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Disiplina e tregut kërkon që pjesëmarrësit në
këtë treg të kenë informacion të
vazhdueshëm dhe të besueshëm.

1. HYRJE

Funksioni i mbikëqyrjes bankare ushtrohet në mbështetje të ligjit nr.8269, datë
23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë” dhe të ligjit nr.8365, datë 2.7.1998 “Për
bankat në Republikën e Shqipërisë”. Ky kuadër ligjor dhe rekomandimet e Komitetit
të Baselit për një mbikëqyrje bankare efektive kanë ndihmuar në hartimin e kuadrit
rregullativ të mbikëqyrjes bankare. Në kushtet e zhvillimit të industrisë bankare dhe
të rritjes së pjesëmarrjes së huaj në sistemin bankar shqiptar, aktiviteti i mbikëqyrjes
dhe rregullimet bankare janë treguar fleksibël për të pasqyruar dhe për të përshtatur
zhvillimet e sistemit bankar. Mbikëqyrja bankare është përpjekur të zbatojë
rekomandimet e Komitetit të Baselit për një mbikëqyrje efektive, duke adaptuar
praktikat më të mira.

Bashkëpunimi ndërmjet autoriteteve mbikëqyrëse të vendeve të ndryshme, sidomos
të vendeve të Europës Qendrore dhe Lindore, ka qenë një faktor i rëndësishëm në
zhvillimin e mbikëqyrjes bankare, në hartimin e rregulloreve dhe të manualeve në
përputhje me standardet ndërkombëtare. Mbikëqyrja bankare ka luajtur një rol të
rëndësishëm në evidentimin e problemeve të gjendjes aktuale financiare të bankave
të veçanta dhe në rregullimin e situatës financiare.

Mbikëqyrja bankare ka si objektiv kryesor ruajtjen e stabilitetit të sistemit bankar.
Megjithatë, ekzistenca e një sistemi të mbikëqyrjes bankare, nuk do të thotë garanci
e plotë dhe sistem i shëndoshë e pa probleme. Por, duke pasur një sistem
mbikëqyrës efektiv, që ka për qëllim të zbulojë problemet dhe të ndihmojë bankat në
parandalimin ose në zgjidhjen e tyre me sa më pak pasoja, minimizohet rreziku që
ndërmarrin bankat, duke ruajtur, në këtë mënyrë, sistemin në tërësi dhe depozituesit
në veçanti.

Mbikëqyrja bankare ka bërë përpjekje të vazhdueshme për përmirësimin e saj.
Në funksionin e saj të licencimit, mbikëqyrja bankare është thelluar kryesisht në
zhvillimin e metodologjisë së licencimit të subjekteve jobanka.

Në këtë kuadër, për disa subjekte që kryejnë aktivitetin financiar të kredidhënies u
vendos përjashtimi i tyre nga licencimi nga Banka e Shqipërisë, pasi burimi i origjinës
së fondeve që përdoren për këtë qëllim janë organizata ndërkombëtare ose qeveri të
vendeve të huaja, të cilat japin ndihma në formën e dhurimeve për zhvillimin e
biznesit të vogël dhe të mesëm në Republikën e Shqipërisë.

Një arritje është zbatimi i vlerësimit sasior të gjendjes financiare të bankave sipas
sistemit të vlerësimit CAMELS dhe matricës së klasifikimit të bankave. Kjo është
shoqëruar me hartimin edhe të manualeve të punës, si për ekzaminuesit ashtu edhe
për analistët.
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Vlerësimi i situatës financiare të bankës sipas sistemit CAMELS përfshin këto
elemente :

C- kapitali dhe mjaftueshmëria e tij;
A- cilësia e aktiveve;
M- aftësitë dhe cilësitë e administrimit;
E- niveli dhe cilësia e fitimeve;
L- mjaftueshmëria e likuiditetit;
S- ndjeshmëria ndaj rreziqeve të tregut.

Ky sistem shërben për vlerësimin e mbarëvajtjes së institucioneve financiare  mbi një
bazë të njëjtë dhe për të identifikuar ato institucione, që kërkojnë një vëmendje të
veçantë nga mbikëqyrja bankare. Vlerësimi bëhet në një shkallë numerike nga 1 në
5. Vlerësimi 1 tregon një situatë të përgjithshme shumë të suksesshme të bankës
dhe shkallën minimale të vëmendjes nga autoriteti mbikëqyrës, ndërkohë që një
vlerësim 5 tregon kushte të pasigurta dhe praktika të dobta, situatë kritike për bankën
e si pasojë shkallën më të lartë të shqetësimit të autoritetit mbikëqyrës. Vlerësimi
pasqyron gjendjen e përgjithshme financiare të bankës, respektimin  e anës ligjore
dhe rregullative, si dhe aftësinë drejtuese të administrimit të bankës.

Mbikëqyrja nëpërmjet inspektimeve në vend duke përdorur sistemin e vlerësimit
CAMELS, ka rritur në mënyrë të ndjeshme shkallën e njohjes së gjendjes financiare
të bankave, identifikimit në kohë të rreziqeve me të cilat bankat përballohen, duke
ndihmuar në mbarëvajtjen e sistemit bankar.

Ndërsa mbikëqyrja nga jashtë (mbikëqyrja nëpërmjet analizës), duke përdorur po
këtë sistem ka unifikuar vlerësimin e bankave dhe ka ndihmuar në  paralajmërimin e
hershëm të fenomeneve negative me të cilat mund të përballen banka të veçanta
dhe sistemi bankar në tërësi.

Ndryshimet në organizimin e mbikëqyrjes bankare, në tremujorin e katërt të vitit
2000, kanë synuar në rritjen e rolit të Departamentit të Mbikëqyrjes në vendimmarrje
dhe në përgatitjen e politikave të Bankës së Shqipërisë. Kjo u arrit duke ia kaluar
drejtimin e Departamentit të Mbikëqyrjes, Zëvendësguvernatorit të Parë të Bankës së
Shqipërisë, administrator i saj dhe anëtar i Këshillit Mbikëqyrës.

Nga ana tjetër, bashkimi i dy sektorëve, atij të inspektimeve në vend me të analizës,
në një sektor të përbashkët, u bë për të krijuar lidhje më harmonike midis funksionit
paralajmërues dhe analizues me inspektimin në vend.
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Aktualisht, skema organizative e Departamentit të Mbikëqyrjes të Bankës së
Shqipërisë paraqitet :

ZZZËËËVVVEEENNNDDDËËËSSSGGGUUUVVVEEERRRNNNAAATTTOOORRR      III    PPPAAARRRËËË   &&&
DDDRRREEEJJJTTTOOORRR   III    DDDEEEPPPAAARRRTTTAAAMMMEEENNNTTTIIITTT

SSeekkttoorrii  ii  LLiicceenncciimmiitt  &&
RRrreegguulllliimmeevvee  BBaannkkaarree

Sektori i
Inspektimeve

ZZvv..DDrreejjttoorr  ddeeppaarrttaammeennttii    &&
PPëërrggjjeeggjjëëss  sseekkttoorrii

SSppeecciiaalliisstt  lliicceenncciimmii
SSppeecciiaalliisstt  ii  rrrreegguullll iimmeevvee
bbaannkkaarree
SSppeecciiaalliisstt  kkoonnttaabbëëll

Zv.Drejtor departamenti  &
Përgjegjës sektori

Kryespecialist bankash
Analistë
Inspektorë për inspektimet
në vend
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2. AMBJENTI BANKAR

2.1. KARAKTERISTIKAT E SISTEMIT BANKAR GJATË VITIT 2000

Industria bankare mbetet segmenti më i madh dhe më i zhvilluar i tregut financiar
shqiptar. Sistemi bankar luan një rol kyç në ekonomi, por nuk mund të shihet i
shkëputur nga mjedisi historik, politik dhe ekonomik. Një mjedis i qëndrueshëm jep
ndikimin e tij pozitiv në zhvillimin dhe funksionimin e sistemit bankar dhe nga ana
tjetër, një sistem bankar i shëndoshë duhet të jetë i aftë të përmbushë në çdo kohë
dhe të zbusë ngjarjet e paparashikuara në mjedisin ekonomik dhe politik.

Ekonomia shqiptare gjatë vitit 2000 është karakterizuar nga stabiliteti dhe arritja e
objektivave makroekonomikë të parashikuar. Prodhimi i përgjithshëm bruto u rrit 7,8
për qind, inflacioni në fund të vitit arriti 4,2 për qind. Si pasojë është vërejtur një
tendecë rritjeje e investimeve të huaja direkte. Gjatë këtij viti u regjistrua shifra më e
lartë prej 143 milionë dollarësh amerikanë.

Mbështetur në këtë situatë të qëndrueshme makroekonomike, Banka e Shqipërisë,
duke filluar nga gjashtëmujori i dytë i vitit 2000, hoqi nga përdorimi instrumentet
direkte të politikës monetare dhe u mbështet tërësisht në instrumente indirekte, që
patën efekte pozitive në uljen e normave të interesit në ekonomi.

Viti 2000 shënon një hop në kreditimin e ekonomisë shqiptare, sistemi bankar ka
dhënë 24 miliardë lekë kredi, që është  3 herë më shumë se një vit më parë. Kjo
pasqyron lidhjen më të ngushtë të sistemit bankar me ekonominë shqiptare dhe
mbështetjen që ai po i jep ekonomisë në zhvillimin e mëtejshëm të saj.

Situata e qëndrueshme makroekonomike krijoi kushtet që sistemi bankar të jetë
relativisht i shëndoshë dhe i sigurt. Por, nga ana tjetër, ecuria e sistemit bankar
ndikoi në rritjen ekonomike të vendit. Bankat dhe institucionet e tjera financiare luajnë
rol të veçantë dhe të rëndësishëm në sistemin financiar dhe në ekonominë e një
vendi, ndaj aktiviteti i tyre ndiqet me vëmendje dhe interes nga publiku.

