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HYRJE

Të nderuar lexues,
Ky raport synon të paraqesë zhvillimet e sistemit bankar në Republikën
e Shqipërisë gjatë vitit 2004, si edhe rolin e Bankës së Shqipërisë si
autoritet mbikëqyrës dhe rregullues i këtij sistemi, nëpërmjet veprimtarisë së
Departamentit të Mbikëqyrjes.
Gjatë vitit 2004, sistemi bankar ka njohur zhvillime të rëndësishme, të cilat
janë ndikuar nga zhvillimi i ekonomisë së vendit në përgjithësi dhe nga forcimi
i kushteve të konkurrencës në treg. Si rezultat i ndikimit të këtyre faktorëve,
gjatë vitit të kaluar u konstatua zgjerim i shpejtë i rrjetit të bankave në të
gjithë territorin e vendit, prezantim i produkteve të reja në marrëdhëniet me
klientët, përshpejtim i rritjes së kreditimit për ekonominë dhe sektorin privat
etj.. Sistemi bankar ishte në gjendje që këto zhvillime t’i përballonte në
mënyrë të ekuilibruar, duke shënuar një strukturim më të mirë të përbërjes
së veprimtarisë, si edhe rritje të të ardhurave në mënyrë të përgjithshme dhe
për bankat individuale. Në një pjesë të veçantë të raportit jepen edhe disa
zhvillime që lidhen me gjysmën e parë të vitit 2005, ku konstatohet përshpejtim
i ritmeve të zhvillimit të shënuara gjatë vitit 2004, veçanërisht në drejtim të
rritjes së kreditimit.
Procesi mbikëqyrës, është përpjekur të shoqërojë këtë proces zhvillimi në
mënyrë proaktive. Nëpërmjet këtij procesi, Banka e Shqipërisë ka synuar të
tërheqë vëmendjen e sistemit bankar drejt nevojës për të administruar më
mirë procesin e identifikimit dhe të monitorimit të rreziqeve të veprimtarisë, si
një kusht për zhvillim të qëndrueshëm. Ne jemi përqendruar në mbikëqyrjen
e vazhdueshme të proceseve me të cilat bankat vlerësojnë rrezikun e kreditit
(kryesisht në veprimtarinë e kreditimit, vendosjet me bankat korrespondente),
rrezikun e tregut (kryesisht në veprimtarinë e këmbimeve valutore dhe
përcaktimin e kurseve të këmbimit, të raporteve mes aktiveve dhe detyrimeve
dhe përcaktimin e normave të interesit), rrezikun e likuiditetit (kryesisht në
raportet mes aktiveve likuide dhe detyrimeve likuide, diferencave në afatet e
maturimit mes aktiveve dhe detyrimeve) etj.. Kuadri rregullativ ka shoqëruar
ndryshimet në praktikën mbikëqyrëse, duke synuar të rrisë funksionalitetin në
kushtet e zhvillimeve të reja, të shpejta dhe të afrohet më shumë me standardet
më të mira ndërkombëtare në këtë drejtim. Ky është një proces i cili do të
vazhdojë në partneritet me industrinë bankare dhe me institucionet e tjera
Banka e Shqipërisë
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të licencuara nga Banka e Shqipërisë, duke kulmuar në ndryshimin e ligjit
“Për bankat në Republikën e Shqipërisë” dhe rishikimet përkatëse në aktet
nënligjore në zbatim të tij. Rritja e profesionalizmit në drejtimin e bankave dhe
në funksionin mbikëqyrës, si një proces i diktuar nga domosdoshmëria për
të siguruar një zhvillim të qëndrueshëm dhe të shëndoshë të sistemit bankar,
ofrojnë një mbështetje solide për një marrëdhënie më të afërt mes publikut
dhe bankave, me një përfitim të shumanshëm.
Në raport, janë përfshirë edhe vlerësimet mbi programin e vlerësimit të
sektorit financiar dhe përgatitjet për zbatimin e standardeve ndërkombëtare
të raportimit financiar.
Në përfundim, duke ju ftuar të lexoni raportin, besojmë se tek ai do të gjeni
në mënyrë të përmbledhur informacionin e nevojshëm për të gjykuar mbi
ecurinë e sistemit bankar dhe të procesit mbikëqyrës, në përgjithësi.
Klodion Shehu
Drejtor, Departamenti i Mbikëqyrjes
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A. MISIONI I MBIKËQYRJES
Funksioni i mbikëqyrjes ushtrohet nga Banka e Shqipërisë, si bankë qendrore,
në bazë të ligjit “Për Bankën e Shqipërisë” nr. 8269, datë 23.12.1997 dhe të
ligjit “ Për bankat në Republikën e Shqipërisë” nr. 8365, datë 02.07.1998.
Banka e Shqipërisë, në zbatim të përgjegjësive ligjore si autoriteti mbikëqyrës
i bankave dhe i subjekteve të tjera, që kryejnë veprimtari financiare të
licencuara prej saj, ka për qëllim që:
• të sigurojë veprimtari të shëndoshë bankare në harmoni të plotë me/dhe
në zbatim të kuadrit ligjor e rregullativ përkatës, me qëllim parandalimin
e krizave financiare dhe mbrojtjen e depozituesve;
• të ruajë stabilitetin e sistemit bankar dhe më gjerë, duke monitoruar
zhvillimet e tregut dhe duke rekomanduar masat e nevojshme, në mënyrë
që bankat t’iu përshtaten këtyre zhvillimeve dhe të administrohen në
vazhdimësi sipas parimeve më të mira;
• të forcojë besimin e publikut tek sistemi bankar si edhe të nxisë disiplinën
e tregut, duke kërkuar rritjen e transparencës së sistemit bankar;
• të ndikojë në zhvillimin e një konkurrence të ndershme në sistemin
bankar dhe më gjerë, dhe të sigurojë trajtimin e barabartë të subjekteve
të licencuara dhe të klientëve të tyre;
• të ofrojë një komunikim të vazhdueshëm profesional ndaj operatorëve
të tregut financiar si edhe ndaj institucioneve të tjera që ndikojnë në
veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë, në kuadër të përmirësimit të
funksionimit të tregut financiar dhe të operatorëve të tij.
Banka e Shqipërisë, do të realizojë funksionin e saj mbikëqyrës,
nëpërmjet:
a) ndërtimit dhe përmirësimit të vazhdueshëm të kuadrit rregullativ
mbikëqyrës, në mënyrë që ai të jetë në harmoni me parimet më të mira
ndërkombëtare dhe i zbatueshëm në praktikë;
b) inspektimeve në vend dhe analizës së treguesve të institucioneve të
licencuara, si edhe ndërmarrjes së veprimeve korrektuese për zgjidhjen
e problemeve të ndryshme;
c) orientimit të procesit mbikëqyrës drejt identifikimit të rrezikut me të
cilin ndeshen institucionet e licencuara, duke rekomanduar zgjidhjet
përkatëse;
d) ndërtimit të politikave, të cilat synojnë orientimin e sistemit bankar drejt
zhvillimeve të dëshiruara;
e) bashkëpunimit me institucionet financiare që mbikëqyren, me institucione
të tjera financiare brenda vendit si edhe me autoritetet mbikëqyrëse të
vendeve të tjera;
f) përmirësimit të vazhdueshëm të kapaciteteve mbikëqyrëse.
Në zbatimin e kërkesave të funksionit mbikëqyrës, Banka e Shqipërisë do të
synojë nivelet më të larta të integritetit, të profesionalizmit, të eficiencës dhe
të transparencës.
Banka e Shqipërisë
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B. EKONOMIA DHE SISTEMI BANKAR NË VITIN 2004
1 MJEDISI EKONOMIK
Ekonomia botërore pati një ritëm më të lartë rritjeje gjatë vitit 2004 në
krahasim me tre vitet e mëparshme. Rritja ekonomike botërore ka përfshirë të
gjitha zonat kryesore ekonomike, por ajo është shfaqur më e fortë në Shtetet
e Bashkuara të Amerikës (SHBA) dhe në disa rajone të tjera, ndërkohë që
Eurozona është zhvilluar me ritme më të ulëta.

1.1 EKONOMIA E EUROZONËS
Zhvillimet ekonomike gjatë pjesës së parë të vitit kanë qenë pozitive,
ndërkohë që gjatë pjesës së dytë rritja filloi të zbehej. Një prej faktorëve që kanë
ndikuar në ngadalësimin ekonomik është ulja e konsumit privat. Përmirësimet
e ngadalta në tregun e punës dhe rritja e çmimit të naftës vlerësohet se kanë
ndikuar negativisht në të ardhurat reale duke u reflektuar në uljen e konsumit.
Nga ana tjetër, një nga faktorët kryesorë që ndikoi në rritjen ekonomike në
Eurozonë gjatë gjashtëmujorit të parë, ishte kërkesa e jashtme, e cila u reflektua
në kontributin pozitiv të eksporteve neto në Prodhimin e Përgjithshëm Bruto
(PBB). Megjithatë, mbiçmimi i vazhdueshëm i euros gjatë muajve të fundit të
vitit ka ulur konkurrueshmërinë e mallrave dhe të shërbimeve evropiane, duke
përbërë një shqetësim për ekonomitë e vendeve anëtare. Ky shqetësim është
përforcuar, në kushtet kur si rezultat i politikave fiskale liberale në disa vende
anëtare të Eurozonës, është shkaktuar thyerja e Kritereve të Maastrichtit për
deficitin buxhetor.
Banka Qendrore Evropiane vlerësoi se ekonomia e Eurozonës nuk ishte
subjekt i presioneve të rëndësishme inflacioniste, gjatë vitit 2004. Si rrjedhim,
Banka Qendrore Evropiane vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë
të interesit në nivelin 2 për qind. Norma mesatare e inflacionit në Eurozonë
për vitin 2004 ishte 2.4 për qind. Rritja e moderuar e pagave, ecuria e
ngadaltë ekonomike dhe vlerësimi i euros, i cili ka ndikuar pozitivisht në uljen
e çmimeve të importeve, si edhe rritja e disa çmimeve të administruara, janë
faktorët kryesorë që kanë kontribuar në kontrollin e inflacionit.

1.2 EKONOMIA E SHBA
Ekspansioni ekonomik ishte i pranishëm në SHBA gjatë vitit 2004. Politika
fiskale nxitëse e shoqëruar me një politikë monetare mbështetëse, nxiti
kërkesën e brendshme për konsum dhe për investime. Në vitin 2004, PBB-ja
u rrit me 3.75 për qind nga 4.5 për qind që ishte në vitin 2003. Kushtet e
tregut të punës u përmirësuan më tej, ndërsa norma e papunësisë në fund të
vitit, ra në nivelin 5.4 për qind. Norma mesatare vjetore e inflacionit në vitin
2004 është 2.7 për qind nga 2.3 për qind që ishte në vitin 2003.
10

Banka e Shqipërisë

Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Bankare

Rritja ekonomike u shoqërua me inflacion të moderuar, pavarësisht
ndikimit negativ të rritjes së çmimit të naftës. Rritja e përgjithshme e çmimeve
u kontrollua kryesisht nga rritja në produktivitet, që ndikoi në një rritje të
moderuar të kostos së punës. Rezerva Federale rriti pesë herë normën bazë
të interesit duke e çuar atë nga niveli 1 për qind, që ishte në fillim të vitit, në
nivelin 2.25 për qind në muajin dhjetor. Megjithatë, krahasuar me standardet
historike norma bazë e interesit vlerësohet të jetë nxitëse për ekonominë
amerikane.

1.3 EKONOMIA E SHQIPËRISË
Gjatë vitit 2004, sipas vlerësimit të Bankës së Shqipërisë, ekonomia
shqiptare u zhvillua në përputhje me objektivat e strategjisë së zhvillimit
ekonomik të vendit. Zhvillimet në ekonominë shqiptare nuk kanë gjeneruar
lëkundje të ekuilibrave makroekonomikë. Përkundrazi, ato kanë kontribuar
në konsolidimin e vazhdueshëm të këtij stabiliteti, duke u shprehur në norma
të ulëta dhe të qëndrueshme inflacioni, në reduktimin e deficitit buxhetor dhe
të borxhit publik, në përmirësimin e pozicionit të bilancit të pagesave dhe në
stabilitetin e përgjithshëm të treguesve monetarë. Në bazë të vlerësimeve më
të fundit, rritja ekonomike rezulton 6.0 për qind në terma realë, duke ruajtur
ritmin mesatar të zhvillimit të pesë viteve të fundit. Aktiviteti i ekonomisë
shqiptare, si një ekonomi relativisht e hapur, është mbështetur edhe nga
gjallërimi i aktivitetit ekonomik në nivel botëror gjatë vitit 2004.
Ndikimi i fenomeneve shock, i pranishëm në ekonominë botërore gjatë vitit
2004, është paraqitur më i zbutur në ekonominë shqiptare. Rritja e çmimit të
naftës në tregun ndërkombëtar u amortizua pjesërisht si pasojë e mbiçmimit
të lekut dhe pjesërisht si pasojë e rritjes së konkurrencës dhe shfaqjes së
njëfarë elasticiteti të kërkesës për këtë produkt. Efekti i rritjes së çmimit të
naftës në normën e inflacionit në vend ka qenë i kufizuar. Edhe efekti i saj në
ekonominë shqiptare vlerësohet të ketë qenë i zbutur.
Gjatë vitit 2004, investimet në ekonomi përbënin rreth 25.4 për qind të
PBB-së. Këto investime përfaqësohen kryesisht nga investimet private, të
cilat përbëjnë rreth 80 për qind të investimeve totale. Sektori financiar i ka
dhënë një mbështetje gjithnjë e më të madhe këtij zhvillimi, nëpërmjet rritjes
së kreditimit dhe të gamës së shërbimeve të ofruara. Në këtë këndvështrim,
kredia për ekonominë është rritur mesatarisht me 34 për qind gjatë dy viteve
të fundit, duke u shoqëruar njëkohësisht me rritje të afatit të maturimit.
Treguesit fiskalë. Nisur nga zhvillimet në treguesit fiskalë rezulton se
politika fiskale e ndjekur gjatë vitit 2004 ka qenë një politikë e kujdesshme, e
mbështetur në Programin Buxhetor Afatmesëm për periudhën 2004-2006. Të
shprehur në terma të PBB-së, treguesit buxhetorë janë në nivele të përafërta
me ato të vitit 2003, ku veçohet deficiti buxhetor, në masën 4.9 për qind. Të
ardhurat e buxhetit të shtetit gjatë vitit 2004 arritën në nivelin 23.7 për qind
të PBB-së. Ndërkohë që shpenzimet buxhetore kanë arritur në nivelin 28.6
për qind të PBB-së. Realizimi i shpenzimeve kapitale mbetet një problem i cili
Banka e Shqipërisë
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meriton një vëmendje më të madhe në të ardhmen, duke u nisur nga rëndësia
që ka ai për zhvillimin e kapaciteteve të infrastrukturës së vendit.
Sektori i jashtëm i ekonomisë. Situata e favorshme ekonomike në vend
është reflektuar edhe në fushën e transaksioneve me jashtë. Deficiti korent
shënoi një rënie të dukshme gjatë vitit 2004, duke arritur në 5.3 për qind të
PBB-së dhe duke shënuar një rënie të ndjeshme ndaj dy viteve paraardhës.
Ky zhvillim rezulton të jetë pasojë e përmirësimit të deficitit tregtar. Eksportet e
mallrave kanë shënuar një normë më të lartë rritjeje sesa importet, ndërkohë
që bilanci pozitiv i transfertave korente është rritur paralelisht me rritjen e
deficitit tregtar, duke mos lejuar thellimin e deficitit korent.
Inflacioni. Inflacioni vjetor në fund të vitit 2004 rezultoi 2.2 për qind, brenda
objektivit të Bankës së Shqipërisë, ndërsa norma mesatare e inflacionit vjetor
për vitin 2004 ishte 2.9 për qind. Ecuria pozitive e inflacionit gjatë dy viteve të
fundit është favorizuar nga mungesa e faktorëve shock, nga zhvillimet pozitive
të kapaciteteve prodhuese dhe nga konsolidimi i treguesve makroekonomikë
dhe makrofinanciarë. Zhvillimet e favorshme makroekonomike gjatë vitit
2004 kanë krijuar një mjedis të përshtatshëm për kontrollin e inflacionit.
Politika monetare. Banka e Shqipërisë ka ulur pesë herë normën bazë
të interesit gjatë vitit 2004, me një efekt total prej 1.25 pikësh përqindjeje,
duke qëndruar në fund të vitit në nivelin 5.25 për qind. Lehtësimi i kushteve
monetare në ekonomi ka synuar të nxisë aktivitetin ekonomik dhe t’i krijojë
më shumë hapësirë kreditimit të ekonomisë, pa cënuar perspektivën afatgjatë
të respektimit të objektivit të inflacionit. Politika monetare zbutëse ka qenë në
përputhje me zhvillimet në inflacion gjatë vitit 2004 dhe me pritshmëritë pozitive
për këtë tregues në të ardhmen. Kjo është reflektuar në rritjen e interesimit
të publikut për depozitimin e kursimeve të tyre në lekë, duke gjeneruar edhe
presione mbiçmuese mbi kursin e këmbimit të lekut. Mbiçmimi i kursit të
këmbimit të lekut, i shoqëruar nga vlerat e qëndrueshme të inflacionit në
partnerët më të mëdhenj tregtarë të Shqipërisë, ka ndikuar në uljen e vlerës
së inflacionit të importuar gjatë vitit 2004.
Kursi i këmbimit. Viti 2004 është shoqëruar me presione mbiçmuese për
lekun, të ndikuara nga stabiliteti makroekonomik i vendit, nga rritja e besimit në
monedhën vendase dhe nga ndikimi më i madh i efekteve sezonale. Krahasuar me
një vit më parë, leku është mbiçmuar mesatarisht me 7.2 për qind kundrejt euros
dhe 15.7 për qind kundrejt dollarit. Mbiçmimi i lekut vlerësohet të jetë rezultat
i faktorëve që lidhen me konsolidimin e vazhdueshëm të stabilitetit ekonomik
të vendit, me diferencat e normave të interesit midis lekut dhe valutave dhe me
dërgesat e qëndrueshme të emigrantëve shqiptarë që punojnë jashtë vendit.

