve
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Gjatë viteve të kaluara, sistemi bankar është përballur me probleme në drejtim të
kthyeshmërisë së kredive të dhëna. Aktualisht, bankat që japin kredi po tregohen të
kufizuara në kredidhënie.
Megjithë problemet, sistemi bankar ka krijuar fonde për mbulimin e humbjeve nga
kreditë, mbështetur kjo në rregulloret përkatëse të nxjerra nga Banka e Shqipërisë.

Tabela 7. Klasifikimi i kredive dhe fondet rezervë të krijuara.
(në % kundrejt totalit)

Klasifikimi i kredive Provigjonet e krijuara
1999 1998 1999 1998

Hua standard 48.0 42.0 1.6 0.9
Hua në ndjekje 2.9 2.5 0.6 0.4
Hua nënstandard 6.6 7.6 8.8 3.3
Hua të dyshimta 2.4 6.3 2.8 7.0
Hua të humbura 36.6 41.6 86.1 88.5

3.2. Aktivitetet e inspektimeve në vend dhe masat
                  korrektuese

Mbikëqyrja bankare është procesi i monitorimit të gjendjes së një banke të veçantë, e
nëpërmjet kësaj të gjithë sistemit bankar, proces, që fillon me vendosjen e
standardeve të lejuara normative e rregullative, me vlerësimin e dhënien e të drejtës
për të operuar si bankë (procesi i licencimit); vazhdon me vlerësimin e bankës (të off-
site dhe të on site) dhe kur është e nevojshme, përfshin marrjen e masave
korrektuese në mënyrë që të sigurohet zbatimi i ligjit dhe krijimi i një industrie të
shëndoshë bankare. Këto masa përfshijnë dhe heqjen e licencës së bankës.

Për shkak të rolit të veçantë që luajnë bankat, detyra e parë për mbikëqyrjen bankare
është të zvogëlojë, sa më shumë që të jetë e mundur, rrezikun e humbjes të
depozituesve. Duke vepruar kështu për çdo bankë, arrihet të sigurohet
qëndrueshmëria në sistemin bankar si një i tërë.

Sistemi bankar gjatë vitit 1999, është rritur dhe zgjeruar më tej. Kanë hyrë në treg
banka të reja si dhe është rritur totali i aktiveve të bankave ekzistuese. Totali i
aktiveve të bankave, që janë licencuar dhe operojnë në Republikën e Shqipërisë më
30.12.1999, është rritur për 16.7 për qind, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit
1998.

Ndonëse peshën specifike më të madhe në sistemin bankar e zënë dy bankat me
kapital shtetëror dhe përkatësisht: Banka e Kursimeve me 67.3 për qind dhe Banka

1998

53%

20%

27%

Publik Privat Individë
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Kombëtare Tregtare me 14.1 për qind, vihet re tendenca në rritje e peshës specifike
të bankave private dhe me kapital të përbashkët. Kjo rritje ka ndikuar edhe në rritjen
e volumit të punës dhe të efikasitetit të inspektimeve për t’iu përgjigjur standardeve
bashkëkohore të mbikëqyrjes dhe për të siguruar një veprimtari bankare të sigurtë
dhe të shëndoshë.

OBJEKTIVAT DHE SYNIMET E EKZAMINIMIT NË VEND

Ekzaminimi i veprimtarisë bankare gjatë vitit 1999 është fokusuar në objektivat e
zhvillimeve strategjike të bankave dhe të degëve të bankave të huaja, biznesplanet e
tyre dhe në kompletimin e përmirësimin e politikave dhe të procedurave të
brendshme të veprimtarisë, të miratuara nga këshillat drejtues.

Gjithashtu, njohja, matja, kontrolli dhe monitorimi i risqeve me të cilat ndeshen
bankat, e sidomos të rreziqeve të veprimtarive kryesore të tyre, ka qenë një ndër
fushat kryesore të ekzaminimit në vend. Kujdes i është kushtuar forcimit të rolit të
kontrollit të brendshëm, familjarizimit të personelit të bankave me aktet e brendshme
të tyre dhe të autoritetit mbikëqyrës, kompletimit krahas rritjes së aktivitetit të
bankave me strukturat e nevojshme, etj..

Gjatë vitit 1999, objektiv strategjik për kryerjen e ekzaminimeve në vend ka qenë
edhe përgatitja e kushteve që për vitin 2000 e në vazhdim, bankat t’i nënshtrohen
ekzaminimit të plotë një herë në 12 muaj. Bankat e sapolicencuara do t’i nënshtrohen
ekzaminimit 6 muaj pas marrjes së licencës (fillimit të veprimtarisë).
Gjatë vitit 1999:
* u arritën të kryhen 7 ekzaminime të plota dhe 18 ekzaminime të pjesshme. Për

herë të parë inspektohen të gjitha zyrat e këmbimit valutor brenda vitit;

* u krye institucionalizimi i funksionimit të sektorit të inspektimeve në fillim të vitit
1999 dhe me përmirësime në muajin dhjetor të vitit 1999, që u shoqërua me
trainimin e vazhdueshëm të personelit, rritjen e ndjenjës së përgjegjësisë dhe
angazhimin në realizimin e detyrave;

* u rritën cilësisht inspektimet e kryera, duke futur për herë të parë në vlerësimin e
bankave sistemin “CAMELS” dhe të gjithë treguesit e nevojshëm për të bërë
vlerësimin e bankave;

* u përmirësuan dhe u standardizuan analizat e gjendjes financiare të bankave
sipas eksperiencës bashkëkohore. U futën, të standardizuar, tregues çelës në
analizë dhe në vlerësimin e bankave gjatë ekzaminimeve.