Gjatë vitit 2000, shihet një rritje e interesimit të subjekteve të ndryshme për aktivitetet
që i licencon Banka e Shqipërisë, sidomos subjekte jobanka dhe zyra të këmbimeve
valutore.

Për vitin 2000 numri i bankave dhe i degëve të bankave të huaja në Shqipëri
vazhdon të mbetet 13.  Nuk kemi hapjen e ndonjë banke të re, por bankat ekzistuese
kanë rritur numrin e degëve, duke zgjeruar rrjetin bankar në të gjithë vendin.

Megjithatë, mangësitë e kuadrit ligjor, rreziku i vendit, mosnjohja e ambjentit
ekonomik nga vetë bankat e sistemit, dhe deri mungesa e kulturës së publikut për të
punuar siç duhet me bankat, i prezanton këto të fundit pak pasive në shtrirjen në
aktivitete me rrezik (më fitimprurëse) dhe prezantimin e një shumëllojshmërie
produktesh bankare.
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Karakteristikat e zhvillimit të sistemit bankar për vitin 2000 janë:

* zgjerimi i rrjetit bankar në formën e degëve, të agjencive dhe të zyrave të
shërbimeve bankare, shoqëruar me rritjen e numrit të punonjësve të bankave dhe
me përmirësimin e shtrirjen e teknologjisë së shërbimeve bankare (shërbimi me
SWIFT, është instaluar të paktën një ATM etj. ose janë ofruar produkte të reja si
kredia konsumatore etj.);

* përshpejtimi i procesit të privatizimit të bankave shtetërore. Përfundoi procesi i
privatizimit të Bankës Kombëtare Tregtare - banka e dytë më e madhe shtetërore
dhe është në proces privatizimi i Bankës së Kursimeve, bankës më të madhe, që
ka një pozicion dominues në tregun bankar me shërbimin e depozitave të
kursimit, të bonove të thesarit etj.;

* ushtrimi i aktivitetit vetëm nga banka universale; akoma nuk shihet ndonjë
tentativë për hapjen e bankave të specializuara apo të atyre kooperativë;

* zgjerimi i aktivitetit të institucioneve jobanka; institucioni i parë jobankë i licencuar
nga Banka e Shqipërisë në vitin 1999 – Unioni Financiar, gjatë vitit 2000 zgjeroi
veprimtarinë e tij. Në fund të vitit ky institucion rezulton me 77 zyra të shtrira në të
gjitha rrethet e vendit nga 22 që ishin në fund të vitit 1999;

* konkurrenca në sistemin bankar, e cila është rritur dhe ka filluar të bëhet një
shtytje për zgjerimin e aktivitetit, për rritjen e shërbimeve bankare, për
përmirësimin e cilësisë së tyre dhe, në anën tjetër, për gjetjen e  rrugëve të
mundshme të uljes së kostos;

* rritja e peshës specifike të bankave me kapital të huaj nga 59.8 për qind në vitin
1999, në 84 për qind në fund të vitit 2000, shoqëruar me pakësimin dhe me
rënien e peshës së kapitalit bankar shqiptar shtetëror;

*    mbyllja e aktivitetit financiar për sistemin me rezultat pozitiv;

*    rritja e aktivitetit kredidhënës dhe përmirësimi i cilësisë së portofolit të kredive për
sistemin bankar në tërësi.
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Tabela 1. Bankat e nivelit të dytë në fund të vitit 2000.

Nr Bankat Aksionerët Pesha në
kapital

Pronësia Origjina e kapitalit

1 Banka e Kursimeve
Ministria
Financave

100 shtetërore vendase

2 Banka Kombëtare
Tregtare

Kent Bank
BERZH
IFC

60
20
20

private
private
private

e huaj (Turqi)
inst.financiar ndërkom
inst.financiar ndërkom

3 Banka Italo-
Shqiptare

Min.Financave
Banca Di
Roma BERZH

40
40
20

shtetërore
private
private

vendase
e huaj(Itali)
inst.financiar ndërkom

4 Banka Arabo-
Shqiptare Islamike

Min.
Financave
Shamil Bank
IDB.Jeddah
DallahAlbarak
aHollding
Malaysian Co
Business
Fokus
Individe

40
20
15

10

6.30
8.7

shtetërore
private
private

private
private
private
private

vendase
e  huaj(arabe)
inst.fin.ndërk

e huaj(arabe)
e huaj(arabe)
e huaj(arabe)
e huaj(arabe)

5 Banka Amerikane e
Shqipërisë

Fondi
Shqiptaro-
Amerikan i
Nd/je

100 private e huaj(Qeveria SHBA)

6 Banka Tirana

Piraeus Bank
Datamedia.SA
PiraeuFinance
Dafnila SA
individë

61.90
15
5

1.30
16.80

pritave
pritave
pritave
pritave
pritave

e huaj(Greqi)
e huaj(Greqi)
e huaj(Greqi)
e huaj(Greqi)
e huaj(Greqi)

7
Banka Kombëtare
e Greqisë Dega-
Tiranë(599)

Banka
Kombëtare
Greqisë

100 private e huaj(Greqi)

8
Dega e Bankës
Alfa

Alfa Bank
Greqi

100 private e huaj(Greqi)

9 Banka Dardania
Qeveria e
Kosovës

100 private huaj-Kosovë

10 Banka Fefad

Fefad-
fondacioni
EBRD
IFC
IMI

45
20
20
15

private
private
private
private

vendas(Qeveria)
inst.financiar ndërkom
inst.financiar ndërkom
e huaj(Gjermani)

11
Banka
Ndërkombëtare
Tregtare

Individ 100 private e huaj(Malajzi)

12
Dega e Bankës së
Parë të
Investimeve

Banka e Parë
e Investimeve
(Bullgari)

100 private e huaj(Bullgari)

13 Banka Ndërtregtare
Banka
Tregtare e
Greqisë

100 private e huaj(Greqi)
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2.2. NDRYSHIME LIGJORE QË NDIKOJNË NË AKTIVITETIN E BANKAVE

Në janar 2000 ka hyrë në fuqi ligji nr.8537, datë 18.10.1999, “Për barrët siguruese”.
Qëllimi i hartimit të ligjit është krijimi i të drejtave të siguruara që sipas këtij ligji quhen
“barrë” dhe sigurimi i kreditorit  për përmbushjen e detyrimit nga ana e debitorit, një
moment shumë i rëndësishëm për bankat, që lidhet me aktivitetin kreditues. Në
mbështetje të këtij ligji, sipas “marrëveshjes së  barrësimit”, një subjekt tregtar
(“barrëmarrësi”) jep një hua ose kredi dhe në  këmbim të këtij veprimi fiton një të
drejtë mbi pasurinë e luajtshme, apo të paluajtshme (“kolaterali”) të huamarrësit -
barrëdhënësit.

Fusha e zbatimit të këtij ligji, shtrihet edhe në transaksionet ndërmjet konsumatorëve
të ndryshëm (për shembull, veprimet që synojnë dhënien e kredive).  Thelbi i
financimeve të siguruara qëndron tek transaksionet ndërmjet subjekteve tregtare dhe
institucioneve që japin kredi (bankat).

Ligji “Për barrët siguruese” e konsideron marrëveshjen e barrësimit “titull ekzekutiv”.
Ky mjet për ekzekutimin e një detyrimi të pasiguruar monetar konsiderohet mjaft
efikas, sidomos po të kemi parasysh aktualitetin shqiptar në fushën e kredidhënies.
Zbatimi i këtij ligji do të jetë një siguri për bankat në rastin e mosshlyerjes së kredisë.
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3.  FUNKSIONET E MBIKËQYRJES BANKARE
 

3.1. ANALIZA E SISTEMIT BANKAR

3.1.1 Struktura e sektorit bankar

Sistemi bankar edhe gjatë vitit 2000 pati në përbërje të tij 13 banka. Ndonëse ky vit
nuk shënon hapjen e ndonjë banke të re evidenton ndryshime në shtrirjen e rrjetit
bankar si dhe në numrin e bankave për secilin grup.

Tabela 2. Numri i bankave përbërëse të sistemit bankar.

  Ndarja sipas pronësisë 1998 1999 2000

 G1 (banka shtetërore) 2 2 1
 G2 (banka të përbashkëta) 2 2 2
 G3 (banka private) 6 9 10

 Numri  bankave gjithsej 10 13 13

Bankave të grupit G3, ju shtua edhe Banka Kombëtare Tregtare si rezultat i
privatizimit të saj. Kjo bankë, tashmë me aksionerë të rinj privatë, vazhdon të
zhvillojë aktivitetin e saj në Tiranë me 3 degët e saj, si dhe në 7 rrethe të tjera të
vendit: Durrës, Elbasan, Shkodër, Korçë, Vlorë, Lushnjë dhe Gjirokastër, duke zënë
vendin e dytë në sistemin bankar. Kalimi i Bankës Kombëtare Tregtare nga bankat e
grupit G1 tek grupi G3, për peshën që ka në sistemin bankar, pati efekte të
konsiderueshme në rritje të grupit G3.

Gjatë këtij viti, bankat ekzistuese hapën degë apo agjenci bankare të reja duke
shtrirë më tej aktivitetin e tyre edhe në rrethe të tjera të vendit dhe konkretisht:

- Banka Alfa hapi degë në Durrës dhe në Elbasan,
- Banka Tirana hapi degë në Gjirokastër,
- Banka Fefad hapi degë në Elbasan dhe një agjenci në Tiranë.
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Tabela 3. Shpërndarja gjeografike e sistemit bankar në fund të vitit 2000.