2. PRIRJE TË PËRGJITHSHME TË ZHVILLIMIT TË SISTEMIT
BANKAR
Gjatë vitit 2004 sistemi bankar në Shqipëri pësoi zhvillime të spikatura në
drejtim të zgjerimit të veprimtarisë, treguar nëpërmjet zgjerimit të aktiveve,
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shtimit të kreditimit, shtimit të produkteve bankare dhe shtimit të numrit të
bankave apo rrjetit të tyre. Gjatë vitit 2004, aktivet e sistemit bankar shënuan
rritje me 52.8 miliardë lekë ose 14.1 për qind, rreth 18.5 miliardë lekë më
shumë se rritja e aktiveve e evidentuar në vitin 2003. Pas licencimit të Bankës
Popullore në pjesën e parë të vitit 2004, numri i bankave që kryejnë aktivitet
u rrit në 16. Tashmë, në sistemin bankar në Shqipëri operojnë efektivisht
dy banka me kapital privat tërësisht shqiptar, Banka Popullore dhe Banka
Credins (e licencuar në vitin 2003).
Pavarësisht nga pjesa e tregut që këto dy banka zënë aktualisht, shtimi i
numrit të bankave me kapital shqiptar përbën një zhvillim të dëshirueshëm. I
parë në një plan rajonal, ky zhvillim reflekton deri-diku një diversifikim më të
mirë të sistemit bankar në Shqipëri si edhe rritjen e kapaciteteve absorbuese
ndaj situatave të padëshirueshme ekonomike apo shock, në vendet prej të
cilave kanë origjinën bankat e huaja që veprojnë në sistemin tonë bankar.
Zgjerimi i aktivitetit të bankave u evidentua në disa drejtime, si në rritjen e
dukshme të aktivitetit kreditues apo portofolit të kredive, në rritjen e aktiveve
në tërësi, në zgjerimin e rrjetit të bankave jo vetëm në rajone të vendit ku
ato kanë qenë të pranishme deri në fund të vitit 2003, por edhe në rajone
të reja duke e zgjeruar kënaqshëm hartën e pranisë së shërbimeve bankare.
Gjithashtu, një zhvillim të spikatur ka pësuar aktiviteti i shërbimit të klientëve
nëpërmjet terminaleve elektronike, bashkëshoqëruar natyrshëm edhe me
rritjen e numrit të kartave elektronike në qarkullim.
Në fund të vitit 2004, sistemi bankar evidenton rritjen e numrit të degëve
në 88 dhe të numrit të agjencive në 100 (kundrejt përkatësisht 67 dhe 94 në
fund të vitit 2003). Zgjerimi i rrjetit është bërë në rajonet ku bankat kanë qenë
të pranishme edhe më parë, por edhe në rajone të reja duke siguruar një
shpërndarje më të mirë të pranisë bankare brenda territorit të vendit. Statistikat
tregojnë për përparësinë që i kanë dhënë bankat rritjes së numrit të degëve
krahasuar me agjencitë, që do të thotë se tashmë bankat janë të interesuara
jo vetëm për ofrimin e shërbimit të mbledhjes së depozitave, por edhe për
ofrimin e një pakete më të plotë të shërbimeve bankare për komunitetin,
duke përfshirë posaçërisht edhe kreditimin. Zgjerimi i veprimtarisë bankare,
është shoqëruar gjithashtu me rritjen e numrit të punonjësve që punojnë në
këtë industri me rreth 26 për qind krahasuar me fundin e vitit 2003. Në
këtë mënyrë, sistemi bankar është duke përmbushur më mirë misionin e tij si
ndërmjetës dhe si faktor i rëndësishëm në zhvillimin e ekonomisë shqiptare.
Këto zhvillime tregojnë edhe për një përmirësim të mjedisit investues në
Shqipëri. Shtrirja e veprimtarisë bankare, është inkurajuar nga një mjedis i
përgjithshëm makroekonomik i qëndrueshëm.
Privatizimi i Bankës së Kursimeve dhe kalimi i saj në pronësinë e grupit
financiar Raiffeisen (RZB), proces i cili ligjërisht përfundoi në fund të vitit 2003
dhe që efektivisht u shtri edhe në pjesën e parë të vitit 2004, ka ndikuar në
përmirësimin e standardeve të shërbimit si edhe në rritjen e konkurrencës në
sektorin bankar.
Banka e Shqipërisë
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C. ZHVILLIMET NË SUBJEKTET E LICENCUARA
1. INSTITUCIONET FINANCIARE JOBANKA
Një listë e plotë e këtyre subjekteve gjendet në Aneksin IV, bashkëlidhur
raportit. Në vitin 2004 në Bankën e Shqipërisë u paraqit një kërkesë për
licencim dhe një kërkesë për revokim licence për subjekte jobanka. Shoqërisë
“Tirana Leasing” sh.a. iu dha licenca për të ofruar qiranë financiare.
Gjithashtu:
• u licencuan 10 zyra të këmbimit valutor dhe iu revokua licenca 12
zyrave të tjera;
• u licencuan 11 shoqëri të kursim-kreditit dhe iu revokua licenca 11
shoqërive të tjera. Dhjetë shoqëri të kursim-kreditit të cilave iu është
revokuar licenca, janë bashkuar mbi bazën e pesë shoqërive ekzistuese
të kursim-kreditit.

2. BANKAT
2.1 LICENCIMI
Në fund të vitit 2004, sistemi bankar shqiptar përbëhej nga 16 banka,
nga 15 të tilla që kishte në fund të vitit 2003. Numri i bankave u shtua pas
dhënies së licencës përfundimtare Bankës Popullore sh.a., një shoqëri me
kapital vendas, për fillimin e veprimtarisë bankare në shkurt të vitit 2004.
Po në vitin 2004, subjekti “Union Bank” me kapital shqiptar, paraqiti kërkesën
për të marrë licencën për të ushtruar veprimtari bankare. Ky aplikim është në
procesin e shqyrtimit dhe të analizës nga Departamenti i Mbikëqyrjes1.

2.2 NDRYSHIMET NË PRONËSI DHE NË NIVELIN E LICENCËS
Gjatë vitit 2004 patëm disa ndryshime në pronësinë e bankave2. Kështu,
përfundoi procesi i privatizimit të Bankës së Kursimeve, e vetmja me kapital
tërësisht shtetëror. Në prill u zyrtarizua transferimi i pronësisë së 100 për qind
të aksioneve të kapitalit të Bankës së Kursimeve tek Raiffeisen Zentralbank
Österreich Aktiengesellschaft. Në gusht Banka e Shqipërisë miratoi kërkesën
për transferimin e 100 për qind të aksioneve të kapitalit të Bankës së Kursimeve
nga Raiffeisen Zentralbank Österreich AG tek Raiffeisen International BankHolding AG. Të dyja këto subjekte janë pjesë të Grupit Raiffeisen Zentralbank
Österreich AG (RZB – Group). Transferimi i kapitalit kishte si qëllim ruajtjen e
strukturës së përgjithshme të zotërimit të Grupit RZB dhe nuk sjell ndryshim në
kontrollin e bankës, i cili vazhdon të ushtrohet nga RZB.
Në maj të vitit 2004, Banka Ndërkombëtare Tregtare ndryshoi strukturën
e kapitalit të saj, duke transferuar pronësinë e 100 për qind të aksioneve të
14

Banka e Shqipërisë

2004-2005

Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Bankare

kapitalit të bankës tek Grupi Financiar ICB Holding AG. Kjo kompani zotërohet
përsëri nga individi, i cili më parë zotëronte në mënyrë të drejtpërdrejtë të
gjitha aksionet e bankës.
Në fillim të vitit 2004, Banka e Shqipërisë mori vendimin për heqjen e të
drejtës së ushtrimit të veprimtarive të nivelit të tretë të licencës ndaj dy bankave,
Bankës Kombëtare Tregtare dhe Bankës Italo-Shqiptare, në përputhje me
nivelin e kapitalit të këtyre bankave në atë kohë dhe me kërkesat rregullative
për këtë tregues. Po kështu, me kërkesë të Bankës Raiffeisen sh.a., Banka e
Shqipërisë miratoi në dhjetor të vitit 2004 shtesën e disa veprimtarive të lejuara
në aneksin e licencës të kësaj banke, në përputhje me nivelin e kapitalit të saj
i cili ishtë më i madh se trefishi i kapitalit fillestar minimal të paguar.

2.3 NDRYSHIMI I EMRIT
Në vitin 2004 është dhënë miratimi për ndryshimin e emrit të Bankës së
Kursimeve në Banka Raiffeisen dhe të Bankës Tregtare të Greqisë (Shqipëri) në
Banka Emporiki (Shqipëri). Banka e Shqipërisë është njoftuar për ndryshimet
në statutet e bankave që lidhen me rritjen e kapitalit themeltar, ndryshimin
e strukturës së aksionerëve dhe të pronësisë mbi aksionet në masën nën 10
për qind të kapitalit të bankës etj.. Këto ndryshime pasqyrohen në regjistrin e
bankave që mbahet në Bankën e Shqipërisë.
Në fund të vitit 2004, pas ndryshimeve të ndodhura, lista e subjekteve të
licencuara nga Banka e Shqipërisë, paraqitet si më poshtë:
Nr.
1
2
3
4
5

Subjektet
Banka dhe degë të bankave të huaja
Subjekte financiare jobanka
Zyra të këmbimit valutor
Shoqëri të kursim-kreditit
Unione të shoqërive të kursim-kreditit

2000
13
2
19

2001
13
4
38

2002
14
5
58
113
2

Tabelë 1. Lista e subjekteve
të licencuara nga Banka e
Shqipërisë.

2004
16
7
54
130
2

Grafik 1. Struktura e pronësisë së kapitalit
të sistemit bankar, në vite3.

2.4 STRUKTURA E PRONËSISË
Me përfundimin e procesit të privatizimit të
ish-Bankës së Kursimeve, përbërja e kapitalit të
bankave sipas pronësisë evidentoi ndryshime
të ndjeshme. Kështu, pesha e “kapitalit vendas
shtetëror” zbriti në 6 për qind nga 32.1 për qind
në fundin e vitit 2003 dhe pesha e “kapitalit
vendas” zbriti në 12.7 për qind nga 35.1 për
qind në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

2003
15
7
58
131
2

Dhjetor'04

Dhjetor'03

Kapital vendas shtetëror
Dhjetor'02

Kapital vendas privat
SHBA

Dhjetor'01

Komuniteti Evropian
Dhjetor'00

Të tjera

Gjatë vitit 2004, megjithë hyrjen në treg të një
banke të re4 me kapital vendas, pesha e kapitalit
të huaj shënoi rritje në 87.3 për qind, nga 64.9
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Grafik 2. Struktura e pronësisë së kapitalit
sipas gupbankave (në përqindje, dhjetor'04).
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për qind në fundvitin’03, si rezultat i nivelit të
konsiderueshëm të kapitalit aksioner të Bankës
Raiffeisen.
Kapitali i huaj mbizotëron në grupin e bankave
të mëdha (G35) me peshë prej 100 për qind.
Ndërkohë, edhe në grupet e tjera – grupin e
bankave të mesme (G2) dhe të vogla (G1) –
pesha e kapitalit të huaj tejkalon nivelin prej 50
për qind.
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Grafik 3. Struktura e totalit të aktiveve
sipas pronësisë (dhjetor '04).

Struktura e totalit të aktiveve të sistemit
bankar sipas pronësisë mbi kapitalin, evidenton
aksionerët e huaj me peshë prej 94.1 për qind,
Shtetin Shqiptar me 3 për qind dhe aksionerët
vendas me 2.9 për qind. Ndërkohë, mbizotërimi
i kapitalit të huaj është edhe më i madh, nëse
marrim në konsideratë kontrollin direkt6 dhe
indirekt të totalit të aktiveve. Kështu, aksionerët e
huaj evidentojnë një kontroll direkt prej 97.1 për
qind të totalit të aktiveve të sistemit.
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2.5 NUMRI I PUNONJËSVE DHE I DEGËVE
TË BANKAVE
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Grafik 4. Numri i degëve/agjencive
sipas grupbankave.
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Një nga karakteristikat dalluese të sistemit
bankar shqiptar në vitin 2004, ka qenë zgjerimi
i rrjetit të tij brenda territorit të Republikës së
Shqipërisë. Në vitin 2004 u hapën 27 degë dhe
agjenci të reja me një gjeografi që shtrihet nga
Shkodra deri në Sarandë. Një veçori është që këto
degë dhe agjensi janë hapur jo vetëm në qytetet
kryesore, por edhe në qytete dhe qyteza të vogla.
Gjithashtu, edhe degët e agjencitë e hapura në
Tiranë janë të shtrira në të gjithë territorin e saj
duke mbuluar me shërbime bankare edhe zonat
periferike. Degë dhe agjenci të reja kanë hapur
pothuajse të gjitha bankat, por bie në sy rritja me
12 degë dhe agjenci të bankave të vogla (Grupi
G1). Kjo lidhet kryesisht me licencimin e Bankës
Popullore, e cila gjatë vitit të parë të aktivitetit të
saj hapi 8 degë të reja në territorin e vendit.
Një zhvillim të spikatur ka pësuar aktiviteti i
shërbimit të klientëve nëpërmjet terminaleve
elektronike të kartëmonedhave, shoqëruar
natyrshëm edhe me rritjen e numrit të kartave
elektronike në qarkullim.
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Zhvillimet pozitive në sektorin bankar dhe rritja
e numrit të degëve dhe agjencive kanë sjellë një
rritje të konsiderueshme të numrit të punonjësve.
Kështu në fund të vitit 2004 në sistemin bankar
shqiptar ishin të punësuar 2,816 persona, nga
2,236 persona një vit më parë. Kjo përbën një
rritje prej 26 për qind në vit dhe shpreh qartë
përparësinë që po i japin bankat rritjes së
kapaciteteve njerëzore, si kusht i domosdoshëm
për rritjen e veprimtarisë në të ardhmen.
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Grafik 5. Numri i punonjësve sipas grupbankave.
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Rritje ka pësuar dhe numri i punonjësve për
një njësi bankare. Kështu, nga 13.9 punonjës
për njësi bankare që kishim në vitin 2003, në
2003
fund të vitit 2004 kjo shifër është rritur në 16
G3 G2
punonjës për njësi bankare. Ky fakt tregon se
bankat jo vetëm që kanë rritur praninë e tyre me
një numër gjithnjë e më të madh degësh, por gjithashtu kanë rritur gamën
dhe cilësinë e shërbimeve që i ofrojnë klientëve. Një rritje të konsiderueshme
ka patur numri i punonjësve që ndjekin procesin e kreditimit, për shkak të
rritjes së konsiderueshme që ka patur kredidhënia dhe perspektivës për një
rritje të mëtejshme në periudhat në vazhdim.
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Mbulimi më i mirë i popullatës nga ana e sistemit bankar tregohet edhe
në rënien e numrit të banorëve për bankë, njësi bankare si dhe të numrit të
banorëve për një punonjës banke.