Në ekzaminimet në vend është fokusuar kryesisht :

* Në fushat me risk të lartë – huadhënia. Nga inspektimet e realizuara është
evidentuar fakti se: disa banka jo gjithmonë kanë pasur politika dhe
procedura të mjaftueshme për fushat e huadhënies; ka raste që nuk janë
mbajtur parasysh rregulloret dhe udhëzimet e Bankës së Shqipërisë për
klasifikimin e kredive dhe krijimin e fondeve rezervë për mbulimin e humbjeve
nga huatë, shkelje të normave të mbikëqyrjes për një huamarrës ose për grup
huamarrësish të lidhur etj.

Rezultat i rekomandimeve e detyrave të lëna për një veprimtari të sigurt dhe të
shëndoshë është marrja e masave dhe hartimi i programeve të punës nga bankat e



29

degët e bankave për përmirësimin e situatës dhe për zbatimin e ligjeve e të akteve
nënligjore në fuqi.

Kështu, në disa banka, u hartuan politikat dhe procedurat për fillimin e huadhënies
gjatë vitit 2000, u përmirësua puna në drejtim të ndjekjes dhe administrimit të
portofolit të kredive, u shtua numri i personelit si rezultat i shtimit të volumit të
kredive, u bë riklasifikimi i kredive dhe krijimi i fondit rezervë për mbulimin e
humbjeve nga huatë, etj..

Risku i kredidhënies u trajtua i lidhur dhe me diversitetin e portofolit të kredive, për të
patur një larmi sa më të madhe kredish të dhëna, për të ulur këtë risk. U trajtua dhe
niveli i normave të interesit të aplikuara në kreditë e dhëna, për ta mbrojtur bankën
nga risku i normave të interesit.

* Në funksionimin e komitetit AL-CO. Nga inspektimet, ka rezultuar se në disa
banka, nuk ka funksionuar, ose nuk ka patur procedura të funksionimit të
komitetit të menaxhimit të aktiv/pasiveve (AL-CO), si pjesë e rëndësishme e
menaxhimit të bankës. Rekomandimet e lëna kanë mundësuar funksionimin dhe
hartimin e procedurave të funksionimit të komitetit AL-CO në disa banka e degë
bankash.

* Hartimin dhe zbatimin e procedurave për veprimtarinë në monedha të
huaja. Në përgjithësi, vihet re se  bankat janë të angazhuara për zbatimin e
akteve nënligjore (rregullative) të Bankës së Shqipërisë, të rekomandimeve dhe
të detyrave të lëna nga inspektimet.

Bankat, si rezultat i detyrave e rekomandimeve të caktuara nga Banka e Shqipërisë,
kanë reaguar duke hartuar, zbatuar e plotësuar procedurat e veprimeve në monedha
të huaja ku mund të përmendim përmirësimin e politikave dhe ndjekje më të mirë të
pozicionit valutor në përputhje me rregulloret e Bankës së Shqipërisë.

Nga ana tjetër, këtë vit është vënë re një ulje e pozicionit të hapur valutor në të gjitha
bankat, mbajtja e tij në nivele shumë të ulta, gjë që ul shumë riskun e kursit të
këmbimit. Ju dha rëndësi e veçantë sigurimit të informacionit mbi bazë ditore nga
ana e bankave, gjë që ekzistonte në shumicën e bankave të ekzaminuara, dhe që u
kishte dhënë dhe mundësinë atyre për të mbyllur në kohë pozicionet e hapura
valutore gjatë ditës, apo për t’ i mbajtur ato në nivele të kërkuara nga ana e tyre.

* Në zbatimin e kërkesave për zbatimin me rigorozitet të rregullores për
tregun e këmbimeve valutore. Inspektimet në vend kanë treguar se disa banka
nuk kishin marrë masa të plota për zbatimin e rregullores për tregun e
këmbimeve valutore. Për sa më sipër nga masat korrektuese të marra nga Banka
e Shqipërisë janë arritur përmirësime në punën e bankave.

* Në masat e marra për funksionimin e kontrollit të brendshëm. Nga
inspektimet e kryera për funksionimin e kontrollit të brendshëm në banka, u vërejt
se akoma ka mangësi.

Mangësitë kanë konsistuar në mosplotësimin me personel të strukturave të
miratuara, mungesën e personelit në numër të mjaftueshëm për mbulimin e të gjitha
operacioneve të bankës dhe të rritjes së vëllimit të tyre, në moskontrollin me
rigorozitet të të gjitha veprimtarive si dhe, në disa raste, nuk është mbajtur linja e
raportimit (këshill drejtues) që  cënon pavarësinë e kontrollit (sipas rekomandimeve
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të Komitetit të Bazelit - parimi 12 - për raportim direkt këshillit drejtues, komitetit të
kontrollit dhe menaxhimit të lartë).

Nga rekomandimet e lëna, bankat kanë reaguar, për pasojë ato banka, që nuk e
kishin emëruar e emëruan atë, disa banka shtuan numrin e punonjësve të këtij
komiteti, e disa të tjera vunë linja të sakta raportimi, etj..