Nr.
Emri i

bankës
Numri i

punonjësve
gjithsej

Numri i
degëve Rrethi

Nr. i
agjencive

Rrethi

1. BKT 335 10 Tirana 1, Tirana 2,
Tirana 3,  Durrës,
Elbasan, Shkodër,
Korçë, Vlorë, Lushnje,
Gjirokastër

1 Durrës

2. BK 1865  26 Berat, Bilisht, Burrel,
Durrës 1 , Durrës 2,
Elbasan, Fier,
Gjirokastër, Kavajë,
Korçë, Krujë, Kukës,
Laç, Lezhë, Librazhd,
Lushnjë, Përmet,
Peshkopi, Pogradec,
Sarandë, Shkodër,
Bajram Curri, Tirana 1,
Tirana 2, Tirana 3, Vlorë

13 agjenci
të mëdha;
74 agjenci
të vogla;
&
110 zyra
bankare

Kuçovë,
Çorovodë
Gramsh,
Peqin,
Ballsh,
Tepelenë,
Ersekë,
Krumë,
Rrëshen,
Bulqizë,
Delvinë,
Koplik,
Pukë

3. BISH 58 2 Tiranë,
Durrës

4. BASHI 30
5. BD 12
6. BT 74 3 Fier, Durrës, Gjirokastër
7. BKG 55 2 Durrës,

Korçë
8. BTN 23
9. BAC 35 2 Durrës, Elbasan
10. BA 64
11. FEFAD 85 4 Tiranë, Durrës, Fier,

Elbasan
1 Tiranë

12. BPI 13
13. BNT 27

Privatizimi i Bankës Kombëtare Tregtare solli ndryshime në strukturën e pronësisë të
sistemit bankar në favor të bankave me kapital privat (origjina e kapitalit-tërësisht e
huaj).
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Grafiku 1. Struktura e sistemit bankar më 31 dhjetor 2000 sipas numrit të
bankave.

3.1.2 Totali i bilancit

Sistemi bankar shqiptar, krahasur me vitet 1998 dhe 1999, rezulton me një rritje në
aktivitetin global përkatësisht prej 31,5 për qind dhe 8,6 për qind, ku ndikimin kryesor
në rritje e japin bankat e G2 dhe G3.

Në fundvitin 2000, totali i bilancit për grup bankash rezulton me ndryshime të
ndjeshme, ku faktori kryesor është kalimi i Bankës Kombëtare Tregtare në G3, si
rezultat i privatizimit të saj.

Tabela 4. 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
2000 175.5 16.8 78.6 270.9

Rritja e aktivitetit në këto dy grupe bankash (G2 dhe G3) ka zbutur disi dominimin e
sistemit bankar nga banka me kapital tërësisht shtetëror, ndonëse pesha që zë ky
grup në sistemin bankar mbetet përsëri tepër e lartë. Privatizimi i Bankës së
Kursimeve do të ndryshojë përsëri raportet në favor të bankave të G3, duke
përfaqësuar grupin më të madh në sistemin bankar, si me numrin e bankave
pjesëtare në të, ashtu dhe për madhësinë e aktivitetit, por nuk do të zgjidhet
menjëherë problemi i dominimit.

A do të jetë Banka e Kursimeve dominuese në treg edhe pas privatizimit?
Kjo pyetje do të marrë përgjigje në të ardhmen dhe do të varet shumë nga:

- rritja e aktivitetit të bankave të tjera;
- suksesi i privatizimit të Bankës së Kursimeve;
- rishpërndarja e akumulimeve të brendshme midis bankave, për shkak të

konkurrencës.

Private

Të përbashkëta
Shtetërore



15

Tabela 5. Pesha e çdo grupi në sistemin bankar.

Vitet G1 G2 G3 Sistemi  bankar

1998 85.6 5.1  9.3 100.0
1999 81.4 5.8 12.8 100.0
2000 64.8 6.2 29.0 100.0

Tabela 6. Pesha e çdo banke në sistemin bankar.

Nr. Bankat 1998 1999 2000

Grupi i parë
  1. Banka e Kursimeve 69.3 67.5 64.8

Grupi i dytë
  2. Banka Italo – Shqiptare 4.2 5.1 5.4
  3. Banka Arabo-Shqiptare Islamike 0.9 0.8 0.8

Grupi i tretë
  4. Banka Kombëtare Tregtare 16.3 13.6 9.4
  5. Banka Dardania 3.2 1.2 0.7
  6. Banka Tirana 2.0 3.1 5.1
  7. Banka Kombëtare Greke – Dega Tiranë 1.9 2.2 2.6
  8. Banka Tregtare Ndërkombëtare 0.4 0.5 0.6
  9. Banka Alfa – Dega Tiranë 1.2 1.7 3.0
10. Banka Amerikane e Shqipërisë 0.6 2.5 4.3
11. Banka Fefad 0.0 1.0 1.7
12. Banka e Parë e Investimeve – Dega Tiranë 0.0 0.5 0.8
13. Banka Ndërtregtare 0.0 0.3 0.7

3.1.3 Struktura e aktivit

Edhe gjatë vitit 2000 vazhdon dukuria e përqëndrimit në një, ose disa lloje të
aktivitetit. Sistemi bankar ka investuar kryesisht: në bono thesari, të cilat zënë rreth
55,5 për qind të aktiveve të bilancit; në vendosje pranë bankave (kryesisht
jorezidente) me 20,6 për qind të aktiveve të bilancit; në kredidhënie me 6,1 për qind
të aktiveve; në letra të tjera me vlerë me 2,9 për qind të aktiveve.  Bankat vazhdojnë
të kryejnë investime pa rrezik ose me rrezik të ulët. Pesha që zë kredia në këto
investime është minimale.

Pra, bankat kanë gjetur rrugë të lehta për të realizuar fitimet e tyre, pa rrezikuar.

Kjo strukturë reflekton:
* moshën e re të sistemit bankar;
* zbatimin e rregullave të Bankës së Shqipërisë;
* rrezikun e vendit.

Struktura e aktivit paraqet këto specifika dhe tendenca për grup bankash:

G1 - ky grupbankash është përqëndruar kryesisht në investime në bono
thesari, me rreth 72,1 për qind të totalit të aktiveve të saj, në ridepozitime dhe
më pak në kredidhënie;
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G2 - tendenca e strukturës së aktiveve të këtij grupi bankash i afrohet më
shumë tendencës së aktivitetit normal të një banke tregtare – atij
kredidhënës, i cili zë rreth 40 për qind të totalit të aktiveve të grupit, ndërsa
vendosjet pranë bankave jorezidente zënë 32,9 për qind të aktiveve si dhe
investimet në bono thesari 8,6 për qind të aktiveve;

G3 - struktura e këtij grupi bankash përafron me atë të bankave të grupit të
dytë, por me një veçanti në shtrirjen e aktiveve të tyre edhe në investime në
letra të tjera me vlerë me 5,9 për qind të aktiveve të grupit, ndërkohë që
peshën kryesore e zënë vendosjet pranë bankave jorezidente me 37,1 për
qind dhe investimet në bono thesari me 28,3 për qind.

Grafiku 2.  Struktura e aktivit për sistemin bankar.

3.1.4  Struktura e pasivit

Depozitat janë burimi kryesor për financimin e aktivitetit bankar, duke zënë rreth 84,8
për qind të pasiveve të sistemit në një kohë që kapitali aksioner përbën 6,7 për qind
të pasiveve. Treguesit paraqiten me tendencë në rritje kundrejt një viti më parë. Kjo
pasqyron faktin se, duke u rritur besimi i publikut tek bankat, ato po e luajnë më mirë
rolin si ndërmjetëse financiare, duke rritur përdorimin e burimeve të të tretëve.
Ndërkaq, llogaritë e marrëdhënieve midis bankave mbeten në nivele shumë të ulta,
që reflektojnë ngurtësimin e marrëdhënieve në tregun ndërbankar dhe kryerjen e
shumicës së transaksioneve nëpërmjet Bankës së Shqipërisë.
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Grafiku 3. Struktura e pasivit për sistemin bankar.

Në fundvitin 2000, depozitat në sistemin bankar, kundrejt vitit 1999, janë rritur 9,7 për
qind.

Tendenca kryesore sipas kontributit të sektorëve të ekonomisë vazhdon t’i takojë
individëve – depozitat e të cilëve zënë peshën kryesore në sistem (83,9 për qind).

Ndërkohë që, peshën kryesore në sistem e zënë depozitat me afat (76,6 për qind)
vihet re një tendencë në rënie e depozitave në lekë (nga 73,7 për qind në vitin 1999
në rreth 70,9 për qind të totalit të depozitave në vitin 2000) e cila ka ardhur kryesisht
si rezultat i rënies së interesave të aplikuara për depozitat në lekë.

Viti 2000 paraqet tendencë në rritje (rreth 47 për qind në krahasim me vitin 1999) të
kontributit të bankave private (të G2 dhe të G3) në depozitat e sistemit me tërheqjen
e më shumë klientëve, pavarësisht se peshën kryesore, por me një tendencë në
rënie, e ka Banka e Kursimeve (përfaqësuese e grupbankave shtetërore në sistem –
dominuese në këtë lloj aktiviteti).