Numri i punonjësve
Numri i degëve,agjencive
Numri i punonjësve për :
a) bankë
b) njësi bankare
Numri i banorëve për7 :
a) bankë
b) njësi banke
c) punonjës banke

2003
2,236
161

2004
2,816
188

149
13.9

176
16

206,851
20,815
1,388

194,971
17,725
1,108

2.6 TEKNOLOGJIA E RE
Gjatë vitit të fundit është vënë re një përmirësim në lidhje me teknologjinë
e informacionit dhe të komunikimit në sistemin bankar shqiptar. Kjo është
treguar në përmirësimet e bëra në programet e përdorura dhe në blerjen
e programeve të reja nga disa banka. Këto programe mbështesin më mirë
kërkesat e manualit të kontabilitetit bankar si edhe nevojat e institucionit për
zgjerim të veprimtarisë dhe prezantime të shërbimeve të reja, si për shembull
e-banking.
Një vëmendje e veçantë i është kushtuar edhe teknologjisë së komunikimit.
Me zgjerimin e bankave dhe shtimin e degëve të tyre, rëndësi i është kushtuar
Banka e Shqipërisë
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lidhjes on-line të degëve të reja, përmirësimit të cilësisë, sigurisë dhe shpejtësisë
së lidhjes. Gjithashtu, përmirësim konstatohet edhe në masat që kanë marrë
bankat për mbrojtjen e informacionit të klientit duke shtuar elementet e
sigurisë, duke zhvilluar dhe aplikuar politika të ndryshme, si dhe masat që
ato kanë marrë në lidhje me mbrojtjen e këtij informacioni dhe sigurimin e
vazhdimësisë së punës në rastin e ngjarjeve të jashtëzakonshme.
Megjithatë, mbetet akoma shumë punë për t’u bërë në këtë fushë nga
disa banka, sidomos në lidhje me sigurinë dhe me programet e përdorura
prej tyre. Një vëmendje më e madhe duhet t’i kushtohet plotësimit të këtyre
programeve me të gjitha modulet e nevojshme për mbështetjen e veprimtarisë
së institucionit.
Një pikë tjetër e rëndësishme ku duhet të kushtohet më shumë vëmendje
dhe që vihen re mangësi, është sistemi i SWIFT-it. Duhet një administrim më
i mirë i profileve të përdoruesve, në mënyrë që të respektohen të tre hapat
e dërgimit të mesazheve (krijimi, verifikimi dhe autorizimi), si dhe ndarja e
detyrave të oficerëve të sigurisë (oficeri i majtë dhe i djathtë) nga detyrat e
ndryshme operacionale në SWIFT.
Është gjithashtu e nevojshme, që auditimi i brendshëm i bankës të shtrihet
duke e përfshirë plotësisht edhe teknologjinë e informacionit. Ky auditim, i
cili aktualisht kufizohet vetëm në lidhje me profilet e përdoruesve të sistemit
ose të drejtat e aksesit që ata kanë në sistem, duke e krahasuar atë me
pozicionin e punës që ata kanë, duhet të përfshijë edhe çështje që lidhen me
funksionalitetin e këtyre sistemeve, saktësinë e gjenerimit të informacionit etj..
Për efekt të ekspertizës së nevojshme, për këtë auditim mund të shfrytëzohen
edhe ekspertë të jashtëm.
2.6.1. ATM, produkti bankar i vitit.
Makinat elektronike të kartëmonedhave (ATM-të) si produkt bankar filluan të
shfaqen para dy vjetësh, por mund të thuhet që gjatë vitit 2004 kanë shënuar
nivelin e kërkuar të njohjes dhe të përdorimit nga publiku. Disa banka krijuan
një rrjet të tillë në Tiranë dhe në qytete të tjera kryesore të vendit. Numri i
terminaleve elektronike u rrit nga 74 në fillim të vitit, në 222 në fund të vitit
2004, ndërsa numri i përdoruesve u rrit nga rreth 7,260 në rreth 34,090.
ATM-të përdoren nëpërmjet kartave të debitit, por edhe kartat e kreditit kanë
gjetur përdorim të gjerë. Si “Visa” ashtu edhe “MasterCard” janë aktive në
Shqipëri dhe pjesa më e madhe e bankave janë anëtare të njërës prej tyre
duke ofruar kartat përkatëse. Megjithatë, përdorimi i kartave është ende i
kufizuar për shkak të numrit ende të vogël të njësive të shërbimit që pranojnë
pagesa në mënyrë elektronike, të një mendësie që ende favorizon mbajtjen
e parasë në formën e cash-it, si edhe të nevojës për rritje të të ardhurave
të një pjese të mirë të përdoruesve8. Për rrjedhojë, edhe për një periudhë
kohe e cila mund të rezultojë më e shkurtër se sa mendohet aktualisht, kartat
plastike ka të ngjarë të përdoren më tepër si instrumente për të tërhequr
kartëmonedhat nëpërmjet ATM-ve, sesa për pagesa elektronike (karta debiti
apo krediti). Megjithatë, kartat plastike mund të luajnë një rol të rëndësishëm
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për konsolidimin e marrëdhënieve me klientët dhe mund të shërbejnë si një
element i mirë nxitës për tregtimin nga bankat edhe të produkteve bankare
më të sofistikuara ndaj kësaj baze klientësh dhe më gjerë.

2.7 PËRQENDRIMI
Sistemi bankar në Shqipëri gjatë vitit 2004, ka shfaqur tendenca pozitive në
drejtim të shpërndarjes më të mirë të burimeve financiare dhe për rrjedhojë,
edhe të aktiveve ndërmjet bankave. Treguesi i Herfindahlit (tabela.3) për
zërin kryesor të burimeve financiare siç janë depozitat si edhe për totalin
e aktiveve tregon një tendencë në rënie. Diferencat e vlerave të indeksit
ndërmjet tremujorit të parë dhe të fundit të vitit, përkatësisht 0.02 për totalin e
aktiveve dhe 0.03 për totalin e depozitave, tregojnë se vlerat e përqëndrimit
për fundin e vitit janë afruar më tepër rreth vlerës optimale të përqëndrimit
prej 0.069.
Krahasuar me vlerën e indeksit për vitin 2003 prej 0.30, konstatojmë një
përmirësim të dallueshëm, i cili është edhe më i dukshëm nëse do të kthehemi
prapa në vite. Në këtë kontekst, indeksi H për përqëndrimin e aktiveve për
vitin 2000 përllogaritet 0.44 apo 0.17 njësi më i lartë sesa indeksi H për
fundin e vitit 2004.
Tremujori I
0.29
0.34

Indeksi H (aktivet)
Indeksi H (depozitat)

Periudhat:
Indeksi i përqëndrimit të aktiveve

Dhjetor
2000
0.44

Tremujori II
0.28
0.33

Dhjetor
2001
0.37

Tremujori III
0.27
0.31

Dhjetor
2002
0.32

Tremujori IV
0.27
0.31

Dhjetor
2003
0.30

Dhjetor
2004
0.27

Tabelë 3. Indeksi H
(Herfindahl) i përqëndrimit
të aktiveve dhe të
depozitave.
Tabelë 4. Indeksi H
(Herfindahl) i përqëndrimit
të aktiveve.

Përmirësimi i kushteve të konkurrencës apo përqëndrimit, shpjegohet të
paktën nga dy faktorë kryesorë. Së pari, rritja e numrit të bankave në sistem;
së dyti, rënia e peshës së Bankës Raiffeisen nga 50.5 për qind në 48.9 për
qind (referoju tabelës 5) dhe rritja e bankave të tjera në sistem me ritme më
të shpejta se Banka Raiffeisen (gjatë vitit 2004, aktivet e saj janë rritur me 7.3
për qind ndërsa aktivet e sistemit bankar në total janë rritur me rreth 14.1 për
qind).
Tremujori I
50.5

Tremujori II
50.2

Tremujori III
48.7

Tabelë 5. Pesha e aktiveve
të Bankës Raiffeisen ndaj
totalit të aktiveve të sistemit
(në përqindje).

Tremujori IV
48.9

Pavarësisht nga këto zhvillime pozitive, bankat më të mëdha të sistemit (të
grupuara në grupin 3), vazhdojnë të mbizotërojnë sistemin bankar. Pesha e
totalit të aktivit për këto banka ndaj totalit të aktiveve të sistemit, pavarësisht
një rënieje të lehtë në 83.1 për qind (nga 83.95 për qind në fillim të vitit),
tregon se ato ruajnë qëndrueshmëri në drejtim të veprimtarisë së tyre.
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Tabelë 6. Pesha e aktiveve
të bankave më të mëdha
ndaj totalit të aktiveve të
sistemit (në përqindje).

Tremujori I
83.9

Tremujori II
83.7

Tremujori III
83.4

Tremujori IV
83.1

2.8 AKTIVET DHE PASIVET
Gjatë vitit 2004 aktivet e sistemit bankar shënuan rritje me 52.8 miliardë
lekë. Zërat e aktiveve që kanë pësuar rritjen më të madhe, kanë qenë ata që
përfshijnë portofolin e letrave të tjera me vlerë10, pasuar nga kredidhënia. Ndërsa
nga pikëpamja e peshës strukturore, vazhdon të mbizotërojë zëri “veprime me
thesarin dhe veprime ndërbankare”, i pasuar nga “veprime me klientët” (kredi), i
cili ka fituar një peshë më të madhe në krahasim me fundin e një viti më parë.
Tabelë 7. Totali i aktiveve
(ecuria në vite).

Dhjetor
‘99
249.5
49.2

Treguesi në miliardë lekë
Totali i aktiveve
Në përqindje ndaj PBB

Tabelë 8. Ndryshimet
tremujore të totalit të
aktiveve të sistemit dhe
të zërave kryesorë (në
përqindje).

Tabelë 9. Ndryshimet
tremujore të totalit të
pasiveve të sistemit dhe
të zërave kryesorë (në
përqindje).

Totali i aktiveve prej
të cilave:
Kredidhënia
Bonot e thesarit
Marrëdhëniet
ndërbankare
Letrat e tjera me vlerë

Periudhat:

7%

Dhjetor
‘04
426.4
51.9

31 dhjet’04
30 shtat’04

31 dhjet’04
31 dhjet’03

5.8

2.9

14

4.8
5.9

6.3
-0.9

7.5
0.8

15.2
-0.3

38
5.4

4.7

-5.0

44

-23

10.2

4.4

2.1

-44

147

46.7

31 mars’04 30 qersh’04 30 shtat’04
31 dhjet’03 31 mars’04 30 qersh’04

31 dhjet’04
30 shtat’04

31 dhjet’04
31 dhjet’03

Struktura e aktiveve të sistemit
bankar (dhjetor'04)

14%

Dhjetor
‘03
373.6
50.211

0.2

Totali i pasiveve
prej të cilave:
Veprime me thesarin
dhe ndërbankare
Veprime me klientët
Burimet e përhershme

2%

Dhjetor
‘02
339.3
51.6

4.6

Grafik 6. Struktura e aktiveve.

6%

Dhjetor
‘01
318.5
53.5

31 mars’04 30 qersh’04 30 shtat’04
31 dhjet’03 31 mars’04 30 qersh’04

Periudhat:

Struktura e aktiveve të sistemit
bankar (dhjetor'03)

Dhjetor
‘00
270.8
50.2

4.6

0.2

5.8

2.9

14.1

-5.1

2.3

-5.3

27.4

17.5

4.7
2.3

0.02
3.6

6.4
9

2
1.6

13.6
17.5

Ndikimin kryesor në rritjen e fondeve të sistemit
bankar gjatë vitit 2004, e kanë dhënë depozitat
e klientëve me 44 miliardë lekë, shoqëruar nga
burimet e veta me 4 miliardë lekë dhe depozitat
ndërbankare me 2.9 miliardë lekë.

2%

17%

78%

74%

Veprime me thesarin dhe ndërbankare
Teprica e kredisë

20

Veprime me letrat e tjera me vlerë
Mjete të qëndrueshme
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Grafik 7. Struktura e pasiveve.

RREZIKU I KREDITIT
Struktura e pasiveve të sistemit
bankar (dhjetor '03)

3.1.1. Veprimtaria kredituese.

6%

Gjatë vitit 2004, teprica e kredisë së sistemit
bankar shënoi një rritje prej 19.3 miliardë lekësh
ose rreth 38 për qind më shumë sesa fundi i vitit
2003. Rritja është rrjedhojë e aktivitetit më të lartë
kreditues nga bankat më të mëdha të sistemit,
me përjashtim të Bankës Raiffeisen12, ndonëse
kanë kontribuar edhe bankat mesatare dhe ato
të vogla. Në këtë mënyrë, zhvillimet pozitive
makroekonomike, shoqëruar me shtrirjen e rrjetit
të bankave, rritjen e gamës si edhe intensifikimin
e shërbimit të produkteve të reja të kreditimit si
huatë hipotekare, konsumatore etj., kanë dhënë
efekte pozitive në rritjen e peshës së portofolit të
kredive dhe në ndërmjetësimin e bankave.

Struktura e pasiveve të sistemit
bankar (dhjetor '04)
1%

4%

6%

5%

1%

88%

89%

Veprime me thesarin dhe ndërbankare
Teprica e depozitave

Detyrime të tjera
Burimet e përhershme

Grafik 8. Teprica bruto e kredisë për
sistemin bankar (në miliardë lekë).
80
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Tremujori i katërt, evidenton rritje të kredisë
së re në krahasim me tremujorin e mëparshëm,
megjithëse ky element është zvogëluar me 3.6
miliardë lekë ose 12 për qind krahasuar me të
njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Faktor i këtij
kufizimi është rritja e jetëgjatësisë së kredive
duke kaluar nga kreditë afatshkurtra tek ato
afatmesme dhe afatgjata.

60
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10

Dhjetor '04

Shtator '04

Qershor '04

Mars '04

Dhjetor '03

Shtator' 03

Qershor '03

Mars '03

Dhjetor '02

Shtator '02

Qershor '02

0
Mars '02

Në fund të vitit 2004, pesha e portofolit të
kredive ndaj totalit të aktiveve arriti në nivelin
16.4 për qind, ndaj 13.5 për qind në fund të
vitit 2003 (apo 11.4 për qind në fund të vitit
2002). Ndërkohë, tremujori i katërt i vitit dha
ndikimin kryesor në rritjen e tepricës së kredisë
për vitin 2004, me 9.3 miliardë lekë ose 48 për
qind (duke dhënë një sinjal të fortë për zhvillimin
gjatë vitit 2005).

Grafik 9. Kredia e re e akorduar nga sistemi bankar
mbi baza tremujore (në miliardë lekë).
30
25
20

Pesha e kredisë afatshkurtër ndaj tepricës së
kredisë, ka rënë në 26.7 për qind nga 40.3
për qind në fundvitin 2003, ndërsa kredia
afatmesme dhe ajo afatgjatë evidentojnë rritje,
respektivisht me 5.7 dhe 6.1 pikë përqindjeje
ndaj tepricës së kredisë së sistemit bankar13.
Këto ndryshime strukturore të portofolit të kredisë
flasin për një tendencë në rritje të bankave për
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të financuar dhe për të mbështetur projektet për
investime kapitale më tepër se nevojat për mjete
qarkulluese të bizneseve, duke kontribuar kështu
më mirë në rritjen e ekonomisë.

Grafik 10. Pesha e grupbankave në sistem
sipas totalit të kredisë (në përqindje).

60.0

3.1.2. Cilësia e kredisë.

50.0
40.0

Treguesi “kredi me probleme / tepricës së
kredisë (bruto)”, i cili vlerëson efektivitetin e
administrimit të portofolit të kredisë, llogaritet
4.2 për qind nga 4.6 për qind në fundvitin 2003.
Kjo rënie shpjegohet kryesisht me ritmin më të
lartë rritës të portofolit të kredive (rreth 39 për
qind) ndaj ritmit të përkeqësimit të portofolit të
kredive me probleme (rreth 25 për qind).

30.0
20.0
10.0
0.0
G1

G2

G3

qershor'04

13.6

31.5

54.9

shtator'04

13.7

32.2

54.1

dhjetor'04

14.7

29.4

55.9

Tabelë 10. Klasifikimi i
kredisë.