Përveç anës procedurale, këtë vit ju dha më shumë rëndësi anës cilësore të punës
së kontrollorit të brendshëm, u analizuan fushat në të cilat duhet të futet një kontrollor
i brendshëm, sa e zotëronte ai gjendjen e bankës, sa i kishte paraprirë ndonjë
fenomeni negativ të vërejtur, dhe sa i aftë ishte profesionalisht për të përballuar
kërkesat e kontrollorit të brendshëm.

Për një funksionim sa më të mirë të kontrollit të brendshëm, u kërkuan të hartoheshin
procedura të sakta pune për këtë vend pune, plan i detajuar i kontrolleve që do të
kryheshin dhe çfarë ishte bërë konkretisht, në mënyrë që të viheshin piketa të sakta
edhe për të ardhmen.

Për çështje të rëndësishme, që kanë dalë nga  bankat me kapital shtetëror, është
komunikuar edhe me aksionerin e tyre Ministrinë e Financave.

* Në standardizimin e raportit të ekzaminimit. Raporti i ekzaminimit është
komunikimi i shkruar që përdoret për t’u prezantuar te drejtuesit e Bankës së
Shqipërisë dhe te këshilli drejtues i bankës së inspektuar, gjetjet më të
rëndësishme, konkluzionet, dhe rekomandimët për veprime korrektuese që
dalin nga një inspektim në vend.

3.3. Licencimi dhe rregullimet bankare

3.3.1  Licencimi

Gjatë vitit 1999, Departamenti i Mbikëqyrjes (Sektori i Licencimit) ka shqyrtuar
aplikime të bëra nga subjekte të veçanta për t’u licencuar për kryerjen e  veprimtarive
financiare të përcaktuara në ligj, si banka, subjekte jobanka, që kryejnë veprimtari
financiare ose zyra të këmbimit valutor.

Në bazë të aplikimeve të paraqitura gjatë këtij viti janë licencuar nga Banka e
Shqipërisë mjaft subjekte, duke i kategorizuar  si vijon:

Bankat e licencuara gjatë vitit 1999

Kërkesat për të marrë licencën nga Banka e Shqipërisë për të ushtruar veprimtari
bankare, janë paraqitur nga subjekte të ndryshme, në përputhje me rregulloren “Për
dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë”,
miratuar me vendimin nr.173 datë 02.12.1998 të Këshillit Mbikëqyrës dhe kritereve të
vendosura në këtë rregullore.

Kriteret bazë në të cilat është mbështetur Banka e Shqipërisë për dhënien e licencës
për të ushtruar veprimtari bankare, kanë qenë  të lidhura me: kapitalin dhe burimin e
tij, reputacionin e themeluesve, planbiznesin e bankës së propozuar, parashikimin e
gjendjes financiare të bankës së propozuar etj..

Banka e Shqipërisë duke vlerësuar kapitalin, me të gjithë komponentët e tij, si
elementin bazë mbi të cilin do të ngrihet dhe zhvillohet gjithë aktiviteti i bankës së re,
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në bazë të nenit 8 të ligjit “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, ka bërë rritjen
graduale të shumës së kapitalit fillestar minimal, të paguar për kontributin në para për
t’u licencuar si bankë, nga 350 milionë lekë në 500 milionë lekë, dhe së fundi në 700
milionë lekë.

Një faktor i tillë ka ndikuar pozitivisht jo vetëm për bankat e reja që janë licencuar,
por shërben si faktor pozitiv në forcimin e kapitalit bazë edhe të bankave të
licencuara me kapital më të vogël se 700 milionë lekë, duke i krijuar mundësi atyre të
konkurrojnë me bankat e reja, që kanë filluar aktivitetin me kapital prej 700 milionë
lekësh.

Banka të licencuara janë :

-FEFAD – BANK, i është dhënë e drejta për të ushtruar veprimtari bankare në
Republikën e Shqipërisë, me licencën nr. 12, datë 15.03.1999.

-DEGA në TIRANË e BANKËS SË PARË TË INVESTIMEVE SH. A, i është dhënë e
drejta për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë, me licencën nr.
13, datë 16.04.1999.

-BANKA NDËRTREGTARE (Shqipëri) SH. A., i është dhënë e drejta për të ushtruar
veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë, me licencën nr. 14, datë 28.10.1999.

Licencimi i zyrave të këmbimit valutor

Me miratimin nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë” të udhëzimit nr.3 “Për
licencimin e zyrave të këmbimeve valutore”, me vendimin nr.63 datë 27.05.1999, u
vendosën një sërë kriteresh të reja nga Banka e Shqipërisë, me qëllim përcaktimin
më të saktë të dokumentacionit, që do të paraqesin subjektet në Bankën e
Shqipërisë, për t’u licencuar si zyra të këmbimeve valutore.
Një faktor pozitiv, që ndikoi në rritjen e numrit të subjekteve të licencuara nga Banka
e Shqipërisë gjatë vitit 1999, ishte fakti se me këtë udhëzim licenca tashmë jepet e
pakufizuar në kohë, dhe jo me të drejtë rinovimi çdo vit, siç ka qenë në udhëzimin e
mëparshëm.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur në Bankën e Shqipërisë nga subjekte të
veçanta, Banka e Shqipërisë vetëm gjatë vitit 1999 ka licencuar, gjithsej, 10 zyra
këmbimi valutore, ndër të cilat një pjesë kanë paraqitur dokumentacion me qëllim
rilicencimin e tyre dhe marrjen e licencës së pakufizuar në kohë, dhe pjesa tjetër,
kanë paraqitur, për herë të parë, kërkesën e tyre me  dokumentacionin përkatës për
të marrë licencën për kryrjen e aktivitetit të këmbimit valutor.