Tabela 7. Struktura e depozitave sipas monedhës për grup bankash.
                                                                                             (në % kundrejt totalit të depozitave)

1998 1999 2000
Bankat Lekë Valutë Lekë Valutë Lekë Valutë

G1 74.6 16.8 70.8 14.3 58.3 11.0
G2 0.4 3.1 0.5 3.9 0.8 3.7
G3 1.0 4.1 2.4 8.1 11.8 14.4
Sistemi bankar 76.0 24.0 73.7 26.3 70.9 29.1

Gjatë vitit 2000, një rritje të konsiderueshme patën edhe llogaritë kapitale të sistemit
bankar. Përmirësimi i pozicionit të kapitalit të sistemit bankar erdhi si rezultat i rritjes
së kapitalit të paguar për bankat ekzistuese në 700 milionë lekë, brenda muajit mars
2001, si dhe i mbylljes, nga Ministria e Financave, të humbjeve të trashëguara nga
vitet e kaluara të Bankës së Kursimeve, në kuadër të masave përgatitore për
privatizimin e saj. Kjo solli jo vetëm kapitalizimin dhe përmirësimin e të gjithë
treguesve, që lidhen me llogaritë kapitale të vetë bankës, por përmirësoi edhe
treguesit e sistemit bankar në tërësi.
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Grafiku 4. Struktura e depozitave të sistemit bankar.

a. Struktura e depozitave sipas monedhës.

b.    Struktura e depozitave sipas afatit.
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c.   Struktura e depozitave sipas sektorëve.

3.1.5  Struktura e të ardhurave dhe shpenzimeve financiare të sistemit bankar

Gjendja e përgjithshme e sistemit bankar, gjatë vitit 2000, vlerësohet të jetë
relativisht e shëndoshë. Në tërësi, treguesit e sistemit bankar në këtë fundviti
paraqiten të përmirësuar, ndërsa në mënyrë sintetike këtë ecuri e jep fitimi i realizuar
prej 5,3 miliardë lekësh nga 1,2 miliardë lekë të rezultuar në fundvitin 1999. Sistemi
bankar rezulton me fitim për të dytin vit rradhazi, pas një periudhe katërvjeçare
humbjesh.

Ndikim më të konsiderueshëm në rezultatin financiar të vitit 2000 kanë dhënë të
ardhurat neto nga interesat. Këto të ardhura, në fundvitin 2000, arritën në 7,7
miliardë lekë (nga 5,1 miliardë lekë rezultuar në fundvitin 1999 apo 39,3 milionë lekë
me humbje në fundvitin 1998). Në rritjen e të ardhurave neto nga interesat ndër të
tjera kanë ndikuar edhe:
* ulja e normave të interesit, që ka dhënë ndikimin e vet më shumë në uljen e

normave të interesit në pasiv të bilancit se sa të normave të interesit në aktiv të
tij;

* konkurrenca relativisht e dobët në sistemin bankar shqiptar gjë që krijon mundësi
për mbajtjen e marzheve të larta të nivelit të normave të interesit.

Të ardhurat nga interesat janë burimi kryesor i të ardhurave të realizuara nga sistemi
bankar gjatë vitit 2000, të cilat përbëjnë 75,7 për qind të të ardhurave të aktivitetit
bankar dhe që dallojnë kryesisht në:

a-të ardhura nga investimi në bonot e thesarit;
b-të ardhura nga vendosjet pranë bankave të huaja në formën e depozitave dhe
llogarive rrjedhëse; dhe
c- të ardhura nga kredidhënia.

Në të njëjtën kohë edhe shpenzimet për interesa janë elementi kryesor i
shpenzimeve financiare. Për vitin 2000 rreth 50,7 për qind e të ardhurave financiare
kanë shkuar për pagimin e interesave, kryesisht për llogaritë dhe depozitat e
klientëve.

Në tërësi, për sistemin bankar, marzhi neto i interesave paraqitet me rritje duke
dhënë efektin e tij  në rritjen e rezultatit neto nga interesat.
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Tabela 8. Ecuria e marzhit neto nga interesat.

Analiza e marzheve Treguesi në % 1999 2000

Interesa aktive (të ardhura nga interesat / aktive mesatare që
sjellin të ardhura )

15.2 11.4

Interesa pasive (shpenzime për interesa / pasive  mesatare që
shkaktojnë shpenzime )

10.7 6.5

Marzhi neto nga interesat 4.5 4.9

Të ardhurat nga veprimtaritë e tjera (rezultati neto nga këto veprimtari është rreth 2,1
miliardë lekë) kanë ndikuar në rritjen e të ardhurave të sistemit.

Peshën kryesore (rreth 40 për qind) në këto të ardhura e zënë të ardhurat nga
komisionet e shërbimeve bankare. Perspektiva e një sistemi bankar konkurrues, me
shumëllojshmëri shërbimesh dhe cilësi të lartë të tyre do të rrisë kontributin e këtyre
të ardhurave në sistem.

Shpenzimet e veprimtarisë, krahasuar me fundvitin’99 janë rritur 25,5 për qind, ku
vetëm shpenzimet e personelit kanë pësuar një rritje për 16,1 për qind. Në rritjen e
këtyre shpenzimeve kanë ndikuar jo vetëm investimet në përmirësimin e teknologjisë
bankare apo në hapjen e degëve të reja, por edhe rritja e numrit të punonjësve në
bankat private.

Megjithatë, rritja e shpenzimeve të veprimtarisë mund të cilësohet si e pranueshme
në qoftë se këto shihen në raport me totalin e bilancit. Ky tregues rezulton 1,5 për
qind kundrejt 1,4 për qind rezultuar në fundvitin’99.

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

3.1.6  Rentabiliteti dhe mjaftueshmëria e fondeve të veta

Rezultati financiar pozitiv i sistemit bankar përmirësoi ndjeshëm edhe treguesit
kryesorë të rentabilitetit.

Tabela 9. Rentabiliteti i sistemit bankar.

Treguesit (në %) 1996 1997 1998 1999 2000

Niveli kthyeshmërisë së aktiveve   -0.5 -5.9 -1.8 0.6 2.1
Niveli kthyeshmërisë së fondeve të veta -14.9 -84.9 -82.3 16.4 20.7
Shpenzime të veprimtarisë / të ardhura
bruto të veprimtarisë

106.0 -14.1 -276.3 65.0 34.4
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Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit për sistemin bankar rezulton 42 për qind
nga 8,2 për qind në fundvitin’99, duke e paraqitur sistemin bankar mjaft të
kapitalizuar. Mjaft i lartë ky tregues rezulton edhe në grupet e veçanta të bankave
dhe konkretisht :  44,5 për qind për grupin e bankave shtetërore, 39,4 për qind për
grupin e bankave me kapital të përbashkët dhe 41,8 për qind për grupin e bankave
private.

Në raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit kanë ndikuar :
* rritja e kapitalit nga bankat ekzistuese,
* struktura e aktiveve të sistemit bankar klasifikuar sipas rrezikut.

E ndërsa rritja e kapitalit vjen si rezultat i rritjes së kapitalit të paguar për bankat
ekzistuese në 700 milionë lekë dhe kapitalizimit të Bankës së Kursimeve, struktura e
aktiveve sipas rrezikut e paraqet sistemin bankar me një investim tepër të lartë në
aktive pa rrezik apo me rrezik të ulët. Për vitin 2000, rreth 89,4 për qind e totalit të
aktiveve i përkasin  aktiveve pa rrezik dhe me rrezik të ulët.

Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit në vlera mjaft të larta krahasuar me normën
minimale të miratuar (12 për qind) i krijon mundësi bankave për të zgjeruar aktivitetin
e tyre në të ardhmen, pa cënuar pozicionin e kapitalit.

Tabela 10. Mjaftueshmëria e kapitalit.

Treguesit  (në %) 1996 1997 1998 1999 2000

Niveli i kapitalit të
korrektuar  (milionë lekë) 3 024.0

.
1 448.4 - 332.4

.
3 980.1 16 648.4

Niveli i aktiveve të
korrektuara (milionë lekë)

31
319.6 26 393.3 24 861.0 48 614.9 39 621.6

Raporti i mjaftueshmërisë
së kapitalit  (në %) 9.7 5.5 -1.3 8.2 42.0

Tabela 11. Totali i aktiveve klasifikuar sipas rrezikut.

Treguesi Sistemi bankar G1 G2 G3

Në % kundrejt totalit të bilancit
Aktive pa rrezik 66.3 83.2 15.2 39.6
Aktive me rrezik të ulët 23.1 13.4 34.6 42.5
Aktive me rrezik të mesëm 1.3 0.1 14.0 1.0
Aktive me rrezik të lartë 9.3 3.3 36.2 16.9

Tabela 12. Totali i aktiveve klasifikuar sipas rrezikut ( në vite).

Treguesi 1998 1999 2000

Në % kundrejt totalit të bilancit
Aktive pa rrezik 61.2 63. 66.3
Aktive me rrezik të ulët 24.3 20.5 23.1
Aktive me rrezik të mesëm 1.2 1.6 1.3
Aktive me rrezik të lartë 13.3 14.8 9.3
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Për vitin 2000 rezulton rritje e aktivitetit kreditues të bankave, por nisur nga ndryshimi
i strukturës së aktiveve në vite sipas rrezikut, del qartë tendenca në rritje e investimit
të bankave në aktive pa rrezik ose me rrezik të ulët. Në këtë strukturë të aktiveve ka
ndikim negativ mospërfshirja në aktivitetin e kredidhënies e dy bankave më të
mëdha, Bankës së Kursimeve dhe Bankës Kombëtare Tregtare.

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

Në këtë fundviti, në aktivitetin kredidhënës të sistemit bankar, po veçojmë këto
dukuri:
* Banka e Kursimeve vazhdon të mos japë kredi, mbetet në fuqi vendimi i marrë

nga Banka e Shqipërisë për moslejimin e aktivitetit kredidhënës;
* Banka Kombëtare Tregtare, tashmë e privatizuar, ka hequr nga bilanci i saj

totalisht portofolin e kredisë (të ish bankës shtetërore) duke e kaluar për ndjekje
në Agjencinë e Trajtimit të Kredive, akoma nuk e ka rifilluar aktivitetin
kredidhënës;

* bankat e përbashkëta, bankat private dhe degët e bankave të huaja (duke
përjashtuar Degën e Bankës së Parë të Investimeve që akoma nuk ka dhënë
asnjë kredi), kanë ndikuar në rritjen e kredidhënies jo vetëm në grupin e tyre, por
edhe për tërë sistemin bankar.