Klasifikimi i kredisë (në %
ndaj tepricës së kredisë)
Kredi standarde
Kredi në ndjekje
Kredi jostandarde
Kredi të dyshimta
Kredi të humbura

T.I’03 T.II’03 T.III’03 T.IV’03
90.3
3.6
2.5
0.2
3.4

91.8
3.0
2.3
0.2
2.6

91.6
3.2
2.4
0.3
2.5

92.3
3.1
1.9
0.5
2.1

T.I’04 T.II’04 T.III’04 T.IV’04
91.8
3.6
0.6
1.4
2.6

91.5
4.5
0.5
0.9
2.6

91.6
3.8
0.8
1.4
2.4

92.8
3.2
1.0
1.0
2.1

Megjithë politikën monetare lehtësuese të ndjekur nga Banka e Shqipërisë
jo vetëm gjatë vitit 2004 por edhe më parë, përsëri kredia në valutë vazhdon
të mbizotërojë mbi kredinë në lekë, ndonëse kjo e fundit paraqet rritje të
lehtë të peshës së saj ndaj tepricës së kredisë (në 19.5 për qind nga 17.9 për
qind në fundvitin 200314). Kredimarrja në valutë ka rezultuar më tërheqëse
për një sërë faktorësh që lidhen me ekzistencën e normave më të ulëta
të interesit për usd dhe euro krahasuar me ato të kredidhënies në lekë, si
edhe me një histori disavjeçare të vlerësimit të kursit të këmbimit të lekut
ndaj monedhave të huaja. Megjithatë, kredimarrja në valutë mbart rrezikun
indirekt të kreditit, i cili shfaqet kur fluksi i të ardhurave të huamarrësve është
në lekë dhe shoqërohet me një zhvlerësim të monedhës kombëtare. Në rastin
e sistemit bankar në Shqipëri, ky portofol kredish zë rreth 48 për qind të totalit
të tepricës së kredisë dhe 63 për qind të tepricës së kredisë në valutë, duke
përfaqësuar një element rreziku potencial për banka të caktuara dhe për
sistemin bankar në tërësi.
Megjithëse sistemi shfaqet i ekspozuar ndaj rrezikut indirekt të kreditit, që
do të thotë se luhatjet e ndjeshme të kursit të këmbimit mund të shkaktojnë
humbje në portofolin e kredisë, skenarët hipotetikë që marrin në konsideratë
nënçmimin e lekut me 20 pikë përqindjeje, rezultojnë në rënien e normës së
mjaftueshmërisë15 së sistemit bankar me vetëm 3 pikë përqindjeje.
Gjithashtu, raporti “kredi me probleme / tepricës së kredisë (neto)”, i cili
mat potencialisht madhësinë e ekspozimit të sistemit ndaj rrezikut të kreditit,
22
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shënon rënie në 1.4 për qind nga 1.8 për qind, në të njëjtën periudhë të
vitit të kaluar. Niveli i ulët evidenton përmirësim të cilësisë së kreditimit dhe
ekspozim të kufizuar të sistemit bankar ndaj rrezikut të kreditit.

3.2 RREZIKU I LIKUIDITETIT
Treguesit e likuiditetit dëshmuan edhe gjatë vitit 2004 një situatë të kënaqshme
likuiditeti. Lehtësitë e ofruara nga Banka e Shqipërisë për likuiditetin krijuan
mundësinë për administrimin më të mirë të nevojave për të nga bankat e sistemit.
Në analizën e likuiditetit do të konsiderojmë si tregues të tij: raportet e
likuiditetit16 dhe diferencat (gap-in) e maturimit.
3.2.1. Raportet e likuiditetit.
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Grafik 12. Ecuria e raportit aktive afatshkurtra/pasive
afatshkurtra për bankat e sistemit në vite.
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Treguesi i aktiveve afatshkurtra ndaj pasiveve
afatshkurtra për sistemin evidentohet 97 për
qind në këtë fundvitin 2004 ose rreth 10 pikë
përqindjeje më i ulët, krahasuar me fundvitin
200318. Rënia e treguesit shpjegohet me rritjen
me ritme më të larta të pasiveve afatshkurtra rreth
13 për qind (ose 18.8 miliardë lekë), krahasuar
me aktivet afatshkurtra të cilat njohin rritje vetëm
2.3 për qind (ose 3.4 miliardë lekë). Treguesi,
ndonëse njeh rënie, vazhdon të ruajë nivel të
kënaqshëm për sistemin (afër 100 për qind),
gjë e cila tregon për një administrim të mirë të
likuiditetit. Në sistem dallohen disa banka të
cilat njohin vlera më të ulëta të treguesit, por
niveli i kënaqshëm i aktiveve likuide në totalin e
aktiveve të tyre kufizon rrezikun e likuiditetit 19.

Grafik11. Raporti i aktiveve afatshkurtra ndaj pasiveve
afatshkurtra për bankat e sistemit (dhjetor ’04).
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27 për qind). Në sistem dallojnë disa banka
me nivele më të larta të këtij treguesi, gjë që
shpjegohet me nivelet modeste të kredidhënies
në aktivitetin e këtyre bankave.
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Bankat ndonëse shfaqin vlera negative të treguesit ruajnë nivele të
kënaqshme të aktiveve likuide në totalin e aktiveve të tyre.
Edhe të dhënat operative të Bankës së Shqipërisë për likuiditetin, gjatë vitit
2004, tregojnë situatën e kënaqshme të likuiditetit në sistem. Niveli mesatar
ditor i likuiditetit gjatë kësaj periudhe ka qenë i qëndrueshëm, në nivelin rreth
5.1 miliardë lekë dhe ndër instrumentet kryesore të përdorura për tërheqjen
e likuiditetit dallohen repot me afat njëjavor dhe njëmujor. Gjithashtu, është
përdorur ndjeshëm edhe kredia njëditore sidomos në gjysmën e dytë të vitit,
ndërkohë që depozitat njëditore ruajtën përdorim të njëtrajtshëm gjatë vitit.
Tregu ndërbankar njohu rritje të nivelit të transaksioneve njëditore.

3.3 RREZIKU I TREGUT
3.3.1. Rreziku i kursit të këmbimit.
Rreziku i kursit të këmbimit është një nga llojet e rreziqeve të tregut ndaj të
cilit janë të ekspozuara bankat në sistemin bankar në Shqipëri. Kjo përcaktohet
nga fakti që një pjesë e mirë e veprimtarisë bankare kryhet në monedhë të huaj.
Megjithatë, prania e një vëllimi deri-diku të ekuilibruar të monedhës së huaj
në të dyja krahët e bilancit të sistemit bankar, si edhe kufizimet rregullative në
këtë drejtim, iu mundësojne bankave në përgjithësi që të kufizojnë pozicionet
e hapura në monedhë të huaj dhe të kontrollojnë këtë rrezik.
Pozicionet e hapura në monedhë të huaj, për dy nga monedhat më të
rëndësishme të aktivitetit bankar, usd dhe euro sikurse edhe për të gjitha
monedhat në tërësi (tabela 11), tregojnë një ekspozim të kufizuar të sistemit
bankar në tërësi ndaj rrezikut të kursit të këmbimit. Këto pozicione në raport
ndaj kapitalit rregullator të sistemit dhe të shprehura në përqindje, rezultojnë
brenda kufijve rregullatorë, të cilët janë jo më shumë se 20 për qind e kapitalit
rregullator për një monedhë të vetme dhe jo më shumë se 30 për qind e
kapitalit rregullator për të gjitha monedhat. Megjithatë, gjatë vitit 2004 janë
konstatuar kapërcime të kufijve rregullatorë nga disa banka, për një monedhë
të caktuar apo për të gjitha monedhat, duke rritur potencialisht ekspozimin e
tyre ndaj një lëvizjeje të padëshirueshme të kursit të këmbimit përkatës ndaj
monedhës kombëtare.
Tabelë 11. Pozicionet e
hapura në monedhë të
huaj të sistemit bankar ndaj
kapitalit rregullator (në
përqindje).

Jan Shku Mars Prill Maj Qer Korr Gush Shtat
Tet Nënt Dhjet
Usd
4.78 3.96 4.54 5.56 6.35 4.56 5.50 6.29 9.40 4.52 3.91 4.95
Eur
2.19 3.21 0.25 2.10 0.45 3.99 16.71 9.26 4.89 2.88 3.59 1.67
Të gjitha
7.96 8.07 5.13 3.92 7.21 9.64 23.20 16.54 15.00 8.43 8.36 7.33
monedhat

Gjithashtu, testimi i pozicioneve të hapura në monedhë të huaj ndaj lëvizjeve
shock të kurseve të këmbimit usd/lek dhe euro/lek, përkatësisht me 50 pikë
përqindje dhe 40 pikë përqindje në të dyja krahët, gjatë gjithë vitit 2004, ka
treguar se ndikimi i një humbjeje potenciale në kapitalin e sistemit bankar në
tërësi dhe të bankave në veçanti, ka qenë i kufizuar.
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3.3.2. Rreziku i normës së interesit.
Rreziku i normës së interesit për sistemin bankar në fund të vitit 2004, u
shfaq i ulët dhe pa ndikime të ndjeshme në kapitalin e bankave. Këtë rrezik e
kemi vlerësuar nëpërmjet metodës së stress-testing.
Testi i parë merr në konsideratë ndikimin e ndryshimit të normës aktuale të
interesit21 mbi kapitalin rregullator. Lëvizja e normës së interesit për monedhën
vendase, luhat normën aktuale të interesit me 5 pikë përqindjeje lart dhe
poshtë. Sipas këtij testi, kjo luhatje redukton kapitalin rregullator të sistemit
bankar me 952 milionë lekë ose 1 për qind.
Testi i dytë merr në konsideratë ndryshimin e normës së interesit për
monedhën usd dhe ndikimin e tij mbi kapitalin rregullator. Kështu, shfrytëzohet
norma e interesit e fundit të periudhës dhe llogaritet ndikimi i rritjes së saj me
3 pikë përqindjeje në kapitalin rregullator, nëpërmjet diferencës së vlerave
aktuale të gap-it për shporta të ndryshme maturimi, sipas normës së re të
interesit prej 5.6 për qind.
Nga rezultatet e testit evidentohet rënie e normës së mjaftueshmërisë së
kapitalit për sistemin bankar vetëm 0.3 pikë përqindjeje; dhe rënie e kapitalit
rregullator të sistemit prej 288 milionë lekësh pas aplikimit të shock-ut.
Testi i tretë mat ndikimin mbi kapitalin rregullator të ndryshimit prej 2 pikë
përqindjeje të normës aktuale të interesit për euron, nëpërmjet diferencës së
vlerave aktuale të gap-it për shporta të ndryshme maturimi, sipas normës së
interesit të fundit të periudhës dhe normës së re të interesit prej 6 për qind.
Rezultatet evidentojnë një ndikim të vogël në normën e mjaftueshmërisë së
kapitalit të sistemit bankar, prej 0.2 pikë përqindjeje.

4. MJAFTUESHMËRIA E KAPITALIT
Zhvillimet në aktivitetin e sistemit bankar dhe rritja e peshës së portofolit
të kredive kanë dhënë efekte edhe në nivelin e mjaftueshmërisë së kapitalit
për sistemin. Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit (RMK) si rrjedhojë e këtyre
zhvillimeve, ka rënë nga 29 për qind në fund të vitit 2003 në rreth 21.6 për
qind në fund të vitit 2004. Këto nivele të relativisht të larta i atribuohen më
tepër nivelit të ulët të aktiveve të ponderuara me rrezik ndaj totalit të aktiveve,
sesa një raporti të lartë të levës financiare. Përfshirja më e madhe e bankave
në veprimtarinë e kreditimit, pritet të ruajë ndikimin në rënien e mëtejshme të
normës së mjaftueshmërisë së kapitalit.
Gjatë vitit, aktivet e klasifikuara sipas rrezikut u rritën me rreth 33 miliardë
lekë ose 52 për qind, krahasuar me ritmet e rritjes së kapitalit rregullator
me rreth 3 miliardë lekë ose 15 për qind. Tremujori i fundit i vitit konsolidon
tendencën në rënie të raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit, si rezultat
kryesisht i rritjes së investimeve të bankave në aktivitete më fitimprurëse (me
një nivel më të lartë rreziku).
Banka e Shqipërisë
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Treguesi (në milionë lekë)
Aktive pa rrezik
Aktive me rrezik të ulët
Aktive me rrezik të mesëm
Aktive me rrezik të lartë
Totali i aktiveve dhe zërave jashtë
bilancit të klasifikuar sipas rrezikut22

Grafik 13. Kapitali rregullator, aktivet e klasifikuara
sipas rrezikut dhe raporti i mjaftueshmërisë
së kapitalit për bankat e sistemit (dhjetor ’04).
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Raporti minimal i mjaftueshmërisë së kapitalit (në të djathtë)

Dhjetor 2002
211 775.3
69 246.9
9 694.1
34 567.7

Dhjetor 2003
254 548.6
67 655.5
8 031.1
40 339.1

Dhjetor 2004
271 216.7
71 384.0
8 892.7
70 805.8

55 422.9

62 237.6

94 800.7

Analiza e mjaftueshmërisë së kapitalit sipas
grupbankave të sistemit, dallon grupin e bankave
të vogla (G1) me rënie të ndjeshme të raportit
të mjaftueshmërisë së kapitalit krahasuar me
fundivitin 2003 (ndonëse ky grup vazhdon të ruajë
nivelin më të lartë të treguesit). Dy grupbankat
e tjera njohin rënie të rëndësishme të treguesit
dhe shënojnë nivele më të ulëta të tij23. Rënia
e ndjeshme e treguesit në G1 shpjegohet me
rritjen e konsiderueshme të nivelit të kredidhënies
kryesisht nga dy banka të grupit, ndërsa në
grupin e bankave të mesme (G2) dhe të mëdha
(G3) janë bankat më aktive në kredidhënie të
dallueshme dhe në sistem, të cilat vazhdojnë të
kontribuojnë në nivelet më efektive të RMK.

Viti 2004 njohu rritje të mëtejshme të niveleve
të kapitalit aksioner të sistemit, duke shënuar në
fund të tij, vlerën 26 miliardë lekë ose rreth 4 miliardë lekë më shumë se
në fundvitin 2003. Treguesi i përgjithshëm i sistemit24 ndikohet kryesisht nga
grupi i bankave të mëdha (G3), me rreth 2 miliardë lekë dhe bankave të
vogla (G1) me rreth 1.2 miliardë lekë, ndërkohë që kontributi i bankave të
mesme (G2) evidentohet vetëm 0.8 miliardë lekë.
Struktura e kapitalit aksioner të sistemit dhe ecuria e elementeve përbërëse
të tij dallojnë dhe kontributin e tyre në rritjen e niveleve të kapitalit.

Tabelë 13. Struktura e
kapitalit aksioner.

Treguesi
Kapitali i vet aksioner
Kapitali i paguar25
Primet e aksioneve
Rezervat
Diferenca rivlerësimi
Fitimi (humbja) e pashpërndarë
Fitimi (humbja) e vitit në vazhdim

Dhjetor 2002
Dhjetor 2003
Dhjetor 2004
në milionë
në milionë
në milionë
në %
në %
në %
lekë
lekë
lekë
21 592.2 100.0 21 984.9 100.0 25 949.5 100.0
14 516.6 65.6 18 512.3 69.3 23 593.5 71.5
1.8
0.0
9.4
4 199.6 19.4
4 517.5 20.5 2 436.826
-354.6
-3 285.8
-5 033.8
536.7
2.5
-180.9
-155.0
2 693.9 12.5
2 422.0 11.0
5 106.1 19.7

Elementi kryesor i kapitalit aksioner - kapitali i paguar- vazhdon të ruajë
peshën kryesore (rreth 72 për qind) në kapitalin aksioner të sistemit, me një
kontribut në vlerë absolute prej 5 miliardë lekësh ose rreth 1 miliard lekë
më shumë se kontributi i tij në vitin 2003. Sistemit iu shtua një bankë e re
gjatë vitit27 dhe disa banka rritën nivelet e kapitalit të paguar, duke ndikuar
pozitivisht në rritjen e niveleve të treguesit për sistemin. Gjithashtu, nivelet e
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konsiderueshme të fitimit ndikojnë pozitivisht në kapital, ndonëse efekti pozitiv
i tyre zbehet nga efekti negativ i diferencave debitore të rivlerësimit, si rezultat
i nënçmimit kryesisht të dollarit amerikan kundrejt lekut. Elementi – primet e
aksioneve- shfaqet për herë të parë në nivele modeste në kapitalin e sistemit
dhe është kontribut i tregtimit të aksioneve të një banke28 në tremujorin e
fundit të vitit.
Viti 2004 konsolidoi rritjen në vazhdimësi të aktivitetit të bankave me
tendencë investimet më me rrezik, rritje kjo që shoqëroi tendencën në rënie
të raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit. Bankat e sistemit shfaqën nivele
të mjaftueshmërisë së kapitalit mbi ato minimale të kërkuara (12 për qind)
dhe perspektiva e rritjes së niveleve të kapitalit minimal të kërkuar deri në 1
miliard lekë në periudhën afatmesme 2005-2008, do t’í paraqesë bankat
më të kapitalizuara dhe të afta të përballojnë rreziqet që ato ndërmarrin në
veprimtarinë e tyre.