Licencimi i subjekteve jobanka

Në përputhje me rregulloren “Për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari
financiare nga subjektet jobanka në Republikën e Shqipërisë”, miratuar me vendimin
nr.26 datë 18.03.1999 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, kjo e fundit
ka licencuar si subjekt financiar jobankë shoqërinë “UNIONI FINANCIAR” sh.p.k..
Kësaj shoqërie i është dhënë licenca për të ushtruar veprimtaritë financiare të
mëposhtme:
- veprimtarinë e ofrimit të shërbimit të pagesave dhe të arkëtimeve;
- veprimtarinë e ndërmjetësimit të transaksioneve financiare;
- veprimtarinë si agjente apo këshilltare financiare.
Përveç subjektit të licencuar si më sipër, në Bankën e Shqipërisë kanë paraqitur
kërkesën për të marrë licencën për të ushtruar veprimtarinë financiare si subjekt
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jobankë edhe subjekte të tjera, të cilat vazhdojnë të jenë në fazën e procedurës së
plotësimit të dokumentacionit në përputhje me rregulloren e sipërpërmendur.

3.3.2  Rregullimet bankare

Kuadri rregullator i mbikëqyrjes bankare mbi të cilin e ushtron aktivitetin e tij gjithë
sistemi bankar në Shqipëri, gjatë vitit 1999 ka pësuar përmirësime cilësore. Këto
përmirësime janë bërë duke patur parasysh:

* zbatimin e standardeve  ndërkombëtare në këtë fushë, si parimet bazë të
Komitetit të Bazelit, apo standardet ndërkombëtare  të njohura të mbikëqyrjes në
vendet e zhvilluara;

* rekomandimet e vazhdueshme të bëra nga misionet e FMN-së sipas fushave të
veçanta etj.;

* transparencën ndaj respektimit të kërkesave të ligjit “Për bankat në Republikën e
Shqipërisë” nga ana e bankave të nivelit të dytë, duke përfshirë pa kufizim:
garancinë e kapitalizimit të duhur të tyre, plotësimin e kritereve specifike për të
qenë subjekt bankar apo për t’u rilicencuar si i tillë etj..

Departamenti i Mbikëqyrjes mendon se me hartimin dhe rishikimin e akteve
rregullatore gjatë vitit 1999, kuadri rregullator në fushën e mbikëqyrjes bankare
konsiderohet pothuajse i plotësuar. Ky konkluzion është rrjedhë logjike e faktit se
gjatë vitit 1999 Banka e Shqipërisë ka miratuar një numër të konsiderueshëm aktesh
rregullative (rregullore dhe udhëzime) në fushën e mbikëqyrjes bankare (gjithsej 13
të tilla, të reja ose të rishikuara).

Për vitin 1999, duhet thënë që përveç rregullores së licencimit të bankave dhe asaj të
parandalimit të pastrimit të parave, të gjitha rregulloret e tjera në fushën e
mbikëqyrjes janë hartuar si të reja ose janë rishikuar ato ekzituese, duke u bazuar
edhe në kërkesat që ligji nr.8365 datë 2.07.1998 “Për bankat në Republikën e
Shqipërisë” përcakton në këtë drejtim.

Përmirësimet në kuadrin rregullativ të mbikëqyrjes bankare konsistojnë në :

- ripunimin e rregullores “Mbi kërkesat që duhet të plotësojnë administratorët
e bankave dhe të degëve të bankave të huaja”, miratuar me vendimin e
Këshillit Mbikëqyrës nr. 13, datë 17.02.1999. Kjo rregullore përcakton kërkesat në
lidhje me profesionalizmin dhe reputacionin e personave, që kryejnë
administrimin, drejtimin dhe kontrollin e bankës si dhe kufizimet që duhen patur
parasysh në emërimin dhe shkarkimin e tyre. Në rregulloren e re janë shtuar
elemente të reja në krahasim me rregulloren e mëparshme, duke rritur kërkesat,
që duhet të plotësojë një administrator i bankës, dhe duke përcaktuar kritere më
të plota mbi kushtet, që duhet të plotësojnë administratorët e bankave duke i
kushtuar rëndësi reputacionit të kandidatit për administrator;

- hartimin e rregullores “Për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari
financiare nga subjektet jobanka në Republikën e Shqipërisë”, miratuar me
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 26, datë 18.03.1999. Ky akt rregullativ
përcakton subjektet, kushtet, afatet dhe procedurat e dhënies së licencës për
ushtrimin e veprimtarive financiare të subjekteve jobanka. Sipas rregullores,
subjektet jobanka ndalohen të kryejnë aktivitetin e pranimit dhe të grumbullimit të
mjeteve monetare në çdo lloj mënyre nga publiku, por kanë të drejtën e ushtrimit
të veprimtarive financiare sipas përcaktimeve të bëra edhe në ligjin “Për bankat
në Republikën e Shqipërisë”;