Teprica e kredisë (vlera neto e saj) në bankat e G2 dhe G3 ka pësuar një rritje prej
rreth 6,4 miliardë lekësh (krahasuar me fundvitin’99) dhe kjo, tërësisht, në sektorin
privat (rreth 57 për qind të tepricës së kredisë) dhe individë (rreth 34 për qind të
tepricës gjithsej).

Struktura lekë – valutë tregon që rreth 53 për qind e tepricës së kredisë rezulton
kredi e dhënë në valutë ndërkohë që struktura sipas afatit të maturimit tregon që
sistemi bankar është i prirur në kredidhënie afatshkurtër (39 për qind e tepricës
gjithsej) dhe afatmesme (me 28 për qind të tepricës gjithsej).

E ndërsa teprica e kredisë si sistem bankar rritet rreth 56 për qind (krahasuar me
fundvitin’99) llogaritë dhe depozitat e klientëve janë rritur vetëm 9,7 për qind.

Grafiku 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 kredive sipas sektorëve.

Rritja e kredidhënies është shoqëruar edhe me përmirësimin e cilësisë së portofolit të
kredive. Sistemi bankar, rreth 66,6 për qind të kredive, i klasifikon si kredi të rregullta
nga 52.8 për qind që ky tregues rezultonte në vitin 1999 apo 44,5 për qind në vitin
1998.
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Tabela 13. Klasifikimi i kredive dhe fondet rezervë të krijuara.
           (në % kundrejt totalit)

  Klasifikimi i kredive  Provigjonet e krijuaraKlasifikimi i
kredive 2000 1999 1998 2000 1999 1998
Hua standarde 59.2 49.8 42.0 3.1 1.6 0.9
Hua në ndjekje 7.4 3.0 2.5 1.3 0.6 0.4
Hua nënstandarde 3.3 6.8 7.6 2.4 8.8 3.3
Hua të dyshimta 4.1 2.5 6.3 6.8 2.8 7.0
Hua të humbura 26.0 37.9 41.6 86.4 86.1 88.5

- në kredi të rregullta përfshihen kreditë standarde dhe në ndjekje;

- tri grupet e tjera të kredive trajtohen si kredi me probleme.

3.2. INSPEKTIMET NË VEND DHE MASAT KORREKTUESE

Inspektimi në vend i bankave është një pjesë shumë e rëndësishme e mbikëqyrjes
bankare pasi bën vlerësimin e atyre fushave të cilat nuk mund të vlerësohen nga
mbikëqyrja nga jashtë (analiza -off site). Në mënyrë të veçantë, ai bën vlerësime të
nivelit të drejtimit dhe të administrimit të bankës, të procedurave që ndiqen për
identifikimin, monitorimin dhe administrimin e rreziqeve, sistemin e kontrollit të
brendshëm. Gjithashtu, inspektimet në vend luajnë një rol të rëndësishëm në
saktësimin dhe në përmirësimin cilësor të të dhënave të raportuara në Bankën e
Shqipërisë.

Inspektorët e mbikëqyrjes bankare e bazojnë punën e tyre në kontaktet me bankat e
inspektuara, të cilat janë shumë të rëndësishme për një zgjidhje pozitive për të gjitha
problemet e zbuluara gjatë ekzaminimit.

Realizimi i inspektimeve në vend në banka është bërë në bazë të një plani, të
miratuar që në fillim të vitit, me synimin që çdo bankë të ketë çdo vit një inspektim të
përgjithshëm. Ky program është i shoqëruar edhe me inspektime të pjesshme për
probleme të veçanta që mund të dalin gjatë vitit.

Gjatë vitit 2000, u realizuan 11 inspektime të plota dhe 5 ekzaminime të pjesshme.

Objektivat më të rëndësishëm të ekzaminimit në bankat e nivelit të dytë, kanë qenë:
(i) kryerja nga bankat e një veprimtarie të sigurt e të qëndrueshme;
(ii) identifikimi i bankave apo i veprimtarive bankare të veçanta, që

kërkojnë vëmendjen e autoritetit të mbikëqyrjes;
(iii) plotësimi, miratimi dhe mbikëqyrja nga këshillat drejtues të akteve të

brendshme të veprimtarisë së bankës, si: politika, procedura etj..

Gjetjet gjatë inspektimeve të kryera:
* Në disa banka ka vazhduar mungesa e politikave të huadhënies,

pamjaftueshmëria e fondeve rezervë për mbulimin e humbjeve nga huatë, si
dhe në ndonjë rast shkelje të normave të mbikëqyrjes për një huamarrës ose
për grup huamarrësish të lidhur.

* Pothuajse në të gjitha bankat u vërejtën shkelje të rregullores së Bankës së
Shqipërisë “Për kërkesat që duhet të plotësojnë administratorët e bankave të
nivelit të dytë dhe degëve të bankave të huaja”, fillimi i detyrës, pa marrë më
parë miratimin paraprak të Bankës së Shqipërisë.

* Në disa banka, nuk ka funksionuar komiteti i administrimit të aktiveve dhe
pasiveve, kanë munguar politikat e shkruara të këmbimeve valutore etj..

* U konstatuan shmangje, nga biznesplanet e bankave, si edhe mungesa të
planeve strategjike për zhvillimin e tyre (rritja e shpejtë e aktiveve, hapja e
degëve të reja etj.).
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* Në disa raste janë gjetur shkelje të ligjeve dhe të rregulloreve të nxjerra nga
Banka e Shqipërisë për të cilat janë marrë masa për rregullim të
menjëhershëm.

Rekomandime të dhëna në inspektimet e kryera:
* Riklasifikimi i huave dhe rillogaritja e provigjoneve përkatëse.
* Mosveprimi i administratorëve të pamiratuar paraprakisht nga Banka e

Shqipërisë.
* Plotësimi i strukturave të bankës me personel, që t’i përgjigjet zhvillimit të

veprimtarisë së bankës, sidomos në fushën e kredidhënies.
* Shqyrtimi, nga këshillat drejtues, i raporteve periodike të administrimit dhe të

komitetit të kontrollit.
* Miratimi i ekspertëve kontabël të autorizuar.
* Zbatimi i manualit të kontabilitetit bankar.
* Zbatimi me rigorozitet i ligjeve dhe i akteve nënligjore të Bankës së

Shqipërisë.
* Familjarizimi i administrimit të lartë, me sistemin që përdor mbikëqyrja për

vlerësimin e gjendjes së përgjithshme financiare të institucionit financiar,
(sistemi i klasifikimit “ CAMELS”).

Bazuar në gjetjet e inspektimeve të kryera, Banka e Shqipërisë ka autoritetin të
ndërmarrë masa korrektive dhe të mbajë qëndrim ndaj parregullsive që janë
identifikuar në bankë. Me parregullsi do të kuptojmë kushte, veprime apo
mosveprime të bankës, që mund të kërcënojnë stabilitetin dhe sigurinë e vetë
bankës, si dhe të të gjithë sistemit në tërësi.

Mbikëqyrja bankare, në varësi të masës dhe tipit të parregullsive dhe problemeve të
gjendura në bankë, si dhe të gatishmërisë së bankës për të korrigjuar parregullsitë,
përcakton masat korrektive, mbështetur në dispozitat e ligjit nr.8365, datë 02.07.1998
“Për bankat në Republikën e Shqipërisë” dhe aktet nënligjore të Bankës së
Shqipërisë.

Masat korrektuese që janë përdorur kryesisht janë :

* Rekomandime apo sugjerime gjatë inspektimit për të korrigjuar parregullsitë e
vogla.

* Kërkesa për paraqitjen në Bankën e Shqipërisë të një programi masash për
rregullimin gjendjes së bankës, në rast të shumë parregullsive, duke
përcaktuar edhe afatet përkatëse.

* Qëndrim ndaj administratorëve të bankës në rast të parregullsive serioze dhe
të përsëritura ose që kanë shkaktuar humbje për bankën.

Bankat, në mbështetje të kërkesave dhe të rekomandimeve të dhëna në raportet e
ekzaminimit, i kanë kushtuar kujdes plotësimit të akteve të brendshme të tyre në të
gjitha fushat e veçanërisht në veprimtarinë kredituese, administrimin e të drejtave
dhe të detyrimeve, administrimin e rrezikut etj..

Bankat po familjarizohen me nevojën e respektimit të ligjit, të akteve nënligjore dhe të
rekomandimeve të Bankës së Shqipërisë. Këto krijojnë premisa, për zhvillimin e
marrëdhënieve korrekte me to.

Një ndër konkluzionet që del është edhe fakti se bankat po bëjnë përpjekje për
plotësimin e strukturave me personel të aftë dhe të kualifikuar dhe vlerësimin
gjithmonë e më mirë të rolit të kontrollit të brendshëm.
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3.3. LICENCIMI DHE RREGULLIMET BANKARE

3.3.1  Licencimi

Banka e Shqipërisë, si agjencia rregullatore e sistemit bankar, mbështetur në
legjislacionin në fuqi ka të drejtën të përdorë një sërë instrumentesh, si  rregulla,
procedura dhe udhëzime, të përcaktojë kërkesa të detyrueshme  dhe të vendosë
sanksione për bankat, që të realizojë detyrën e saj të mbikëqyrjes së veprimtarisë së
bankave me qëllim që të sigurojë stabilitetin e sistemit bankar.