5. REZULTATI FINANCIAR I SISTEMIT BANKAR
Sistemi bankar në fund të vitit 2004 pati një rezultat neto pozitiv prej rreth
5,106 milionë lekësh apo 650 milionë lekë më të lartë sesa viti 2003. Ky
rezultat mbështetet jo vetëm me rritjen e vëllimit të aktiveve dhe në përgjithësi
të veprimtarisë së sistemit bankar, por edhe me rritjen e rentabilitetit,
pavarësisht nga rritja e shpenzimeve të veprimtarisë29.
Kthyeshmëria nga aktivet mesatare (RoA) rezulton në nivelin 1.28 për qind.
Treguesi është disi më i lartë se ai i vitit 2003, gjë që tregon për një rritje të
efektivitetit të sistemit bankar në tërësi gjatë vitit 2004. Për rrjedhojë, RoA
vazhdon të vlerësohet si një tregues i mirë dhe brenda niveleve kufi sipas
standardeve ndërkombëtare. Megjithëse niveli i RoA është stabilizuar në fund
të vitit, gjatë vitit 2004 ky tregues ka qenë disi i luhatshëm, duke reflektuar
në përgjithësi dinamikën e sistemit bankar, zgjerimin e tij si edhe mundësitë e
reja për të maksimizuar fitimet.
Sipas grupeve të bankave, niveli më i lartë i RoA evidentohet rreth nivelit
1.93 për qind për G1, pasuar nga 1.27 për qind për G3 dhe 0.96 për qind
për G2. Ndonëse grupi i tretë i bankave renditet i dyti në fund të vitit 2004 si
rrjedhojë e influencës së faktorëve të përkohshëm, ai përbën grupin që shfaq
qëndrueshmërinë më të madhe në kohë të treguesit.
Marzhi neto nga interesat (NIM)30 ka rënë ndjeshëm në fund të vitit 2004
(krahasuar me fundin e vitit 2003), nga 3.23 për qind në 3.08 për qind
duke reflektuar kryesisht politikën monetare lehtësuese, të ndjekur nga Banka
e Shqipërisë gjatë vitit 200431 (në kushtet kur depozitat në lekë përbëjnë
mesatarisht rreth 70 për qind të totalit të depozitave, ndërsa pjesa më e madhe
e bilancit të sistemit bankar dominohet gjithashtu nga leku). Kjo rënie mund të
ishte edhe më e madhe, nëse norma bazë e interesit për usd nuk do të pësonte
rritje të qëndrueshme gjatë këtij viti, ndërsa norma bazë e interesit për euro ka
qenë e pandryshuar. Në kushte normale, treguesi i NIM nuk duhej të kishte
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ndryshuar dukshëm, si në rastin konkret me 15 pikë bazë. Megjithëkëtë, bankat
në përgjithësi kanë treguar se lëvizjet në normat bazë të interesit për monedha
të ndryshme, i reflektojnë më tepër në krahun e pasivit kur bëhet fjalë për ulje
të tyre dhe më tepër në krahun e aktivit, kur ka rritje. Ky fenomen bëhet edhe
më i dukshëm për periudha relativisht të gjata kohore (si në rastin konkret një
periudhë njëvjeçare) pasi edhe mundësia e riçmimit të elementeve të aktivit
dhe pasivit është më e madhe. Konkluzioni në fjalë mbështetet edhe nga fakti
që sistemi bankar vazhdon të tregojë qëndrueshmëri në drejtim të aftësisë për
të investuar në aktive që fitojnë interesa dhe mbledhjes së burimeve për të
cilat paguhen interesa. Gjithashtu, lëvizja e NIM nuk shfaqet në harmoni me
kahun e lëvizjes së ROA, duke përfaqësuar një zhvillim jashtë prirjes normale.
Kjo sjellje e këtyre treguesve përgjatë vitit 2004 është ndikuar nga rezultati i
aktiviteteve jo të qëndrueshme, pjesë përllogaritëse e RoA.

D. RREGULLIMET
Paketa rregullatore e mbikëqyrjes bankare vazhdoi të plotësohet dhe
të përmirësohet më tej gjatë vitit 2004. Duke u ndalur shkurtimisht në
përmirësimet e bëra do të veçonim:
1. Rregullorja “Për parandalimin e pastrimit të parave”. Për hartimin e
kësaj rregulloreje i jemi referuar ligjit aktual mbi luftën kundër pastrimit
të parave, 40 rekomandimeve të Financial Action Task Force (FATF) për
parandalimin e pastrimit të parave dhe 8 rekomandimeve të luftës kundër
financimit të terrorizmit. Qëllimi i kësaj rregulloreje është parandalimi i
përdorimit të bankave si rrugë për pastrimin e parave dhe për financimin
e terrorizmit, si dhe parandalimi i kryerjes së veprimeve kriminale në
fushën ekonomike dhe financiare. Nga ana tjetër, është mbajtur parasysh
që pastrimi i parave dhe financimi i terrorrizmit dëmtojnë reputacionin
e bankës në veçanti dhe të të gjithë sistemit bankar. Për parandalimin e
këtyre pasojave është e rëndësishme që bankat të zbatojnë vazhdimisht
standardet më të larta për ndalimin dhe për gjetjen e rasteve të pastrimit
të parave apo të financimit të terrorizmit.
Në këtë rregullore përcaktohen të gjitha procedurat që duhet të ndiqen
nga bankat (dhe institucionet e tjera të licencuara) për identifikimin e
klientëve, procedurat e regjistrimit të të dhënave të tyre, afatet e ruajtjes së
dokumentacionit, mënyrat se si dhe kur duhet të raportohet në Drejtorinë e
Luftës kundër Pastrimit të Parave si dhe në Bankën e Shqipërisë, strukturat
përkatëse që duhet të angazhohen në këtë proces dhe përgjegjësitë e tyre.
Vend të veçantë zë në këtë rregullore dhe pjesa mbikëqyrëse e bankave
nga Banka e Shqipërisë përsa i përket Luftës kundër Pastrimit të Parave.
2. Ndryshimi i udhëzimit “Për kapitalin rregullator të bankës”. Ndryshimet
në këtë udhëzim janë:
- Harmonizimi në llogaritjen e kapitalit rregullator për mbulimin e rrezikut
të kredisë (tek raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit) dhe kapitalit
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rregullator global për mbulimin e rreziqeve të tregut. Metodologjia
e llogaritjes së kapitalit bazë dhe kapitalit shtesë është e njëjtë
(kapitali bazë plus kapitalin shtesë), por kapitali rregullator global për
mbulimin e rreziqeve të tregut përfshin edhe kapitalin mbishtesë (Tier
3). Llogaritjet e kapitalit mbishtesë bëhen sipas pjesës së mbetur të
kapitalit bazë dhe pjesës së mbetur të kapitalit shtesë. Pikërisht në
përcaktimin e saktë të pjesës së mbetur të kapitalit bazë dhe pjesës
së mbetur të kapitalit shtesë, janë bërë përmirësimet për llogaritjen e
kapitalit rregullator global.
- Përcaktimi më i qartë i llojeve të rezervave që figurojnë në kapitalin e
bankave.
3. Ndryshimi i rregullores “Për mjaftueshmërinë e kapitalit”. Ndryshimet në
rregullore janë:
- Ndarja për efekt të ponderimit të aktiveve nga kundërpartia e vendeve
të zonave A dhe B në kundërparti të vendeve anëtare të zonës së OECD
dhe vendeve joanëtare.
- Ponderimi i kredive hipotekare me 50 për qind vetëm në rastet e një
prone rezidenciale që përdoret për banim ose jepet me qira.
4. Miratimi i rregullores “Për administrimin e rrezikut të kredisë”.
Qëllimi i kësaj rregulloreje është administrimi i rrezikut të kredisë, në
mënyrë që banka të minimizojë humbjet e mundshme nga kreditë dhe
nga aktivet e tjera të ngjashme me to dhe të ndjeshme ndaj lëvizjeve të
normave të interesit. Në këtë rregullore përcaktohen kriteret, kategoritë
dhe metodat e klasifikimit të kredive dhe të aktiveve të tjera të bankës,
duke llogaritur një nivel të përshtatshëm fondesh rezervë për mbulimin
e humbjeve të mundshme nga pamundësia e rekuperimit të vlerës së
plotë të tyre. Në këtë rregullore jepet më qartë përparësia e vlerësimit
të kritereve për përcaktimin e cilësisë së portofolit, vlerësimi periodik i
cilësisë së aktiveve në tërësi dhe angazhimeve të dhëna.
Gjatë këtij viti është punuar dhe për të bërë përmirësimet në ligjin
ekzistues “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”. Këto përmirësime po
diktohen nga nevoja e adoptimit të direktivave evropiane në këtë fushë, si
dhe të parimeve të Bazelit për një mbikëqyrje efektive. Krahasuar me ligjin
ekzistues, projekti i ri synon të jetë më i plotë, më i saktë në disa elemente
të tij duke futur koncepte të reja në përputhje me direktivën evropiane
83/349 dhe direktiva të tjera të rëndësishme. Parashikohen ndryshime në
mënyren e licencimit të veprimtarive sipas nivelit të kapitalit, në mbikëqyrjen
e konsoliduar etj..
Është menduar që mjaft dispozita që i takojnë administrimit të rrezikut të
futen në ligj, gjë që deri tani është mbuluar me rregullore. Projekti, për të
cilin është marrë edhe asistencë nga institucionet financiare ndërkombëtare,
do t’i nënshtrohet një faze diskutimi të gjerë me industrinë bankare dhe me
institucione të tjera të rëndësishme.

Banka e Shqipërisë

29

2004-2005

2004-2005

Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Bankare

E. INSPEKTIMET NË VEND
Banka e Shqipërisë në zbatim të përgjegjësive ligjore si autoriteti mbikëqyrës
i bankave dhe i institucioneve financiare jobanka, i shoqërive të kursimkreditit dhe i zyrave të këmbimit valutor që kryejnë veprimtari financiare të
licencuara prej saj edhe gjatë vitit 2004, nëpërmjet mbikëqyrjes nga jashtë dhe
inspektimeve në vend, është përpjekur të sigurojë një veprimtari të shëndoshë
bankare, duke ruajtur stabilitetin e sistemit bankar dhe duke forcuar besimin
e publikut tek ai.
Procesi i mbikëqyrjes gjatë vitit 2004 është përmirësuar sidomos me
miratimin e vendimit të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.30,
datë 28.04.2004, që ka të bëjë me “Politikën operative të mbikëqyrjes”.
Ky dokument orienton procesin e mbikëqyrjes drejt rrezikut për të gjitha
institucionet që janë subjekt i licencimit nga Banka e Shqipërisë. Mbështetur
në këtë dokument u ndërtua plani i mbikëqyrjes për vitin 2004, i mbështetur
në disa ngjarje të cilat minimalisht duhet të ndodhin gjatë një cikli mbikëqyrës
dhe për ta shndërruar funksionin mbikëqyrës në një proces të vazhdueshëm
dhe proaktiv. Në funksion të kësaj politike, cikli i mbikëqyrjes për bankat që
paraqesin më pak shqetësime për mbikëqyrjen është zgjatur nga 12 muaj
në 18 muaj, ndërsa për bankat që mund të paraqesin probleme si edhe për
bankat e reja është ulur në 6 muaj.
Gjatë vitit 2004 krahas mbikëqyrjes në vend, një rëndësi e veçantë i është
kushtuar komunikimit me strukturat përfaqësuese të bankave. Për t’u theksuar
është se kjo linjë e hapur komunikimi, është vlerësuar gjithnjë e më tepër nga
ana e strukturave drejtuese të bankave. Për këtë arsye, së fundi, janë shtuar
rastet kur kërkesat për takim vijnë nga ana e bankave. Duke filluar që prej
miratimit të Dokumentit të Politikës Operative të Mbikëqyrjes, konkluzionet
e çdo raporti inspektimi, shoqërohen me kërkesën që drejtuesit ekzekutivë
të bankës të parashikojnë dhe të ndihmojnë në organizimin e takimeve
periodike mes anëtarëve të këshillit drejtues të tyre dhe Bankës së Shqipërisë.
Kjo ndihmë është e nevojshme, në kushtet kur këshillat drejtues të bankave
me kapital privat të huaj, mblidhen jashtë vendit. Gjithashtu, gjatë vitit 2004,
janë organizuar takime me dy kompanitë kryesore të auditimit të jashtëm në
vend (Deloitte&Touche dhe KPMG) për çështje të rezultuara nga auditimet e
tyre dhe nga inspektimet e Bankës së Shqipërisë për banka të ndryshme.
Procesi i mbikëqyrjes është shoqëruar me ndërtimin e strategjisë së
mbikëqyrjes së çdo banke, një dokument i cili synon të paraqesë në mënyrë
të përmbledhur veprimtarinë e bankës dhe mënyrën e mbikëqyrjes së saj në
të ardhmen e afërt.
Këto ndryshime në procesin mbikëqyrës, kanë qenë pjesë e një plani
zhvillimi të ndërtuar me ndihmën e Bankës Botërore.
Gjatë vitit 2004 janë kryer 30 inspektime në banka (të plota dhe të
pjesshme), 7 inspektime të plota në institucionet financiare jobanka, 1
inspektim i plotë në shoqëritë e kursim-kreditit dhe unionin e tyre si dhe 42
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inspektime në zyra të këmbimeve valutore. Qëllimi kryesor ka qenë që të
sigurohet se bankat kryejnë një veprimtari të shëndoshë dhe të sigurtë, dhe në
funksion të këtij qëllimi ka qenë edhe lënia dhe zbatimi i rekomandimeve të
Bankës së Shqipërisë. Tashmë është rritur shkalla e analizës së veprimtarisë së
bankës si dhe e aftësive të administrimit të saj si dhe i jepet më shumë rëndësi
aftësisë së bankës për t’iu përshtatur kushteve të reja të tregut dhe zgjerimit të
veprimtarisë për të realizuar një fitim normal.
Spektrit të inspektimit, i është shtuar edhe drejtimi i teknologjisë së
informacionit, duke mundësuar vlerësimin si në aspektin sasior dhe në atë
cilësor të informacionit të gjeneruar nga sistemi për drejtimin e bankës si dhe
pakësimin e rreziqeve operacionale. Duhet theksuar se gjatë vitit 2004, është
rritur kërkesa për një mbikëqyrje efektive të orientuar drejt rreziqeve duke i
identifikuar, vlerësuar dhe duke marrë masa korrektuese për t’i ndrequr, sipas
rekomandimeve të dhëna në raporet e inspektimeve.
Problemet e konstatuara nga inspektimet në vend mund t’i ndajmë si më
poshtë:
1. Probleme që lidhen me administrimin e lartë (këshilli drejtues, komiteti i
kontrollit, drejtimi ekzekutiv). Rekomandimet e inspektimeve kanë synuar
rritjen e përgjegjësisë së këtyre organeve duke theksuar problemet, të
cilat janë gjykuar kritike për të siguruar një aktivitet të shëndoshë dhe
të sigurtë të bankave. Theksimi i këtyre rekomandimeve, ka si qëllim
ndjekjen e tyre me përparësi dhe përgjegjshmëri nga administrimi i lartë.
Për komitetet e kontrollit është kërkuar bashkëpunim më i ngushtë me
strukturat e kontrollit të brendshëm, rritje e përgjegjësisë për problemet
e prezantuara, rritje e pavarësisë dhe e kërkesës së llogarisë për këtë
të fundit, kryerje e verifikimeve në bankë etj.. Një nga rekomandimet e
dhëna më shpesh lidhet me plotësimin e dokumentacionit të drejtuesve
të lartë, të cilët duhet të miratohen paraprakisht nga Banka e Shqipërisë.
Shpesh ky dokumentacion dërgohet pasi këta drejtues kanë filluar
efektivisht punën.
Organet drejtuese në përgjithësi kanë reaguar pozitivisht ndaj
rekomandimeve. Në funksion të rritjes së bashkëpunimit midis tyre dhe Bankës
së Shqipërisë, janë shtuar takimet dhe kontaktet midis palëve.
2. Probleme që lidhen me kuadrin e brendshëm rregullativ të bankave.
Me zgjerimin e aktivitetit dhe rritjen e kompleksitetit të shërbimeve
bankare, vazhdimisht lind nevoja për pasurimin dhe përmirësimin e
kuadrit të brendshëm rregullativ. Ky problem është më i prekshëm për
bankat e reja, prandaj atyre u është kushtuar kujdes i veçantë nëpërmjet
inspektimeve më të shpeshta për të vlerësuar plotësimin e politikave dhe
të procedurave të brendshme, si dhe cilësinë e tyre.
Edhe në këtë drejtim, bankat në përgjithësi kanë reaguar mirë, por është e
nevojshme që përputhshmëria me politikat dhe me rregulloret e brendshme,
të monitorohet më nga afër nga këshillat drejtues, pasi jo rrallë konstatohen
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shmangie nga kërkesat e tij. Në këtë kontekst është rekomanduar rritja e
përgjegjësisë dhe e anës cilësore të punës së kontrollit të brendshëm dhe
komitetit të kontrollit.
3. Probleme që lidhen me zbatimin e rregulloreve. Megjithëse ka patur
përpjekje nga bankat për një zbatim sa më të mirë të kuadrit rregullativ
të Bankës së Shqipërisë, përsëri janë konstatuar shkelje të kërkesave të
rregulloreve. Rregulloret për të cilat shkeljet kanë qenë më të shpeshta
janë:
a) rregullorja “Për pozicionet e hapura valutore”;
b) rregullorja “Për kapitalin fillestar minimal”. Shkelja e kësaj rregulloreje
është e theksuar nga bankat, të cilat kanë nivelin e parë të licencës dhe
që si rezultat i luhatjeve të kursit të këmbimit (për bankat të cilat e kanë
paguar kapitalin në valutë, kryesisht në usd) kapitali i tyre bazë ka rënë
nën nivelin e kapitalit minimal të kërkuar. Një faktor tjetër që ka ndikuar
ka qenë edhe niveli i humbjes, i cili është ndjerë më tepër tek bankat e
reja, por edhe tek bankat të cilat megjithëse kanë disa vite veprimtari,
vazhdojnë të akumulojnë humbje. Në këto raste, aksionerëve iu është
kërkuar të shtojnë kapitalin për ta sjellë atë në nivelin e kërkuar. Reagimi
i tyre ka qenë i mirë;
c) rregullorja “Për administrimin e rrezikut të kredisë”. Shtesa e provigjoneve
të kredive ka qenë një nga çështjet më të debatuara midis inspektorëve
dhe drejtuesve të bankës;
d) rregullorja “Për kontrollin e rreziqeve të mëdha”. Tejkalimet e kufijve të
përqendrimit për një përfitues vihen re kryesisht për vendosjet në banka
(sidomos për degët e bankave të huaja) dhe disa kredimarrës;
e) rregullorja “Për veprimtarinë valutore”. Vërejtjet për zbatimin e kësaj
rregulloreje përgjithësisht lidhen me dokumentimin e transfertave me
anë të aktzhdoganimeve. Në mjaft banka është rekomanduar trainimi i
personelit me formatet dhe elementet e vlefshmërisë së aktzhdoganimeve,
që pranohen si dokumente justifikuese për transfertat tregtare.
4. Probleme që lidhen me sistemin e teknologjisë dhe informacionit. Vitin e
kaluar u krye për herë të parë inspektimi i sistemeve të teknologjisë dhe
informacionit. Nga ky inspektim rezultuan një sërë problemesh, të cilat
nuk ishin evidentuar më parë. Në raportet e inspektimeve të këtij viti u
vlerësua reagimi i bankave lidhur me rekomandimet e dhëna. Vërehet
se një pjesë e mirë e këtyre problemeve vazhdojnë të ekzistojnë. Për
shkak të kostove të larta që shoqërojnë ndryshimet e nevojshme në këto
sisteme, bankat paraqesin rezistencë ndaj tyre ose ndryshimet bëhen
shumë ngadalë. Problemet e evidentuara lidhen kryesisht me gjenerimin
automatik të informacionit të nevojshëm, me modulet e përdorura për
fushat e ndryshme të aktivitetit, me ndarjen e të drejtave lidhur me hedhjen
e të dhënave dhe autorizimet e veprimeve etj.. Inspektorët përkatës që
ndjekin bankat, e kanë patur në vëmendje edhe këtë element gjatë
ndërtimit të strategjive përkatëse të mbikëqyrjes.
5. Probleme që lidhen me kontabilitetin. Problemet që lidhen me
kontabilitetin, i referohen nevojës për zbatimin e kërkesave të Manualit
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të Kontabilitetit Bankar, dhe shpesh intepretimeve të ndryshme që i
bëhen nga bankat, në kuadër edhe të prirjes për të zbatuar standardet
ndërkombëtare të kontabilitetit. Disa probleme lidhen me mënyrën e
mbajtjes së fitimit (në kushtet kur kapitali është në valutë), me mënyrën
e mbajtjes së aktiveve të qëndrueshme etj..
Gjatë inspektimeve janë vërejtur edhe çështje të tjera që lidhen me përsosjen
e masave për parandalimin e pastrimit të parave, me arritjen e objektivave të
vendosur në buxhetin vjetor, me trainimin e personelit etj..