- përmirësimin e rregullores “Për klasifikimin e kredive dhe krijimin e fondeve
rezervë për mbulimin e humbjeve nga kreditë”, miratuar me vendimin e
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Këshillit Mbikëqyrës nr. 50, datë 22.04.1999, duke u përqendruar në kriteret dhe
në mënyrat e klasifikimit të aktiveve të bankës, si dhe duke vlerësuar bazën për
përcaktimin e një niveli të përshtatshëm rezervash për mbulimin e humbjeve nga
kreditë;

- hartimin e rregullores “Për madhësinë dhe plotësimin e kapitalit fillestar
minimal, për veprimtaritë e lejuara për bankat dhe degët e bankave të huaja
të liçencuara”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 51, datë
22.04.1999. Kjo ka si qëllim plotësimin e “kapitalit fillestar minimal” nga bankat
dhe degët e bankave të huaja, të licencuara përpara publikimit nga Banka e
Shqipërisë të ndryshimit të kapitalit fillestar minimal, dhe përcaktimit të
madhësisë së kapitalit për bankat dhe degët e bankave të huaja, që kërkojnë të
ushtrojnë veprimtaritë financiare në përputhje me pikën 4 dhe pikën 5 të nenit 26
të ligjit nr. 8365, datë 02.07.98 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë” ;

- hartimin e udhëzimit “Për kapitalin rregullator”, miratuar me vendimin e
Këshillit Mbikëqyrës nr. 57, datë 05.05.1999. Ka si qëllim përcaktimin e mënyrës
së llogaritjes së kapitalit rregullator të bankës për mbulimin e riskut të kredisë,
duke patur parasysh se kapitali rregullator është një element shumë i
rëndësishëm, që përdoret nga e Banka e Shqipërisë në procesin e mbikëqyrjes
së bankave dhe të degëve të bankave të huaja që ushtrojnë veprimtari bankare
në Republikën e Shqipërisë. Mbi bazën e tij ndërtohen një numër raportesh për të
mbikëqyrur dhe kontrolluar drejtimin dhe ekuilibrin financiar të bankave dhe të
degëve të bankave të huaja, të tilla si raportet e mjaftueshmërisë të kapitalit,
likuiditetit, matjes së përqendrimit të kredive për një huamarrës, kufirit maksimal
të pozicionit të hapur në këmbimin valutor, etj.;

- ripunimin e rregullores  “Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit”,
miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 58, datë 05.05.1999, që ka si
qëllim llogaritjen e raportit ndërmjet kapitalit rregullator me aktivet dhe zërat
jashtë bilancit të ponderuara me risqet që quhet “Raporti i mjaftueshmërisë së
kapitalit” dhe vendosja e një kufiri minimal të raportit që quhet “Raporti minimal i
mjaftueshmërisë së kapitalit”. Në këtë rregullore është miratuar rritja e raportit të
mjaftueshmërisë së kapitalit nga 8 për qind, që ka qenë në rregulloren e
shfuqizuar, në 12 për qind. Ky ndryshim ka patur si qëllim rritjen e fleksibilitetit të
llogaritjes së këtij raporti për bankat duke iu përshtatur standardeve të Komitetit
të Bazelit;

- ripunimin e rregullores “Për pozicionet e hapura valutore”, miratuar me
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 59, datë 05.05.1999, ku është përcaktuar
kufiri maksimal i pozicioneve të hapura valutore neto për subjekte të tilla si banka
dhe degë të bankave të huaja, të cilat janë licencuar nga Banka e Shqipërisë për
të kryer veprimtari bankare në territorin e Republikës së Shqipërisë. Në këtë
rregullore janë vendosur rregulla për matjen e pozicionit të hapur  valutor për
bankat, të cilat kanë për qëllim kufizimin e humbjeve të bankave nga
transaksionet në valutë dhe në metale të çmuara. Nëpërmjet kësaj rregulloreje
është përmirësuar baza rregullatore mbi pozicionet e hapura valutore për bankat
dhe degët e bankave të huaja , me synimin e kufizimit të humbjeve të bankave
nga transaksione në valutë dhe në metale të çmuara. Për të bërë më
transparente, përmbajtjen dhe zbatimin e kësaj rregulloreje, është miratuar edhe
udhëzimi metodik “Për rreziqet nga këmbimet valutore”;

- ripunimin e rregullores “Për veprimtarinë valutore”, miratuar me vendimin e
Këshillit Mbikëqyrës nr. 63, datë 27.05.1999. Kjo rregullore është rihartuar me
qëllim  përcaktimin më qartë dhe kategorizimin në mënyrë më të plotë të
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elementeve përbërëse të tregut të këmbimeve valutore, subjektet e këtij tregu,
veprimet valutore që kryhen brenda territorit të Republikës së Shqipërisë etj..
Është e ndërtuar në kapituj të veçantë si ai i transaksioneve të kapitalit, korente,
etj. si edhe janë përcaktuar dokumentet përkatëse mbi bazën e të cilave subjektet
e kësaj rregulloreje do të kryejnë transaksionet e këtij grupi. Përveç kësaj, janë
përcaktuar kushtet dhe dokumentacioni i nevojshëm për hapjen dhe mbajtjen e
llogarive në valutë të rezidentëve jashtë vendit si edhe të jorezidentëve në
Republikën e Shqipërisë. Janë përcaktuar kritere të reja dhe bashkëkohore mbi
procedurat, aktivitetet, dhe pjesëmarrësit në veprimtarinë valutore, që kryhen
brenda territorit të Republikës së Shqipërisë;