Kryesorja për agjencinë rregullatore është jo vetëm të zgjedhë instrumentet, që do të
përdorë për rregullimin e sistemit bankar, por t’i kombinojë këto instrumente në
mënyrë që të përdoren me sa më efektivitet për realizimin e objektivit.

Banka e Shqipërisë, në rolin e rregullatorit të sistemit bankar, vendos kërkesat dhe
kushtet për licencimin e kryerjes së veprimtarive financiare. Në zbatimin e këtij
funksioni qëllimi kryesor është përjashtimi nga mundësia e licencimit e kompanive, të
cilat nuk plotësojnë standardet minimum të përcaktuara në ligjin “Për bankat në
Republikën e Shqipërisë” dhe të detajuara në rregulloret përkatëse. Vendosja e
standardeve minimale për aplikuesit ka për qëllim të mos lejojë futjen në aktivitetin
bankar të subjekteve që kanë aktivitet të dyshimtë, që nuk janë korrekte në shlyerjen
e detyrimeve, nuk kanë reputacion, që nuk kanë eksperiencën e nevojshme
profesionale, që nuk kanë aktivitet të rregullt, të regjistruar dhe të kontrolluar. Të
gjitha këto për të mbrojtur klientin e ardhshëm të bankës, depozituesin dhe për të
pasur një sistem bankar të sigurt dhe të qëndrueshëm.

Rregullat standarde të vendosura kanë anë pozitive dhe negative, por qëllimi i
vendosjes së tyre është në funksion të objektivit final të mbrojtjes së depozituesve
dhe të një sistemi të sigurt dhe të qëndrueshëm.

Tabela 14. Vendosja e normave standarde.

Anët pozitive janë: Anët negative janë:

-përfshirja në aktivitetin bankar të një
veprimtarie të konsoliduar;
-përzgjedhja e administratorëve që kanë
eksperiencë bankare dhe reputacion të mirë,
për të reduktuar rrezikun e sistemit;
-inkurajimi i zbatimit të standardeve etike;
-inkurajimi i një biznesi fitimprurës;
-rritja e besimit të publikut tek bankat;
-reduktimi i rrezikut të sistemit duke vendosur
kërkesa minimale të detyrueshme;
-kërkesa për vendosjen e kontrollit të
aksionerëve mbi administruesit;
-sigurimi i transparencës së aktivitetit;
- përfshirja në biznesin bankar të aksionerëve
me reputacion,
-reduktimi i përqëndrimit të sistemit bankar;
-pengesa në rast të konfliktit të interesave;
- etj..

- vendosja e masave kufizuese;
- krijimi, nganjëherë, i një sigurie false te
klientët;
-kufizimi i mundësisë së hyrjes në veprimtarinë
bankare të firmave të vogla;
- neutralizimi i konkurrencës;
-shndërrimi i standardeve “minimale” shpesh,
në standarde “normale”;
-tërheqja e firmave të vogla si pasojë e kostos
së lartë në hyrje;
-etj..

Vendosja e këtyre kërkesave standarde minimale nuk ka penguar paraqitjen e
aplikimeve, plotësimi dhe shqyrtimi i të cilave nganjëherë edhe zgjat në kohë për
arsye të ndryshme administrative apo burokratike.
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Gjatë vitit 2000, ka vazhduar procesi i plotësimit të dokumentacionit dhe i shqyrtimit
të një kërkese të paraqitur për hapjen e një banke nga Al Karafi Grup Banka Tregtare
e Kuvaitit( në formim).

Shoqëria Diners Club Albania, mori licencë si subjekt jobankë për kryerjen e
ndërmjetësimit për transaksione monetare (duke përfshirë edhe valutat).

Gjatë kësaj periudhe, disa nga bankat patën idenë e hapjes së degëve apo të
filialeve të tyre në Kosovë, mirëpo rregullorja  “Për dhënien e licencës për të ushtruar
veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë” nuk përshinte kërkesat për dhënien
e lejes për hapjen e degëve apo të filialeve jashtë vendit nga Banka e Shqipërisë.
Për këtë arsye u plotësua kjo mungesë e rregullores me vendim të Këshillit
Mbikëqyrës, ku u përcaktuan kriteret për miratimin nga Banka e Shqipërisë të hapjes
së një dege apo filiali të një banke jashtë Republikës së Shqipërisë.

Gjithashtu, u shqyrtua një kërkesë nga Fondi i Financimit Rural për t’u licencuar si
subjekt jobankë, por mbështetur në vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr.26 datë
29.03.2000 “Për përjashtimin e disa subjekteve nga zbatimi i dispozitave të ligjit “Për
bankat në Republikën e Shqipërisë””, u  vendos që nisur nga burimi i krijimit të
fondeve dhe veçoritë e përdorimit të tyre, Fondi i Financimit Rural të përjashtohet
nga licencimi, por vetëm të raportojë të dhënat e aktivitetit të tij në Bankën e
Shqipërisë.

Gjatë vitit 2000 janë licencuar 10 zyra të këmbimit valutor, në përputhje me
udhëzimin  “Për licencimin e zyrave të këmbimit valutor”.

Mbikëqyrja bankare nuk lidhet vetëm me licencimin për kryerjen e aktiviteteve
financiare, por edhe me dhënien e autorizimeve të ndryshme për:
* hapjen e degëve të reja të bankave. Dega e Bankës Amerikane të Shqipërisë në

Durrës dhe një agjenci brenda territorrit të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara
të Amerikës; degët e Bankës Alfa në Elbasan e Durrës, dega e Bankës Tirana në
Gjirokastër, Degët e Bankës Fefad në Elbasan;

* miratimin e zvoglimit të kapitali aksioner  të Bankës Arabo-Shqiptare Islamike dhe
të Bankës Kombëtare Tregtare;

* miratimet e ndryshimeve lidhur me privatizimin e Bankës Kombëtare Tregtare
dhe të Bankës së Kursimeve;

* dhënien e autorizimeve për transferime të fondeve jashtë vendit, hapje të
llogarive jashtë vendit etj.;

* miratimin paraprak të administratorëve të rinj të bankave dhe të degëve të
bankave të huaja, pasi gjatë kësaj periudhe ka pasur shumë ndryshime.

3.3.2  Rregulimet bankare

Qëllimi kryesor i mbikëqyrjes bankare të Bankës së Shqipërisë është të krijojë një
sistem rregullator sipas standardeve ndërkombëtare që të zbatojë plotësisht
rekomandimet e Komitetit të Baselit për një mbikëqyrje efektive.

Aktiviteti i mbikëqyrjes bankare nga ana rregullative është përqëndruar kryesisht në
përmirësimin e rregulloreve me qëllim që të plotësojë ato mangësi që kanë mbetur
nga përshtatja e rekomandimeve të Komitetit të Baselit me nivelin e zhvillimit të
sistemit bankar në Shqipëri.

Një hap i rëndësishëm, që u realizua gjatë vitit 2000, ishte rritja e kapitalit të paguar
të bankave të cilat e kanë filluar aktivitetin e tyre me kapital më të vogël se shuma
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minimale e kapitalit të nevojshëm për të filluar aktivitet bankar prej 700 milionë
lekësh, që kërkohet aktualisht. 1

Në fillim të vitit 2000 është ribërë rregullorja “Për likuiditetin e bankave”. Ripunimi i
kësaj rregulloreje kishte për qëllim jo vendojen e kufijve për llogaritje të nivelit të
likuiditetit të bankave, por përcaktimin e parimeve dhe të metodave për administrimin
e likuditetit. Në rregullore i kërkohet bankës të ketë një sistem të tillë informacioni, që
të bëjë një vlerësim cilësor të hyrjes dhe të daljes së fondeve në bankë mbështetur
në maturitetin e aktiveve dhe të burimeve, në metodat e financimit të aktivitetit  etj..

Rreziqet e tregut janë rreziqe me të cilat përballen bankat dhe për të cilat është
përgatitur rregullorja “Për risqet e tregut”. Por, megjithatë kjo fushë e rrezikut është e
rregulluar pjesërisht. Niveli i zbatimit të kësaj rregullorje lë për të dëshiruar, sepse
edhe niveli i zhvillimit të produkteve që përmbajnë rreziqet e tregut është akoma i
ulët.

Në rregulloren “Mbi kërkesat që duhet të plotësojnë administratorët e bankave dhe të
degëve të bankave të huaja”, është miratuar një ndryshim për dhënien e miratimit
paraprak për administratorët e huaj, që lidhet me  procedurat e nevojshme për
marrjen e lejes së punës dhe të lejes së qëndrimit të tyre në Republikën e
Shqipërisë.

Në ligjin “Për bankat në Republikën e Shqipërisë” krahas rregullave të krijimit dhe
funksionimit të bankave universale jepet edhe e drejta e krijimit të bankave
kooperativë. Mbështetur në përcaktimet e ligjit u miratua rregullorja përkatëse “Për
bankat kooperativë”. Kjo rregullore përmban rregullat e krijmit, të funksionimit dhe të
mbikëqyrjes të këtyre subjekteve, por deri tani në Bankën e Shqipërisë nuk është
paraqitur ndonjë kërkesë e tillë për licencim.

Hartimi dhe miratimi i udhëzimit “Mbi menaxhimin e rrezikut të normës së interesit”,
kishte si qëllim dhënien e rekomandimeve lidhur me administrimin e rrezikut, që vjen
si rezultat i pozicionit të bankës në letrat me vlerë, në instrumentet e portofolit të
tregtueshëm dhe të lëvizjes së normës së interesit si edhe vlerësimi nga bankat i
mjaftueshmërisë dhe efektivitetit të administrimit të rrezikut të normës së interesit. Ky
udhëzim bën plotësimin e rregullores ”Për risqet e tregut”.