1. ZBATIMI I PLANIT TË ZHVILLIMIT TË MBIKËQYRJES
Që prej fillimit të vitit 2001, Departamenti i Mbikëqyrjes ka qenë i angazhuar
në zbatimin e një plani zhvillimi, i cili është hartuar në bashkëpunim me Bankën
Botërore. Qëllimi kryesor i këtij plani zhvillimi është standardizimi i procesit
mbikëqyrës dhe i procedurave të tij, shndërrimi i mbikëqyrjes në një proces të
vazhdueshëm dhe proaktiv, si edhe orientimi i tij drejt identifikimit të rreziqeve,
drejt zbatimit të masave korrektuese dhe drejt verifikimit të zbatueshmërisë
së tyre. Përputhshmëria me kërkesat e këtij plani zhvillimi, ishte një kusht
për lëvrimin e transhit të dytë të kredisë FSAC (Financial Sector Adjustment
Credit), të akorduar nga Banka Botërore.
Gjatë gjithë periudhës që prej fillimit të zbatimit të këtij plani, Departamenti
i Mbikëqyrjes ka qenë i angazhuar në zbatimin e kërkesave të tij. Me qëllim
ndjekjen dhe vlerësimin e ecurisë së tij, ndërmjet Departamentit të Mbikëqyrjes
dhe Bankës Botërore ka patur një komunikim të vazhdueshëm, i cili është
materializuar ndër të tjera edhe nëpërmjet diskutimeve të drejtpërdrejta në
kuadrin e misioneve të autorizuara nga Banka Botërore për këtë qëllim. Orientimi
i diskutimeve dhe përcaktimi i platformës së mëtejshme për t’u zhvilluar, ka qenë
i mbështetur në matricën bazë të planit të punës, me synimin e përmirësimit të
mëtejshëm cilësor të praktikave, të proceseve, të metodikave dhe të materialeve
të formuara ose në formim, që burojnë nga kërkesat e këtij plani.
Theksojmë, se misionet e Bankës Botërore kanë konstatuar përmirësim të
vazhdueshëm lidhur me përmbushjen e kërkesave të këtij plani zhvillimi. Ky
progres, është vënë në dukje, veçanërisht në misionet e muajve tetor 2003,
qershor dhe tetor 2004. Si rezultat, misioni i fundit i Bankës Botërore ka
theksuar në materialin përmbledhës Aide-Memoire, se kjo pikë e kërkesave të
FSAC mund të konsiderohet plotësisht e realizuar.
Më poshtë po japim në mënyrë më të detajuar elementet e planit dhe
realizimin e tyre:
Deklarata e Misionit të Mbikëqyrjes, ka qenë e hartuar dhe e miratuar për
vitin 2004 dhe sipas Planit të Zhvillimit të Mbikëqyrjes duhet të rishikohet
(qoftë edhe për kujtesë) dhe të kalohet çdo vit për miratim në Këshillin
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Kjo deklaratë është rikonceptuar dhe
për vitin 2005 ka kaluar në Këshillin Mbikëqyrës, në muajin janar 2005.
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Lidhur me procesin e kontrollit të jashtëm të bankave është miratuar
rregullorja e re “Për ekspertët kontabël të autorizuar të bankave”, të cilës iu
bënë edhe disa ndryshime mbështetur në rekomandimet e Bankës Botërore. Në
këtë kontekst janë realizuar edhe takime me ekspertët kontabël të miratuar të
bankave, gjë e cila do të jetë një proces i vazhdueshëm. Rekomandimi lidhur
me raportin midis komitetit të kontrollit dhe ekspertit kontabël të autorizuar
të bankave është parashikuar të përfshihet në ndryshimet e propozuara të
ligjit “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”. Ky element është konsideruar
nga Misioni i Bankës Botërore i plotësuar dhe pjesërisht i plotësuar për
rekomandimin që lidhet me ndryshimin e ligjit.
Misioni i Bankës Botërore e konsideron të plotësuar detyrën lidhur me
përcaktimin e qartë të përgjegjësive dhe detyrave për aktivitetin e mbikëqyrjes
bankare. Kjo është e shprehur në “ Matricën mbi nivelin e vendimmarrjes për
mbikëqyrjen bankare” në të cilën janë dhënë, sipas hierarkisë, kompetencat për
marrjen e vendimeve. Qëllimi ka qenë përcaktimi më i saktë i kompetencave
për vendimet që merren.
Procesi i vlerësimit të cilësisë për një cikël mbikëqyrjeje për disa banka,
konsiderohet i realizuar. Ky është një proces nëpërmjet të cilit, mbikëqyrja
verifikon eficiencën e funksionit mbikëqyrës dhe uniformitetin e tij. Në qershor
të vitit 2004, ai u krye për herë të dytë dhe Misioni i Bankës Botërore vlerësoi
ndryshimet e kryera në procedurat e kryerjes së këtij programi dhe u shpreh
i interesuar të njihej me rezultatet e tij. Departamenti pasi diskutoi raportet
dhe rezultatet e arritura nga ky proces, përgatiti një informacion për Këshillin
Mbikëqyrës ku përcaktoi dhe masat që do të merren në vazhdim.
Detyrat për funksionimin e mbikëqyrjes bankare janë përfshirë, përveçse në
rregullore e manuale të veçanta edhe në dokumentin përmbledhës “Politika
operative e mbikëqyrjes”, i cili është miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës në maj
të vitit 2004. Ky element është konsideruar pjesërisht i plotësuar, pasi kërkohet
zbatimi me efektivitet në praktikë i saj.
Politika Operative e Mbikëqyrjes e përcakton mbikëqyrjen si një proces të
vazhduar dhe e orienton atë drejt identifikimit të rrezikut dhe vlerësimit të tij
nga ana e bankës. Ky dokument:
• përcakton ciklin e mbikëqyrjes dhe ngjarjet minimale që duhet të ndodhin
ndaj tij;
• kërkon bashkëpunim më të madh dhe të rregulluar, midis vetë strukturave
të Departamentit të Mbikëqyrjes;
• synon të vendosë një urë të nevojshme dhe të qëndrueshme komunikimi
midis mbikëqyrjes dhe industrisë bankare;
• kërkon bashkëpunim midis mbikëqyrjes dhe institucioneve të tjera
mbikëqyrëse brenda vendit, shoqërive të ekspertëve kontabël dhe
institucioneve të tjera mbikëqyrëse jashtë vendit.
Si pjesë e kësaj politike përmendet edhe Manuali i Masave Korrektuese,
me ndihmën e asistencës së huaj, është punuar për ndërtimin e këtij Manuali,
pjesa thelbësore e të cilit mendohet të mishërohet në ndryshimet e ligjit.
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Në drejtim të bashkëpunimit me institucione të tjera është vendosur një
komunikim më i rregullt midis mbikëqyrjes bankare dhe industrisë bankare.
Takimet periodike me të gjitha bankat ose banka të veçanta, do të vazhdojnë
dhe do të implementohen si pjesë e procesit mbikëqyrës në kuadër të
kërkesave të Politikës Operative të Mbikëqyrjes. Njëkohësisht, po bëhen
përpjekje për nënshkrimin e Marrëveshjeve të Bashkëpunimit midis Bankës
së Shqipërisë dhe institucioneve të tjera mbikëqyrëse32 të tregut financiar, në
fushën e mbikëqyrjes.
Në fillim të këtij viti është krijuar sistemi i brendshëm i bazës së të dhënave
për mbikëqyrjen bankare duke përfshirë regjistrat e subjekteve të licencuara,
analizat periodike të subjeteve të veçanta dhe të sistemit në tërësi si dhe
raportet e inspektimeve si për bankat ashtu edhe për subjektet jobanka, për
zyrat e këmbimit, për shoqërite e kursim-kreditit dhe për unionet e tyre. Ky
element konsiderohet edhe nga Banka Botërore i realizuar dhe që duhet
përditësuar me informacionet e reja.
Buxheti dhe burimet financiare, duhet të mbështeten edhe në nevojat e
së ardhmes, nëpërmjet zhvillimit të detajuar të strategjive të mbikëqyrjes,
vlerësimit mbi nevojat e personelit etj.. Në këtë drejtim do të ndihmojë edhe
hartimi i Politikës Operative të Mbikëqyrjes.

F. ZHVILLIMET NË GJASHTËMUJORIN E PARË TË VITIT
2005
1. PROGRAMI I VLERËSIMIT TË SEKTORIT FINANCIAR
(FINANCIAL SECTOR ASSESSMENT PROGRAM - FSAP)
1.1 PAK HISTORI
Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe Banka Botërore (BB) filluan
programin FSAP në maj të vitit 1999, si një program vullnetar me qëllim
forcimin e monitorimit të sistemeve financiare në vendet anëtare. Programi
FSAP, i cili lindi gjatë periudhës së krizave të fundit të viteve 1990, synon
të ndihmojë vendet të përmirësojnë qëndrueshmërinë e tyre ndaj krizave
dhe efekteve negative, që vijnë nga problemet e vendeve të rajonit si dhe
të ndihmojë rritjen ekonomike, duke rritur qëndrueshmërinë e sistemit
financiar.
Vlerësimi që i bëhet sistemit financiar nga ana e FSAP identifikon pikat e
forta dhe rreziqet e sistemit financiar, dhe lidhjen reciproke midis ecurisë
së sektorit financiar dhe zhvillimeve makroekonomike. Ai synon të zbulojë
nevojat që ka sistemi financiar për t’u zhvilluar dhe të ndihmojë autoritetet të
përgatisin përgjigjet e duhura kundrejt këtyre nevojave.
FSAP tashmë është bërë platforma kryesore për punën kërkuese për
sistemin financiar, duke lejuar për një bazë informacioni të sistemit financiar
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më të thellë, më të gjerë dhe më sistematike. Programi gjithashtu, ndihmon
në shpërndarjen e informacionit mbi standardet dhe kodet, mbi vlerësimin
e tyre si dhe ka ndihmuar në përgatitjen e metodologjive që përdoren gjatë
këtyre vlerësimeve.
Në përfundim të programit, grupi i FSAP përgatit një raport për autoritetet
vendase, në të cilin prezanton analizat dhe gjetjet e tij. Duke u bazuar në këtë
platformë të përbashkët analitike, stafi i FMN dhe i BB përgatit secili nga një
raport përmbledhës për këshillat e tyre ekzekutivë - respektivisht një vlerësim
të stabilitetit të sistemit financiar (FSSA) dhe një vlerësim të sektorit financiar
(FSA) - të cilët fokusohen në problemet që dalin gjatë procesit të FSAP dhe që
janë të rëndësishëm për mandatin dhe për përgjegjësitë e secilit institucion.
Një përmbledhje e vlerësimit të standardeve përfshihet në FSSA si dhe
publikohet një material i vençantë që quhet “Raporte mbi vlerësimin e
standardeve dhe kodeve” (ROSCs). Kjo punë diagnostikuese ndiqet më pas
me asistencë teknike dhe me forma të tjera ndihme, për të mbështetur vendet
në përmirësimin e problemeve të identifikuara gjatë programit.