- hartimin e rregullores “Për raportin e likujditetit”, miratuar me vendimin e
Këshillit Mbikëqyrës nr. 71, datë 02.06.1999 që ka si qëllim të kontrollojë dhe të
ndjekë në vazhdimësi mundësinë e bankës për të shlyer detyrimet me afat
shumë të shkurtër të tilla si me afat deri në maturim jo më të madh se një muaj
ose pa afat por, me një propabilitet statistikor për t’u shlyer brenda muajit si edhe
për të kufizuar riskun e transformimit të burimeve afatshkurtra;

- hartimin për herë të parë, të rregullores “Për risqet e tregut”, miratuar me
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 72, datë 02.06.1999, që ka si qëllim llogaritjen
e kërkesës për kapitalin rregullator për mbulimin e risqeve të tregut. Në të
përshkruhet metodologjia e llogaritjes së kapitalit rregullator për mbulimin e
risqeve të tregut, metodologjia e llogaritjes së pozicioneve neto, metodologjia e
llogaritjes së kërkesës për kapital rregullator për mbulimin e riskut të normave të
interesit, metodollogjia e llogaritjes së kërkesës për kapital rregullator për
mbulimin e riskut të këmbimeve në valutë ;

- ripunimin e rregullores “Për kontrollin e risqeve të mëdha”, miratuar me
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 78, datë 07.07.1999, që ka si qëllim matjen
dhe kontrollin e përqendrimit të riskut për të njëjtin përfitues, për të shmangur
efektet negative financiare të bankës si rezultat i përqendrimit të tepërt të riskut
mbi të njëjtin përfitues;

- hartimin e udhëzimit “Për kontrollin e brendshëm në banka”, miratuar me
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 107, datë 03.11.1999, që ka si qëllim krijimin
e një sistemi efektiv të kontrollit të brendshëm si një faktor kryesor në drejtimin
dhe në administrimin e bankave;

- hartimin e rregullores “Për pjesëmarrjen në kapitalin e shoqërive tregtare
nga bankat dhe degët e bankave të huaja” miratuar me vendimin e Këshillit
Mbikëqyrës nr. 108, datë 03.11.1999, që ka si objekt vendosjen e ekuilibrit
ndërmjet aktivitetit të lirë të bankave për pjesëmarrje në kapitalin e shoqërive
tregtare dhe respektimit të detyrueshëm të disa raporteve mbikëqyrëse, për të
mos lejuar bankat të përballen me risqe të natyrës jobankare ose financiare. Me
hartimin e kësaj rregulloreje janë kategorizuar më saktë kushtet dhe kriteret, që
duhet të plotësojnë bankat dhe degët e bankave të huaja në Shqipëri në rast të
pjesëmarrjes së tyre në kapitalin e shoqërive tregtare.
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4.   LISTA E SUBJEKTEVE TË LICENCUARA NGA
      BANKA E SHQIPËRISË

4.1. Banka dhe degë të bankave të huaja

1. BANKA KOMBËTARE TREGTARE
Licenca nr. 6/1998, datë 11.01.1999
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 162, datë
11.01.1999
Adresa                        : Bulevardi “Zhan d’Ark” Tiranë
Tel. central                  : 231 33, 221 54, 351 00 509 55,56,57.
Faks                            : 332 08, 333 38

2. BANKA E KURSIMEVE
Licenca nr. 2/1998, datë 11.01.1999
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 163, datë
11.12.1998
Adresa                       : Rr. “Dëshmorët e 4 Shkurtit” nr.6, Tiranë
Tel. central                : 245 40, 226 69, 254 16
Faks                           : 235 87,  236 95, 240 51

3. BANKA ITALO - SHQIPTARE
Licenca nr. 1/1996, datë 17.07.1998
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë Nr. 89, datë
18.06.1998
Adresa       : Rr. “Haxhi Hafiz Dalliu” nr. 70, Tiranë
Tel. central : 356 97, 356 98, 262 62
Faks           : 330 34

4. BANKA DARDANIA
Licenca nr. 5/1998, datë 11.01.1999
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 164, datë
11.12.1998
Tel.           : 287 59
Adresa      : Bulevardi  “Zogu I”,  “VE VE Center”, Tiranë
Tel. central : 350 52, 350 53, 350 54
Faks          : 425 66

5. BANKA ARABO-SHQIPTARE ISLAMIKE
Licenca nr. 3/1998, datë 11.01.1999
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 165, datë
11.12.1998
Adresa     : Rr. “ Dëshmorët e Kombit” nr. 8, Tiranë
Tel. cental : 284 60, 238 73, 274 08
Faks         : 284 60, 283 87

6. BANKA TIRANA
Licenca nr. 07,datë 12.09.1996
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 9, datë
12.09.1996.
Adresa : Bulevardi  “Zogu I”,  nr. 55/1, Tiranë
Tel. central : 334 41, 42, 43, 44, 45, 46,47.
Faks         : 334 17
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7. DEGA E BANKËS KOMBËTARE  GREKE  TIRANË
Licenca nr. 08, datë 25.11.1996.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 4. datë
14.03.1996.
Adresa       : Bulevardi  “Zogu I”,  nr. 72, Tiranë
Tel. central : 336 21, 336 22, 336 23, 336 24.
Faks           : 336 13