Banka e Shqipërisë duke i bërë subjekte të ligjit “Për bankat në Republikën e
Shqipërisë” subjektet jobanka që kryejnë aktivitete financiare të përcaktuara në nenin
26 të këtij ligji, mori përgjegjësinë edhe të mbikëqyrjes së tyre. Për këtë arsye, u
miratua rregullorja “Për normat e mbikëqyrjes së subjekteve jobanka që ushtrojnë
veprimtari financiare”.

                                                       
1 Bankat e para të licencuara kanë filluar aktivitetin e tyre me një kapital minimal prej 100 milionë lekësh. Nga viti
1992 deri në vitin 1998 kërkesa për kapital minimal është rritur në disa faza nga 100 milionë lekë në 700 milionë lekë.
Të gjitha bankat dhe degët e bankave të huaja sipas afatit të përcaktuar , 31 mars 2001, plotësuan kapitalin e paguar
prej 700 milionë lekësh.



30

4. LISTA E SUBJEKTEVE TË LICENCUARA NGA BANKA E SHQIPËRISË

4.1. BANKA DHE DEGË TË BANKAVE TË HUAJA

1. B A NK A  ITA LO - SH QIPTA R E
Licenca Nr. 1/1996, datë 17.07.1998.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 89, datë
18.06.1998.
Drejtori      : Giovani BOGANI
Adresa       : Rr. “Haxhi Hafiz Dalliu” Nr. 70, Tiranë
Tel. central : 23 56 97; 23 56 98; 22 62 62
Faks           : 2330 34

2. B A NK A E K URSIMEV E
Licenca Nr. 2/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 163, datë
11.12.1998.
Drejtori                       : Edvin LIBOHOVA
Adresa                       : Rr. “Dëshmorët e 4 Shkurtit” Nr.6, Tiranë
Tel. central                 : 22 45 40; 22 26 69; 22 54 16
Faks                           : 22 35 87;  22 36 95; 22 40 51

3. B A NK A  A R A B O-SH QIPTA R E  ISLAMIK E
Licenca Nr. 3/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 165, datë
11.12.1998.
Drejtori    : Abdul Waheed ALAVI
Adresa     : Rr. “ Dëshmorët e Kombit” Nr. 8, Tiranë
Tel. central : 22 84 60; 22 38 73; 22 74 08
Faks         : 22 84 60; 22 83 87

4 . B A NK A  D A R D A NIA
Licenca Nr. 5/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 164, datë
11.12.1998.
Drejtori : Beqir MEZELXHIU
Adresa      : Bulevardi “ Zogu I” (pranë Fakultetit të Shkencave), Tiranë
Tel. central : 22 87 59; 25 93 50; 25 93 51
Faks          : 23 05 66
Teleks : 2298

5 . B A NK A  K OMB ËTA R E  TR E G TA R E
Licenca Nr. 6/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 162, datë
11.01.1999.
Drejtori         : Seyhan PENCAPLIGIL
Adresa                        : Bulevardi “Zhan Dark” Tiranë
Tel. central        : 25 09 55
Faks                            :25 09 56
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6 . B A NK A  TIR A NA
Licenca Nr. 07,datë 12.09.1996.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.9,
datë 30.04.1996.
Drejtori    : Dimitris KARAVIAS
Adresa : Bulevardi  " Zogu I ", Nr. 55/1, Tiranë
Tel. central : 23 34 41/ 43/ 47
Faks         : 23 34 17

7. B A NK A  K OMB ËTARE  E G R E QISË - D EG A  TIR A NË
Licenca Nr. 08, datë 25.11.1996.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.4, datë
14.03.1996.
Drejtori      : Konstantinos PAPACHRISTOFOROU
Adresa       : Bulevardi  " Zogu I ",  Tiranë
Tel. central : 23 36 21; 23 36 22; 23 6 23; 23 36 24
Faks           : 22 36 13

8. B A NK A  TR E G TA R E  ND ËR K OMB ËTARE/MALEJZIA NE
Licenca Nr.09, datë 20.02.1997
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 9, datë
30.04.1996.
Drejtori      : Mohana Dass KRISHNASAMY
Adresa       : Rr. “Ded Gjon Luli” Tiranë
Tel. central : 23 75 67; 23 75 68; 23 75 69
Telfaks        : 23 75 70

9 . D EG A NË TIR A NË E  B A NK ËS ALFA
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.
Drejtori : Andreas BARTZIS
Adresa  : Bulevardi “Zogu I” Nr.47, Tiranë
Tel.       : 23 35 32; 23 33 59; 24 04 76; 24 04 77
Telfaks   : 23 21 02

10. B A NK A  A M E R IK ANE E SH QIPËRISË
Licenca Nr.11, datë 10.08.1998.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 105, datë
10.08.1998.
Drejtori : Lorenzo RONCARI
Adresa : Rruga “Ismail Qemali” Nr.27, P.O. Box 8319 - Tiranë
Tel.      : 24 87 53/4/5/6
Telfaks  : 24 87 62
Adresë në Internet : www.albambank.com   
Internet Banking <https://www.ambankalb.com>
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11. B A NK A   FEFAD  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.
Drejtori : Luis SCHUNK
Adresa : Rruga “Sami Frashëri”, Tirana e Re, P.O. Box. 2395, Tiranë
Tel.      : 23 04 99; 23 34 96
Telfaks  : 23 34 81

12. D EG A NË TIR A NË E  B A NK ËS SË P A R Ë TË INV ESTIMEV E
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.
Drejtori : Evgenij LUKANOV, Gëzim ALIKO
Adresa : Bulevardi “Zogu I” Nr. 64, Tiranë
Tel.      : 564 23, 564 24
Telfaks  : 564 22

13. B A NK A  ND ËR TR E G TA R E  (SH QIPËRI) 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.
Drejtori : Georgios KARAKOSTAS
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 FINANCIA R  I TIR A NËS SH .P.K . (UFT)
Licenca nr. 1, datë 08.12.1999 për të ushtruar veprimtaritë financiare:

- të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe të arkëtimeve;
- të ndërmjetësimit të transaksioneve financiare;
- të agjentit apo të këshilltarit financiar .

2. D INERS CLUB  A LB A NIA SH .P.K .
Licenca nr. 2, datë 09.10.2000 për të ushtruar veprimtarinë financiare:

- të ndërmjetësimit të transaksioneve financiare .

3.  ALBA POST SH .A
Licenca nr. 3, datë  18.04.2001 si “Subjekt financiar jobankë” për të ushtruar
veprimtarinë financiare:

- të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe të arkëtimeve. Ky veprim do të kryhet
vetëm në zyrat e saj në Tiranë.
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4.3.  ZYRA TË KËMBIMIT VALUTOR

1. ZYRA E K ËM B IMEV E V ALUTORE “JOARD ”  SH .P.K . ,TIR A NË
Licenca Nr. 1, datë 01.10.1999.
Adresa: Rruga “Ded Gjon Luli” Nr.2, Tiranë
Kambistë: Josif Kote

Ardian Kamberi

2. ZYRA E K ËM B IMEV E V ALUTORE “AMA”  SH .P.K ., D UR R ËS
Licenca Nr. 2, datë 01.10.1999.
Adresa: Rruga Tregtare, Lagja 3, Durrës
Kambistë: Mirlinda Ceka

Ilir Hoxha

3. ZYRA E K ËM B IMEV E V ALUTORE “A R IS”  SH .P.K ., TIR A NË
Licenca Nr. 3, datë 01.10.1999.
Adresa: Rruga “Luigj Gurakuqi” , Tiranë
Kambistë: Ardian Goci

Ismet Noka

4 . ZYRA E K ËM B IMEV E V ALUTORE “UNIONI FINANCIA R
TIR A NË”  SH .P.K .

Licenca Nr. 4, datë 01.10.1999.
Adresa: Rruga “Reshit Çollaku”, Pall. Shallvare, Shk. 2/18, Tiranë
Kambistë: 1. Arjan Lezha Përgjegjës i agjencisë

2. Albert Sara
3. Dhimitër Papadhopulli
4. Genta Angjeli (Agalliu)
5. Piro Teti
6. Flora Simitxhi
7. Petrika Mano Përgjegjës i agjencisë
8. Lindita Shala
9. Mirela Bakalli 
10. Anila Demiri
11. Emili Bakalli (Nako)
12. Astrit Sfërdelli
13. Mirela Kaiku
14. Erisa Emiri

5 . ZYRA E K ËM B IMEV E V ALUTORE “AG LI”  SH .P.K .,TIR A NË
Licenca Nr. 5, datë 01.10.1999.
Adresa: Rruga “Islam Alla”  Nr.1, Tiranë
Kambistë: Agim Cani

6 . ZYRA E K ËM B IMEV E V ALUTORE “ALB A K R ED IT”
SH .P.K .,TIR A NË

Licenca Nr. 06, datë 24.11.1999.
Adresa: Rruga “Ded Gjon Luli”  Nr.5, Tiranë
Kambistë: Ëngjëll Skënderi 

Arben Cani
Vasil Marto
Hajredin Toça 
Dallëndyshe Shima
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7. ZYRA E K ËM B IMEV E V ALUTORE “G UD EN”  SH .P.K .,TIR A NË
Licenca Nr. 07, datë 24.11.1999.
Adresa: Rruga “Konferenca e Pezës” , Tiranë
Kambistë: Arben Elezi

Bukurosh Jaho
Pëllumb Mehmetaj

8. ZYRA E K ËM B IMEV E V ALUTORE “EXCH ANG E”  SH .P.K .,
TIR A NË

Licenca Nr. 08, datë 24.11.1999.
Adresa: Rruga e Durrësit nr. 170  dhe  “Reshit Çollaku” , Pall. Shallvare shk.