1.2 PROGRAMI FSAP PËR MBIKËQYRJEN NË BANKËN E SHQIPËRISË
Programi FSAP në Shqipëri u krye në dy faza. Në fazën e parë, në muajin
shkurt 2005, mori pjesë i gjithë grupi FSAP dhe u krye pjesa më e madhe e
vlerësimeve. Më pas, një pjesë e grupit FSAP erdhi në muajin mars për të
kryer vlerësimin e parimeve të sistemit të pagesave. Në muajin gusht u soll
raporti përfundimtar nga ana e grupit FSAP.
Përsa i përket mbikëqyrjes bankare, programi FSAP konsistonte në:
• një vlerësim të parimeve të Bazelit për një mbikëqyrje efektive;
• një analizë stress testing të sistemit financiar33.
Më poshtë po japim disa nga gjetjet kryesore të vlerësimit të parimeve të
Bazelit për një mbikëqyrje efektive.

1.3 SHKALLA E PËRMBUSHJES SË PARIMEVE TË BAZELIT
Objektivi kryesor i Komitetit të Bazelit për mbikëqyrjen bankare është:
“Asnjë njësi bankare të mos mbetet pa u mbikëqyrur dhe që mbikëqyrja të
jetë e mjaftueshme”.
Dobësitë e sistemit financiar të një vendi në zhvillim apo të zhvilluar
mund të kërcënojnë stabilitetin financiar të këtij vendi por edhe stabilitetin
ndërkombëtar. Nevoja për të përmirësuar dhe për të forcuar sistemin financiar
ka ardhur nga shtimi i problemeve ndërkombëtare financiare. Mbi këtë bazë,
Komiteti i Bazelit ka përgatitur një dokument që titullohet “ Parimet bazë për
një mbikëqyrje bankare efektive”. Për hartimin e këtij dokumenti, Komiteti
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i Bazelit ka bashkëpunuar ngushtë edhe me vendet që nuk janë anëtare të
G10. 25 parimet e Komitetit të Bazelit duhet të zbatohen në mënyrë që sistemi
i mbikëqyrjes të jetë efektiv. Këto parime kanë të bëjnë me:
•
•
•
•
•
•
•

parakushtet për një mbikëqyrje efektive;
licencimin dhe strukturën;
rregullat e kujdesshëm dhe kërkesat;
metodat e mbikëqyrjes në vazhdimësi;
kërkesat e informacionit;
fuqinë ligjore të mbikëqyrësve;
mbikëqyrjen e aktivitetit bankar jashtë kufijve.

Këto parime përbëjnë disa kërkesa minimale që zbatohen sipas kushteve
të vendit përkatës, pavarësisht nga niveli i zhvillimit të tij. Në përcaktimin e
parimeve bazë për një mbikëqyrje efektive janë pasur parasysh këto çështje
kryesore:
• Objektivi kryesor i mbikëqyrjes që është ruajtja e stabilitetit dhe e besimit
në sistemin financiar, dhe pakësimi i rrezikut të humbjes së depozituesve
dhe kreditorëve.
• Mbikëqyrësit duhet të inkurajojnë disiplinën e tregut.
• Mbikëqyrësit duhet të kenë pavarësi operacionale dhe fuqi ligjore për të
grumbulluar informacion, dhe të kenë autoritet për të kërkuar zbatimin
e vendimeve të tyre.
• Mbikëqyrësit duhet të kuptojnë natyrën e biznesit që kryejnë bankat dhe
të sigurohen që rreziku i ndërmarrë nga bankat administrohet mirë.
• Profili i rrezikut individual të çdo banke të vlerësohet mirë dhe të ketë
burime të mjaftueshme mbikëqyrëse.
• Mbikëqyrësit duhet të sigurohen që rreziku që ka ndërmarrë banka është
në raport me kapitalin e saj, aftësitë drejtuese, sistemin e kontrollit të
brendshëm të saj; dhe
• Ekziston një bashkëpunim i ngushtë me autoritetet mbikëqyrëse të
vendeve të tjera.
Banka e Shqipërisë, në zbatimin e rolit të saj mbikëqyrës të sistemit bankar,
mbështetur në legjislacionin në fuqi, ka hartuar një sistem të tërë rregullash të
detyrueshëm për t’u zbatuar nga bankat e nivelit të dytë, me qëllim kufizimin
e rrezikut që ato ndërmarrin gjatë zhvillimit të aktivitetit të tyre. Në hartimin e
sistemit rregullativ, Departamenti i Mbikëqyrjes është mbështetur në përvojën
ndërkombëtare, si dhe në 25 parimet bazë për një mbikëqyrje efektive të
Komitetit të Bazelit.
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Kutia 1: Parimet bazë për një mbikëqyrje bankare efektive.
Parimet bazë të Bazelit janë 25 principe të cilat duhet të ekzistojnë në mënyrë që një
sistem mbikëqyrës të jetë efektiv. Ato janë të lidhura me:
Objektivat, autonomia, fuqitë dhe burimet
Parimi Bazë (PB) 1 është i ndarë në 6 pjesë:
PB 1.1 përkufizimin e përgjegjësive dhe objektivave të një autoriteti mbikëqyrës;
PB 1.2 aftësitë, burimet dhe pavarësinë e autoritetit mbikëqyrës;
PB 1.3 kuadrin rregullator;
PB 1.4 fuqitë detyruese;
PB 1.5 mbrojtjen ligjore të përshtatshme për mbikëqyrësit;
PB 1.6 shkëmbimin e informacionit.
Licencimi dhe struktura
PB 2 lidhet me aktivitetet e lejuara të bankave;
PB 3 lidhet me kriteret e licencimit dhe procesin e licencimit;
PB4 i kërkon mbikëqyrësve të analizojnë dhe të kenë fuqitë të ndalojnë, të gjitha
transferimet e rëndësishme të pronësisë;
PB 5 i kërkon mbikëqyrësve të kontrollojnë të gjitha blerjet dhe investimet e mëdha,
të bëra nga bankat.
Rregullimi
PB 6 lidhet me kërkesat për mjaftueshmërinë e kapitalit. Për bankat të cilat janë
aktive në tregjet ndërkombëtare këto kërkesa nuk duhet të jenë më të ulëta sesa ato
të akordit të Bazelit;
PB 7 lidhet me dhënien dhe administrimin e huave dhe kryerjen e investimeve;
PB 8 vendos kërkesat për vlerësimin e cilësisë së aktiveve dhe mjaftueshmërinë e
provigjoneve për huatë si dhe rezervat;
PB 9 vendos rregulla për identifikimin dhe kufizimin e përqendrimit të rrezikut tek një
huamarrës i vetëm ose një grup i lidhur huamarrësish;
PB 10 vendos rregulla për dhënien hua personave të lidhur;
PB 11 i kërkon bankave të kenë politika për identifikimin dhe administrimin e rrezikut
të vendit dhe rreziqeve të transferimit;
PB 12 i kërkon bankave të kenë sisteme për matjen, për monitorimin dhe për kontrollin
e rreziqeve të tregut;
PB 13 i kërkon bankave të kenë sisteme për matjen, për monitorimin dhe për kontrollin
e të gjitha rreziqeve të tjera të rëndësishme;
PB 14 i kërkon bankave të kenë sisteme të përshtatshme të kontrollit të
brendshëm;
PB15 vendos rregullat për parandalimin e pastrimit të parave.
Metodat e një mbikëqyrjeje të vazhdueshme
PB 16 përcakton kërkesat e përgjithshme për mbikëqyrjen në vend dhe atë nga
jashtë;
PB17 i kërkon mbikëqyrësve të kenë kontakte të vazhdueshme me drejtues të bankave
dhe stafin e tyre, dhe të njohin plotësisht aktivitetin e tyre;
PB 18 vendos kërkesat për mbikëqyrjen nga jashtë;
PB 19 i kërkon mbikëqyrësve të kryejnë inspektime në vend ose të përdorin auditorët
e jashtëm për verifikimin e informacionit mbikëqyrës;
PB 20 kërkon ushtrimin e mbikëqyrjes së konsoliduar.
Kërkesat për informacion. PB 21 i kërkon bankave të mbajnë regjistrime të
përshtatshme, të cilat reflektojnë gjendjen e vërtetë të bankës dhe të publikojnë
pasqyra të audituara financiare.
Masat rregulluese dhe daljet
PB 22 i kërkon mbikëqyrësve të kenë dhe të ushtrojnë siç duhet, masa të përshtatshme
rregulluese për bankat kur ato nuk përmbushin kërkesat e kujdesshme.
Banking ndërkombëtar
38

Banka e Shqipërisë

2004-2005

Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Bankare

PB 23 i kërkon mbikëqyrësve të përdorin mbikëqyrjen globale të konsoliduar për
bankat të cilat janë aktive në tregjet ndërkombëtare.
PB 24 i kërkon mbikëqyrësve të vendosin kontakte dhe shkëmbime informacioni me
mbikëqyrës të tjerë, të cilët janë të përfshirë në veprime ndërkombëtare, siç janë
autoritetet e vendeve pritëse;
PB 25 kërkon që aktivitetet lokale të bankave të huaja të bëhen sipas standardeve
të njëjta me ato që kërkohen për bankat vendase, dhe që mbikëqyrësit të kenë
mundësinë për shkëmbimin e informacionit me autoritetin mbikëqyrës të vendit ku
ka selinë qendrore banka e huaj.

Matricë 1. Vlerësimi i Misionit FSAP për zbatimin e Parimeve Bazë të Bazelit
për mbikëqyrjen në Bankën e Shqipërisë.
E plotësuar
1. Kuadri i përgjithshëm për autoritetin mbikëqyrës
1.1 Objektivat
1.2 Pavarësia
1.3 Kuadri ligjor
1.4 Forca detyruese
1.5 Mbrojtja ligjore
1.6 Shkëmbimi i informacionit
2. Aktivitetet e lejueshme
3. Kriteret e licencimit
4. Pronësia
5. Kriteret e investimit
6. Mjaftueshmëria e kapitali
7. Politikat e kreditit
8. Vlerësimi i huave
9. Rreziqet e mëdha
10. Huaja ndaj personave të lidhur
11. Rreziku i vendit
12. Rreziku i tregut
13. Rreziqet e tjera
14. Kontrolli i brendshëm
15. Pastrimi i parave
16. Mbikëqyrja në vend dhe ajo nga jashtë
17. Adiministrimi bankar
18. Mbikëqyrja nga jashtë
19. Konfirmimi i informacionit
20. Mbikëqyrja e konsoliduar
21. Kontabiliteti
22. Masat rregulluese
23. Konsolidimi global
24. Mbikëqyrja e vendit pritës
25. Mbikëqyrja e degëve të bankave të huaja

Gjerësisht e Përgjithësisht
E paplotësuar
plotësuar e paplotësuar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pra, nga vlerësimi i grupit FSAP, procesi mbikëqyrës i bankave në Shqipëri,
përmbush plotësisht 10 parime34, plotëson gjerësisht 15 parime, përgjithësisht
nuk plotëson 4 parime dhe nuk plotëson 1 parim.
Gjetjet kryesore të vlerësimit të implementimit të Parimeve Bazë të Bazelit
janë grupuar në shtatë kategori kryesore:35
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• Objektivat, autonomia, fuqitë, dhe burimet (Parimi bazë 1)
Banka e Shqipërisë ka objektiva dhe përgjegjësi mbikëqyrëse të përcaktuara
qartë dhe operon brenda një kornize të plotë ligjesh dhe rregulloresh,
megjithatë ligji mbi bankat duhet rishikuar dhe kjo gjë është në proces. Banka
e Shqipërisë ka burime të mjaftueshme dhe vepron në një mjedis ku ajo është
e përgjegjshme për detyrat e saj por njëkohësisht ka pavarësi operacionale.
Mbrojtja ligjore për mbikëqyrësit duhet të rishikohet në mënyrë që të zgjerojë
mbrojtjen tek i gjithë personeli mbikëqyrës dhe inspektues, krahas nivelit
administrativ i cili mbulohet nga ligji aktual. Marrëveshjet për shkëmbimin e
informacionit tashmë ekzistojnë por kërkojnë disa përmirësime. Dispozitat për
trajtimin e informacionit konfidencial janë të përshtatshme.
• Licencimi dhe struktura (Parimet Bazë 2-5)
Aktivitetet e lejuara për bankat janë të përcaktuara në mënyrë të qartë
dhe kriteret e licencimit janë të hollësishme dhe të administruara në mënyrë
efektive. Aksionerët kryesorë verifikohen por kur aksionerët rrisin nivelin e tyre
të kontrollit, duhet të shtohet një kërkesë për miratim shtesë. Për të luftuar
aktivitetet bankare të paautorizuara nevojiten kompetenca shtesë. Ekzistojnë
kufij mbi investimet në aktivitete jobankare, por kompetencat mbikëqyrëse
duhet të forcohen në mënyrë që të sigurojnë se investimet nuk e kapërcejnë
kapacitetin e aftësive të drejtuesve të bankave.
• Rregullimi i kujdesshëm (prudential regulations) dhe kërkesat (Parimet
bazë 6-15).
Banka e Shqipërisë ka fuqitë për të vendosur rregullore për një veprimtari të
kujdesshme dhe këto rregullore në vetvete janë të plota. Megjithëse strukturat
e bankave për momentin janë të thjeshta, Bankës së Shqipërisë i nevojitet
autoriteti (tashmë i planifikuar) për të mbikëqyrur në mënyrë të konsoliduar.
Kërkesat e kapitalit janë të bazuara në Modelin e Bazelit me një minimum
të mjaftueshmërisë së kapitalit prej 12 për qind. Ekspozimet e kredive janë
subjekt i një mbikëqyrjeje të mjaftueshme, megjithëse tregu është subjekt
i informacioneve të dobëta nga ana e kredimarrësve dhe kredidhënësve i
duhet të besojnë më shumë në gjykimin subjektiv dhe në kolateralin, të cilin
nuk është gjithnjë e lehtë ta shesësh. Rregullat mbi ekspozimet e mëdha dhe
kredidhënien kundrejt personave të lidhur, janë të shëndoshë por mund të
forcoheshin më tej nëse Banka e Shqipërisë do të ketë autoritetin të gjykojë
mbi lidhjet e mundshme edhe nëse këto lidhje nuk janë të përcaktuara në
mënyrë eksplicite në ligj. Rreziqet e tjera nuk janë të mëdha dhe monitorohen
në mënyrë të përshtatshme. Banka e Shqipërisë monitoron në mënyrë efektive
përgjegjshmërinë drejtuese të bankave si dhe kontrollin e brendshëm të tyre.
Problemet me luftën kundër pastrimit të parave janë tërësisht jashtë sferës së
mbikëqyrësve.
• Metodat e mbikëqyrjes së vazhdueshme (Parimet bazë 16-20).
Procedurat e ekzaminimit dhe të mbikëqyrjes nga jashtë janë të zhvilluara
mirë dhe së paku njësia e inspektimeve ka burime të mjaftueshme, megjithëse
me një përvojë disi të pakët. Auditimi i jashtëm bëhet pothuajse tërësisht nga
përfaqësitë lokale të kompanive më të mëdha ndërkombëtare të auditimit.
Këto auditime janë të standardeve ndërkombëtare, megjithatë kontaktet më të
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shpeshta me mbikëqyrësit do të ishin të dobishme. Për momentin nuk ekziston
autoritet për mbikëqyrje të konsoliduar. Ky është një element për t’u zgjidhur,
megjithëse në praktikë kanë lindur pak çështje të lidhura me mbikëqyrjen e
konsoliduar.
• Kërkesat për informacion (Parimi bazë 21).
Standardet kontabël janë në një periudhë ndryshimi, pasi bankat do të
kalojnë në parimet e International Financial Reportin Statements (IFRS) çka
do të thotë disa përshtatje të rregullave mbikëqyrës aktualë mbi vlerësimin e
aktiveve. Gjithashtu, do të ishte e dobishme patja e më shumë instruksioneve
lidhur me vlerësimin e kolateralit.
• Kompetencat zyrtare të mbikëqyrësve (Parimi bazë 22).
Në varësi të disa amendimeve të ligjit, Banka e Shqipërisë ka kompetenca të
mjaftueshme për të detyruar zbatimin e masave korrektuese. Pasi të jetë rënë
dakord mbi ndryshimet e planifikuara në ligj, do të jetë nevoja të finalizohet
manuali i rishikuar i masave korrektuese, manual i cili është në përgatitje.
• Bankingu ndërkombëtar (Parimet bazë 2-25).
Bankat shqiptare nuk kanë filiale të huaja dhe kjo ka bërë që për momentin
mungesa e autoritetit për të kryer mbikëqyrje të konsoliduar të mos jetë një
problem. Kjo çështje do të zgjidhet me miratimin e ligjit të ri mbi bankat.
Megjithatë, shumë nga bankat shqiptare janë degë ose filiale të bankave të
huaja dhe si rrjedhim, Bankës së Shqipërisë i duhet të vazhdojë të kërkojë
përmirësimin e marrëdhënieve me autoritetet e vendeve nga vijnë këto banka,
si edhe të zhvillojë kapacitetin për të vlerësuar mundësinë e praktikimit efektiv
të mbikëqyrjes së konsoliduar.