8. BANKA NDËRKOMBËTARE TREGTARE
Licenca nr.09, datë 20.02.1997.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 9, datë
30.04.1996.
Adresa       : Rr. “Ded Gjon Luli” Tiranë
Tel. central : 37567, 37568, 37569
Faks        :.37570

9. DEGA E BANKËS ALPHA CREDIT  NË TIRANË
Licenca nr.10, datë 07.01.1998.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.01/03/96,
datë 27.12.1997
Adresa  : Bulevardi  “Zogu I”, nr.47, Tiranë
Tel.       : 335 32, 333 59, 404 76, 404 77
Telfaks   : 321 02

10. BANKA AMERIKANE E SHQIPËRISË
Licenca nr.11, datë 10.08.1998.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 105, datë
10.08.1998
Adresa : Rruga “Ismail Qemali” nr.27, P.O. Box 8319 - Tiranë
Tel.      : 48753/4/5/6
Telfaks  :487 62

11. FEFAD - BANK SH.A.
Licenca nr. 12, datë 15.03.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 22, datë
03.03.1999.
Adresa : Rruga “Sami Frashëri”, Tirana e Re, P.O. Box. 2395, Tiranë
Tel.      : 304 99, 334 96
Telfaks  : 334 81

12. DEGA në Tiranë e BANKËS SË PARË TË INVESTIMEVE SH.A.
Licenca nr. 13, datë 16.04.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 45, datë
13.04.1999
Adresa : Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” nr. 64, Tiranë
Tel.      : 564 23, 564 24
Telfaks  : 564 22

13. BANKA NDËRTREGTARE (SHQIPËRI) SH.A.
Licenca nr. 14, datë 28.10.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 105, datë
19.10.1999
Adresa : Rruga e Kavajës “Tirana Tower”, Tiranë
Tel.      : 587 55, 56, 57, 58, 59, 60.
Telfaks  : 587 52.
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4.2. Subjekte jobanka

1. Unioni Financiar i Tiranës
Licenca nr.1 datë 08.12.1999.
Drejtori : Niko Leka
Adresa : Rruga Reshit Çollaku, Pallatet e Shallvare nr2/18, Tiranë.
Tel.      : 506 53.
Telfaks  : 349 79.

4.3. Zyra të këmbimeve valutore

1. Zyra e këmbimeve valutore “JOARD”  Sh.p.k.
Licenca nr. 1, datë 01.10.1999.
Adresa: Rruga “Ded Gjon Luli” nr.2, Tiranë.

2. Zyra e këmbimeve valutore “AMA”  Sh.p.k.
Licenca nr. 2, datë 01.10.1999.
Adresa: Rruga Tregtare, Lagjja 3, Durrës.

3. Zyra e këmbimeve valutore “ARIS”  Sh.p.k.
Licenca nr. 3, datë 01.10.1999.
Adresa: Rruga “Luigj Gurakuqi” , Tiranë.

4. Zyra e këmbimeve valutore “UNIONI FINANCIAR TIRANË”  Sh.p.k.
Licenca nr. 4, datë 01.10.1999.
Adresa: Rruga “Reshit Çollaku”, Pallatet e Shallvare, Shk. 2/18, Tiranë.

5. Zyra e këmbimeve valutore “AGLI”  Sh.p.k.
Licenca nr. 5, datë 01.10.1999.
Adresa: Rruga “Islam Alla”  nr.1, Tiranë.

6. Zyra e këmbimeve valutore “ALBAKREDIT”  Sh.p.k.
Licenca nr. 06, datë 24.11.1999.
Adresa: Rruga “Ded Gjon Luli”  nr.5, Tiranë.

7. Zyra e këmbimeve valutore “GUDEN”  Sh.p.k.
Licenca nr. 07, datë 24.11.1999.
Adresa: Rruga “Konferenca e Pezës” , Tiranë.

8. Zyra e këmbimeve valutore “EXCHANGE”  Sh.p.k.
Licenca nr. 08, datë 24.11.1999.
Adresa: Rruga e Durrësit nr. 170  dhe  “Reshit Çollaku” , Pallatet e Shallvare,

shk.   4,  Ap.42, Tiranë.

9. Zyra e këmbimeve valutore “UNISIX”  Sh.p.k.
Licenca nr. 09, datë 26.11.1999.
Adresa: Bulevardi “Republika”, Pall.4, Korçë.

10. Zyra e këmbimeve valutore “EKSPRES J & E”  Sh.p.k., DURRËS
Licenca: nr. 10, datë 26.11.1999.
Adresa: Lagja 11, Rruga “Prokop Meksi” (pranë  hotel “Durrësi”),  Durrës.

11. Zyra e këmbimeve valutore “MI & CO” Sh.p.k., TIRANË
Licenca nr. 11, datë 29.02.2000.
Adresa: Rruga “DED GJON LULI”, nr.2/3, Tiranë.
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12. Zyra e këmbimeve valutore “ILIRIA ‘98” Sh.p.k., TIRANË
Licenca nr. 12, datë 25.02.2000.
Adresa: Sheshi SKENDERBEJ, Teatri i Kukullave, Tiranë.