4,  Ap.42, Tiranë
Kambistë: Vladimir Shkurti

Ivan Pavllovski
Ervis Myftari

9 . ZYRA E K ËM B IMEV E V ALUTORE “UNISIX”  SH .P.K ., K ORÇ Ë
Licenca Nr. 09, datë 26.11.1999.
Adresa: Bulevardi “Republika”, Pall.4, Korçë
Kambistë: Pandi Cunoti

Juxhin Çili

10. ZYRA E K ËM B IMEV E V ALUTORE “EK SPRES J & E”
SH .P.K ., D UR R ËS
Licenca: Nr. 10, datë 26.11.1999.
Adresa: Lagja 11, Rruga “Prokop Meksi” (pranë  Hotel “Durrësi”),  Durrës
Kambistë: Kostandin Ekonomi

Entela Ekonomi

11. ZYRA E K ËM B IMEV E V ALUTORE “M I & CO” SH .P.K .,
TIR A NË
Licenca Nr. 11, Datë 29.02.2000.
Adresa: Rruga “Ded Gjon Luli”, Nr.2/3, Tiranë
Kambistë: Muharrem Kokona

Ilir Adili
Andis Tirana

12. ZYRA E K ËM B IMEV E V ALUTORE “ILIR IA  ‘9 8” SH .P.K .,
TIR A NË
Licenca: Nr. 12, datë 25.02.2000
Adresa: SHESHI SKENDERBEJ, Teatri i Kukullave, Tiranë
Kambistë: Edmond YMERI

Ali TOPALLI
Ilir JANKU

13. ZYRA E K ËM B IMEV E V ALUTORE “SER XH IO” SH .P.K .,
ELB A SAN
Licenca: Nr. 14, datë 07.04.2000.
Adresa: Lagja “Luigj Gurakuqi”, Rr.11 Nëntori, pall. 70, nr.14, Elbasan
Kambistë: Amarildo Canku
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14 . ZYRA E K ËM B IMEV E V ALUTORE “ALB TUR ” SH .P.K .,
TIR A NË
Licenca Nr. 15, datë 07.04.2000.
Adresa: Agjencia nr.1 Bulevardi “Zogu I”, Pall. 32, Shk.1 (përballë Bankës

Tirana), Tiranë
Agjencia nr.2 Rruga “Mine Peza”, Pall. 102, Shk.1 (pranë Bar Grand),
Tiranë
Kambistë: Albert Rahmani

Artur   Rahmani
Elton  Myftari

15 . ZYRA E K ËM B IMEV E V ALUTORE “R  & M ” SH .P.K ., TIR A NË
Licenca Nr. 16, datë 22.05.2000.
Adresa: Rruga “Punëtorët e Rilindjes”, Pall. 182,  Tiranë
Kambistë: Edmond Stepa

Miranda Stepa

16 . ZYRA E K ËM B IMEV E V ALUTORE “TEUTA  2000”  SH .P.K .,
D UR R ËS
Licenca Nr. 17, datë 22.05.2000.
Adresa: Lagja 4, Rruga “Skëndërbej”, Ap. 950,  Durrës
Kambistë: Qemal Hoxha

Arben Cuni

17. ZYRA E K ËM B IMEV E V ALUTORE “T & E”  SH .P.K .,
D UR R ËS
Licenca Nr. 18, datë11.06.2000
Adresa: Lagja 4, Rruga “9 Maji”, Durrës
Kambistë: Shpëtim Hysa

18. ZYRA E K ËM B IMEV E V ALUTORE “SUELA”  SH .P.K .,
D UR R ËS
Licenca Nr. 18, datë 20.10.2000.
Adresa: Porti Detar, Ambjentet e Interklubit, Durrës
Kambistë: Suela Gjepali

Flutura Stavri

19 . ZYRA E K ËM B IMEV E V ALUTORE “SH IJAK  2000”  SH .P.K .,
SH IJAK
Licenca Nr. 19, datë 24.11.2000.
Adresa: Lagja “Popullore”, Shijak
Kambistë: Nazmi Ademi

Farije Ademi

20. ZYRA E K ËM B IMEV E V A LUTORE “R  & T”  SH .P.K ., TIR A NË
Licenca Nr. 20, datë 20.12.2000.
Adresa: Bulevardi Zogu I, (pranë BPI-së), Tiranë
Kambistë: Renis Tershana

Ervin Lera
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21. ZYRA E K ËM B IMEV E V A LUTORE “D V -ALB A ” SH .P.K .,
TIR A NË
Licenca Nr. 21, datë 11.01.2001.
Adresa: Sheshi Skenderbej, Tirana Internacional Hotel,Tiranë
Kambistë: Brunilda Haxhimali

Holta Bendo

22. ZYRA E K ËM B IMEV E V ALUTORE “MANUSH I” SH .P.K .,
TIR A NË
Licenca Nr. 22, datë 18.04.2001.
Adresa: Bulevardi “Zogu I”, “VE-VE” Qendër Biznesi, Tiranë
Kambistë: Roland Manushi

23. ZYRA E K ËM B IMEV E V ALUTORE “UNIONI SELV IA ”
SH .P.K ., TIR A NË
Licenca Nr. 23, datë 21.05.2001.
Adresa: Rruga Shenazi Dishnica, Pallati 124/1, Tiranë
Kambistë: Leonat Zenelaj

Gani Xhaja

24 . ZYR A  E  K EMB IMEV E V A LUTORE “K A LENJA”  SH .P.K .,
TIR A NË
Licenca Nr. 24, datë 29.06.2001.
Adresa: Rruga “Kavajës” (prane Ambasadës Turke), Tiranë
Kambistë: Hair Shametaj

Fatmir Shametaj
Gëzim Dushkaj
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5. LISTA E RREGULLOREVE TË MBIKËQYRJES BANKARE NË FUQI
DERI NË QERSHOR 2001

1- Rregullorja “Për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari bankare në
Republikën e Shqipërisë”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 173,
datë 02.12.1998; një shtesë miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 43, datë
17.05.2000.

2- Rregullorja “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 dhe një ndryshim i kësaj rregulloreje me vendimin nr.17, datë
01.03.2000.

3- Rregullorja “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.

4- Rregullorja “Për klasifikimin e kredive dhe krijimin e fondeve rezervë për
mbulimin e humbjeve nga kreditë”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës
nr. 50, datë 22.04.1999; disa ndryshime në rregulloren miratuar me vendimin e
Këshillit Mbikëqyrës nr. 117, datë 01.12.1999; disa ndryshime miratuar me vendimin
e Këshillit Mbikëqyrës nr.104, datë 26.12.2000- shfuqizuar dhe zëvendësuar me
rregulloren “Për menaxhimin e riskut të kredisë”.

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 vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 51, datë 22.04.1999.

6- Udhëzimi “Për kapitalin rregullator”, miratuar me vendimin e Këshillit
Mbikëqyrës nr. 57, datë 05.05.1999.

7- Rregullorja “Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit”, miratuar me vendimin
e Këshillit Mbikëqyrës nr. 58, datë 05.05.1999.

8- Rregullorja “Për pozicionet e hapura valutore”, miratuar me vendimin e Këshillit
Mbikëqyrës nr. 59, datë 05.05.1999; disa ndryshime në rregullore miratuar me
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 118, datë 01.12.1999.

9- Rregullorja “Për veprimtarinë valutore”, miratuar me vendimin e Këshillit
Mbikëqyrës nr. 63, datë 27.05.1999; disa ndryshime të miratuara me vendimin e
Këshillit Mbikëqyrës nr.103, datë 26.12.2000 - shfuqizuar dhe zëvendësuar me
rregulloren “Për veprimtarinë valutore”miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës
nr. 12, datë 21.02.2001.

10- Rregullorja “Për raportin e likujditetit”, miratuar me vendimin e Këshillit
Mbikëqyrës nr. 71, datë 02.06.1999; shfuqizuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës
nr.04, datë 19.01.2000 dhe zëvendësuar me udhëzimin “Për likuiditetin e
bankave”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 04, datë 19.01.2000.

11- Rregullorja “Për risqet e tregut”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës
nr. 72, datë 02.06.1999.
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12- Rregullorja “Për kontrollin e risqeve të mëdha”, miratuar me vendimin e
Këshillit Mbikëqyrës nr. 78, datë 07.07.1999; disa ndryshime në rregullore miratuar
me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 119, datë 01.12.1999.

13- Udhëzimi “Për kontrollin e brendshëm në banka”, miratuar me vendimin e
Këshillit Mbikëqyrës nr. 107, datë 03.11.1999.

14- Rregullorja “Për investimet nga bankat në kapitalin e shoqërive tregtare”
miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr.42, datë 06.06.2001, që shfuqizon
rregulloren “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.

15- Rregullore “Për bankat kooperativë” miratuar me vendimin e Këshillit
Mbikëqyrës nr. 25, datë 29.03.2000.

16- Udhëzim “Mbi menaxhimin e rrezikut të normës së interesit”, miratuar me
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr.61, datë 05.07.2000.

17- Vendimi i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.26, datë 29.03.2000
“Për përjashtimin e disa subjekteve nga zbatimi i dispozitave të ligjit “Për
bankat në Republikën e Shqipërisë.””.

18- Rregullorja “Për normat e mbikëqyrjes së subjekteve jobanka që ushtrojnë
veprimtari financiare” miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 06, datë
05.07.2000.

19. Udhëzimi “Për ekspertët kontabël të autorizuar të bankave dhe degëve
të bankave të huaja” miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 39, datë
16.05.2001.