13. Zyra e këmbimeve valutore “SERXHIO” Sh.p.k., ELBASAN
Licenca nr. 14, datë 07.04.2000.
Adresa: Lagjja “LUIGJ GURAKUQI”, Rr.11 Nëntori, Pall. 70, nr.14, Elbasan.

14. Zyra e këmbimeve valutore “ALBTUR” Sh.p.k., TIRANË
Licenca nr. 15, datë 07.04.2000.
Adresa: Agjensia nr.1 Bulevardi “DËSHMORËT E KOMBIT”, Pall. 32, Shk.1

(përballë Bankës Tirana), Tiranë;
Agjencia nr.2 Rruga “Mine Peza”, Pall. 102, Shk.1 (pranë Bar Grand),
Tiranë.

15. Zyra e këmbimeve valutore “R & M” Sh.p.k., TIRANË
Licenca nr. 16, datë 22.05.2000.
Adresa: Rruga “Punëtorët e Rilindjes”, Pall. 182,  Tiranë.

16. Zyra e këmbimeve valutore “TEUTA 2000”  Sh.p.k., DURRËS
Licenca nr. 17, datë 22.05.2000
Adresa: Lagjja 4, Rruga “Skëndërbej”, Ap. 950,  Durrës.

17. Zyra e këmbimeve valutore “T & E”  Sh.p.k., DURRËS
Licenca nr. 18, datë11.06.2000
Adresa: Lagjja 4, Rruga “9 Maji”, Durrës.
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5. LISTA E RREGULLOREVE TË MBIKËQYRJES BANKARE NË
    FUQI DERI NË KORRIK 2000

1.- 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.
2.- 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.
3.- Rregullorja “Për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari financiare
nga subjektet jobanka në Republikën e Shqipërisë”, miratuar me vendim të
Këshillit Mbikëqyrës nr. 26, datë 18.03.1999.
4.- Rregullorja “Për klasifikimin e kredive dhe krijimin e fondeve rezervë për
mbulimin e humbjeve nga kreditë”, miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr. 50,
datë 22.04.1999.
5.- Rregullorja “Për madhësinë dhe plotësimin e kapitalit fillestar minimal, për
veprimtaritë e lejuara për bankat dhe degët e bankave të huaja të licencuara”,
miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr. 51, datë 22.04.1999.
6.- Udhëzimi “Për kapitalin rregullator”, miratuar me vendim të Këshillit
Mbikëqyrës nr. 57, datë 05.05.1999.
 7.- Rregullorja “Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit”, miratuar me
vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr. 58, datë 05.05.1999.
8.- Rregullorja “Për pozicionet e hapura valutore”, miratuar me vendim të Këshillit
Mbikëqyrës nr. 59, datë 05.05.1999.
9.- Rregullorja “Për veprimtarinë valutore”, miratuar me vendim të Këshillit
Mbikëqyrës nr. 63, datë 27.05.1999.
10.- Rregullorja “Për raportin l”, miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr. 71,
datë 02.06.1999. shfuqizuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr.04 datë
19.01.2000.
11.- Rregullorja “Për risqet e tregut”, miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës
nr. 72, datë 02.06.1999.
12.- Rregullorja “Për kontrollin e risqeve të mëdha”, miratuar me vendim të
Këshillit Mbikëqyrës nr. 78, datë 07.07.1999.
13. Udhëzimi “Për kontrollin e brendshëm në banka”, miratuar me vendim të
Këshillit Mbikëqyrës nr. 107, datë 03.11.1999.
14. “Për pjesëmarrjen në kapitalin e shoqërive tregtare nga bankat dhe degët e
bankave të huaja” miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr. 108, datë
03.11.1999.
15. Disa ndryshime në rregulloren  “Për klasifikimin e kredive dhe krijimin e
fondeve rezervë për mbulimin e humbjeve nga kreditë “miratuar me vendim të
Këshillit Mbikëqyrës nr. 117, datë 01.12.1999.
16. Disa ndryshime në rregulloren “ Për pozicionet e hapura valutore” miratuar me
vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr. 118, datë 01.12.1999.
17. Disa ndryshime në rregulloren “Për kontrollin e risqeve të mëdha” miratuar me
vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr. 119, datë 01.12.1999.
18. Udhëzimi “Për likujditetin e bankave”, miratuar me vendim të Këshillit
Mbikëqyrës nr. 04, datë 19.01.2000.
19. Një ndryshim në rregulloren “Mbi kërkesat që duhet të plotësojnë
administratorët e bankave dhe të degëve të bankave të huaja” miratuar me
vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr.17, datë 01.03.2000.
20. Rregullore “Për bankat kooperativë” miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës
nr. 25, datë 29.03.2000.
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21. Një shtesë në rregulloren “Për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari
bankare në Republikën e Shqipërisë”, miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës
nr. 43, datë 17.05.2000.
22. Udhëzim “Mbi menaxhimin e rrezikut të normës së interesit”, miratuar me
vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr.61 datë 05.07.2000
23. Për disa ndryshime në rregulloren "Për veprimtarinë valutore" nr. 63, datë
27.05.1999 dhe në rregulloren nr. 03.03.1997, datë 16.01.1997 "Për parandalimin e
pastrimit të parave" miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr.82, datë
07.07.1999.