2. PËRGATITJET PËR ZBATIMIN E STANDARDEVE
NDËRKOMBËTARE TË RAPORTIMIT FINANCIAR
Për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2005 dhe në vazhdim, një ndër çështjet
që kërkon vëmendje maksimale nga bankat dhe strukturat e tyre drejtuese,
përbën edhe zbatimi e ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin
dhe pasqyrat financiare”, i cili do të fillojë të zbatohet nga 1 janari i vitit
2006. Në bazë të kërkesave të nenit 4 të këtij ligji, bizneset shqiptare do të
ndahen në dy grupe në lidhje me mbajtjen e kontabilitetit dhe ndërtimin e
pasqyrave financiare.
Një pjesë e shoqërive dhe pikërisht ato të konsideruara me interes publik,
do të zbatojnë standardet ndërkombëtare të kontabilitetit (SNK/SNRF) të plota
pra, ashtu siç shpallen nga Bordi i Standardeve Kontabël Ndërkombëtare
(IASB). Këtu përmenden për shembull, bankat e nivelit të dytë, institucionet
financiare të ngjashme me bankat, shoqëritë e sigurimeve dhe të risigurimeve,
fondet e letrave me vlerë dhe të gjitha shoqëritë e licencuara për të kryer
veprimtari investimi në letrat me vlerë, edhe kur ato nuk janë të listuara në
një bursë zyrtare letrash me vlerë si dhe filialet e tyre, të cilat konsolidojnë
llogaritë si dhe një numër shoqërish të tjera, që nuk janë të kuotuara në bursë
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por që tejkalojnë kufijtë e përcaktuar nga Këshilli i Ministrave për të ardhurat
vjetore dhe për numrin e të punësuarve. Ndërsa, pjesa tjetër e bizneseve do
të zbatojnë standardet kombëtare të kontabilitetit (SKK-të), të hartuara nga
Këshilli Kombëtar i Kontabilitetit dhe që shpallen të detyrueshme për zbatim
nga Ministri i Financave.
Pra, praktikisht do të ketë dy paketa të rregullimit kontabël për hartimin dhe
publikimin e pasqyrave finaciare. Në këto kushte biznesit shqiptar, pavarësisht
se në çfarë grupi do të klasifikohet, do t’i duhet që të parashikojë, duke
filluar nga gjashtëmujori i dytë i vitit 2005, një kosto në kohë dhe në para
për të përballuar formimin profesional të kontabilistëve të tyre, me qëllim që
të përballohen detyrimet e parashikuara nga ligji. Jo vetëm kaq, por edhe
drejtuesit e shoqërive shqiptare duhet të trajnohen në nivelin e kërkuar të
njohurive, me ndryshimet dhe kërkesat e reja të rregullimeve në fushën e
kontabilitetit dhe të raportimit financiar.
Por, cilat do të jenë disa prej ndryshimeve që do të sjellë ligji i ri i kontabilitetit
dhe i pasqyrave financiare?
Në ligjin e ri “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, janë mënjanuar
mjaft dispozita që kishin të bënin thjesht me karakter teknik, duke u zëvendësuar
me dispozita të cilat janë përqëndruar në parimet themelore apo në rregullat
bazë, që drejtojnë rregullat e paraqitjes së standardeve të kontabilitetit për
hartimin dhe publikimin e pasqyrave financiare. Në ligjin e ri janë shtuar disa
standarde të reja si dhe janë futur elemente të reja të instrumenteve financiare
të tregut të kapitaleve siç mund të përmenden: standardi për qiranë financiare
(leasing), standardi për koncesionet, standardi për rregullimin e llogarive për
efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit valutor, për sektorin e bujqësisë etj..
Gjithashtu, ligji i ri sjell ndryshime dhe në plotësimin e mungesës në
standardet e vjetra të metodave të vlerësimit jo vetëm me kostot historike por
edhe me elemente të vlerësimit që kanë të bëjnë me çmimin e tregut, me
vlerën e këmbimit në treg (apo vlera e çmuar drejtësisht “fair value”) etj..
Por mbi të gjitha, ligji i ri sjell ndryshime në koncepte dhe terma të rinj,
të ndryshme në thelb nga ata me të cilët janë edukuar dhe ambientuar
kontabilistët, gjatë periudhës së studimeve dhe punës së tyre. Pra, ndodhemi
para një situate të ndryshimeve rrënjësore në fushën e mbajtjes së kontabilitetit
dhe të ndërtimit të pasqyrave financiare.
Sfidat për t’u përballuar, me qëllim realizimin me sukses të këtyre ndryshimeve
janë të mëdha dhe që do të duhen të përballohen jo vetëm nga kontabilistët,
institucionet që bëjnë politika kontabile por edhe nga bizneset shqiptare, të
cilat do t’i zbatojnë në praktikë këto rregullime në fushën e kontabilitetit të
raportimit financiar. Nga zbatimi i këtyre standardeve, firmat do të përfitojnë
mjaft, pasi informacioni ekonomik i bizneseve dhe cilësia e raportimit të
treguesve do të jenë të një niveli dhe cilësie më të lartë, më të saktë dhe më
të sigurtë për vërtetësinë e tyre dhe do të rritet më shumë besueshmëria duke
u kufizuar kështu informaliteti dhe evazioni fiskal.
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Por, është e kuptueshme që zbatimi i SKK-ve dhe SNK-ve do të përballen
me sfida të vështira për biznesin dhe institucionet financiare në përgjithësi,
dhe për bankat në veçanti. Ndër këto vështirësi mund të përmenden:
• SKK janë ende të pamiratuara. Drafti final i SKK-ve të hartuara nga
shoqëria “PriceWaterhouseCoopers”, vazhdon të jetë në duart e
organizmave profesionalë për vërejtje, komente dhe mendime duke
kufizuar kështu kohën e nevojshme për t’u njohur dhe përvetësuar nga
masa e kontabilistëve.
• SNK/SNRF ende nuk janë përkthyer për t’u shpallur më pas si të
detyrueshme për zbatim nga ato shoqëri që parashikon ligji. Përkthimi i
tyre do të ndihmonte shumë edhe për kuptimin më të plotë të standardeve
kombëtare të kontabilitetit, pasi ato janë të hartuara dhe shpesh u
referohen standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit.
• Rregullimet e reja kontabël kërkojnë pa dyshim dhe rregullimet, dhe
përshtatjet e nevojshme të legjislacionit tatimor, sidomos në llogaritjen e
fitimit të tatueshëm, të tatimit të shtyrë si dhe përgatitjen dhe plotësimin e
deklaratave tatimore bazuar në kushtet e reja të mbajtjes së kontabilitetit
dhe të ndërtimit të pasqyrave financiare.
• Shkalla e pamjaftueshme e kualifikimit profesional të kontabilistëve
për njohjen dhe cilësinë e të kuptuarit të standardeve kombëtare të
kontabilitetit (SKK-ve) dhe standardeve ndërkombëtare të raportimit
financiar (SNK/SNRF).
Pavarësisht nga vështirësitë e përmendura, mund të konstatojmë faktin që
për bankat, zbatimi i ligjit të ri “Për kontabilitetin dhe paqyrat financiare”
nuk mendohet të përfaqësojë një sfidë të pakalueshme, pasi edhe Manuali
i Kontabilitetit Bankar të cilit ato i përmbahen, është hartuar mbështetur
në asistencën e huaj të specializuar dhe është gjerësisht në përputhje me
standardet ndërkombëtare të kontabilitetit. Në këtë manual janë paraqitur
parimet e përgjithshme të kontabilitetit si dhe parimet e përgjithshme të
mbajtjes së llogarive dhe të dokumentacionit kontabël. Meqënëse në nivele të
ndryshme të zhvillimit ekonomik ndodhin dhe shfaqen fenomene e aktivitete
të reja, të panjohura më parë, si dhe nisur nga fakti që për disa SNK po
vazhdohet të diskutohet dhe të jenë në ndryshim, është e kuptueshme që
manuali i kontabilitetit bankar duhet të përshtatet në vazhdimësi me këto
ndryshime.
Disa prej bankave të nivelit të dytë, bazuar në nenin 25 të ligjit nr. 9228,
datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, kanë filluar
t’i zbatojnë standardet ndërkombëtare të kontabilitetit para datës që këto
standarde të shpallen të detyrueshme për zbatim. Bankave të tjera që kanë
planifikuar të fillojnë zbatimin e SNK/SNRF, iu nevojitet jo vetëm përgatitja
profesionale nëpërmjet trainimit të programuar të personelit të tyre me SNK/
SNRF, por edhe përgatitja materiale, investime në teknologjinë e sistemeve të
informacionit etj..
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Gjithashtu si aplikuese për herë të parë të SNK/SNRF, bankat, duhet
të mbajnë parasysh edhe kërkesat e SNRF1 “Aplikimi për herë të parë
i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Financiar”, i cili përcakton
procedurat, rregullat dhe rregullimet e nevojshme për të kaluar nga standardet
(GAAP) e mëparshme tek SNRF, që duhet të ndjekë një kompani kur zbaton për
herë të parë SNRF për përgatitjen e pasqyrave të saj financiare. E rëndësishme
është gjithashtu, që drejtimi i bankës të vendosë datën dhe rregullat e hyrjes
në zbatim të standardeve duke mbajtur parasysh sa vijon36:
Një standard do të aplikohet në pasqyrat financiare që mbulojnë periudha
ushtrimore që fillojnë më ose pas datës 1 janar 2006. Standardi duhet të
zbatohet ose në mënyrë prospektive nga data 1 janar 2006, domethënë pa
ndryshuar pasqyrat financiare të vitit 2005 e më parë, të cilat janë përgatitur
sipas kërkesave ekzistuese të kontabilitetit ose në mënyrë retrospektive,
domethënë duke rideklaruar pasqyrat financiare krahasuese të vitit 2005
dhe të të gjitha periudhave ushtrimore të mëparshme, që ndikohen nga ky
standard. Sapo një nga këto dy variante të jetë zgjedhur, ai do të zbatohet për
të gjithë SNK-të. Nuk lejohet që disa SNK të zbatohen në mënyrë prospektive
dhe disa të tjerë në mënyrë retrospektive.

3. TREGUESIT E SISTEMIT BANKAR, GJATË GJASHTËMUJORIT
TË PARË TË VITIT 2005
Sistemi bankar në Shqipëri, edhe gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2005,
pësoi zhvillime të spikatura të zgjerimit të vëllimit të aktiveve si dhe të aktivitetit
në drejtim të shtimit të produkteve bankare dhe shtimit të rrjetit të bankave.
Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2005, aktivet e sistemit bankar shënuan
rritje me 50.4 miliardë lekë ose 11.8 për qind (23.6 për qind në terma
vjetorë), rreth 17.9 miliardë lekë më shumë se rritja e aktiveve e evidentuar
në gjashtëmujorin e parë të vitit 2004.
Ecuria e zërave kryesorë të aktiveve të sistemit bankar dallon zvogëlimin e
ndjeshëm të peshës së grupit “Veprime me thesarin dhe ndërbankare” me rreth
12 pikë përqindjeje, në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2004. Sistemi
bankar shënon rritjen e peshës së kreditimit dhe investimit në letrat e tjera
me vlerë, respektivisht me 6.3 dhe 5 pikë përqindjeje ndaj totalit të aktiveve.
Gjithashtu, struktura e aktiveve të sistemit prezanton rritjen e konsiderueshme
të investimeve në mjete të qëndrueshme me rreth 28 për qind, në krahasim
me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ky fakt tregon zgjerimin e rrjetit bankar
me degë dhe agjenci të reja.
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Tabelë 14. Ecuria e zërave kryesorë të aktiveve të sistemit bankar.
Treguesit:
1. Veprime me thesarin dhe ato
ndërbankare. Nga këto :
Marrëdhënie me bankën qendrore
Bono thesari
Marrëdhënie me bankat e tjera
2. Veprime me klientët (bruto)
3. Veprime me letrat me vlerë
4. Mjete të tjera
5. Mjete të qëndrueshme
Totali i aktiveve
*
**
***

Qershor 2003
Shuma* Pesha**

Qershor 2004
Shuma* Pesha** Ndryshimi***

Shuma*

Qershor 2005
Pesha** Ndryshimi***

285.7

79.8

297.9

76.1

4.3

307.9

64.6

3.3

29.9
188.4
59.5
44.7
18.7
3.3
5.8
358.2

8.3
52.6
16.6
12.5
5.2
0.9
1.6
100

35.7
194.4
60.1
56.6
21.6
3.3
5.8
391.6

9.1
49.7
15.4
14.5
5.5
0.8
1.5
100

19.4
3.2
1.0
26.6
15.5
0
0
9.3

40.7
191.4
66.7
99.1
51.4
3.7
8.1
476.9

8.5
40.1
14
20.8
10.8
0.8
1.7
100

12.3
-1.6
9.9
42.9
58.0
10.8
28.4
17.9

në miliardë lekë.
në përqindje.
në përqindje.

Një nga fenomenet kryesore të fillimvitit 2005
ka qenë rritja e ndjeshme e kredidhënies. Rritja e
kënaqshme ekonomike, normat e ulëta të interesit
si dhe përfundimi i fazës së ristrukturimit nga
Banka Raiffeisen, kanë qenë faktorët kryesorë që
kanë ndikuar në rritjen e kredidhënies. Kështu,
në gjashtëmujorin e parë, teprica e kredisë së
sistemit bankar shënoi rritje me 28.8 miliardë
lekë ose 41.2 për qind, nga 5.8 miliardë lekë ose
11.4 për qind në të njëjtën periudhë të vitit 2004.
Rritja e tepricës së kredisë gjatë gjashtëmujorit të
parë të vitit 2005 është rreth 9.5 miliardë më
e madhe sesa rritja e tepricës së kredisë gjatë
gjithë vitit 2004. Kjo tregon për ritmet e larta
rritëse të kredidhënies nga ana e bankave dhe
rëndësisë që i kanë dhënë ato rritjes së portofolit
të kredive. Krahas bankave të mëdha, kjo rritje i
atribuohet edhe disa prej bankave të mesme e të
vogla të sistemit.
Peshën më të madhe në kredidhënie e zënë
bankat e mëdha të sistemit. Gjithsesi, pesha
e grupit G2 është rritur ndjeshëm kryesisht si
rrjedhojë e kalimit në fillim të vitit 2005 të bankës
Alfa nga G3 në G2 dhe të bankës Credins nga
G1 në G2.
Cilësia e portofolit të kredisë vazhdon të jetë e
mirë, madje treguesit kanë pësuar një përmirësim
gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2005. Kështu,
treguesi “kredi me probleme / tepricës së kredisë
(bruto)”, i cili vlerëson efektivitetin e administrimit
të portofolit të kredisë, llogaritet 2.4 për qind nga
4.2 në fund të vitit 2004. Kjo rënie shpjegohet
Banka e Shqipërisë

Grafik 14. Struktura e aktiveve të sistemit,
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Grafik 15 Struktura e pasiveve,
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me ritmin rritës të portofolit të kredive (plus 41.2 për qind) kundrejt ritmit
rënës të portofolit të kredive me probleme.
Tabelë 15. Klasifikimi i
kredisë në % ndaj tepricës
së kredisë.

Klasifikimi i kredisë

T II
91.8
3.0
2.3
0.2
2.6

Kredi standarde
Kredi në ndjekje
Kredi nënstandarde
Kredi të dyshimta
Kredi të humbura

Grafik 16. Teprica bruto e kredisë për
sistemin bankar (në miliardë lekë).

T III
91.6
3.2
2.4
0.3
2.5

2003
T IV
92.3
3.1
1.9
0.5
2.1

TI
91.8
3.6
0.6
1.4
2.6

T II
91.5
4.5
0.5
0.9
2.6

2004
T III
T IV
91.6 92.8
3.8
3.2
0.8
1.0
1.4
1.0
2.4
2.1

TI
92.5
4.1
0.9
0.9
1.6

2005
T II
94.9
2.8
0.6
0.5
1.2

Ekspozimi i kufizuar i sistemit bankar ndaj
rrezikut të kreditit evidentohet dhe nga vlerat
e ulëta madje në rënie të treguesit “kredi me
probleme / tepricës së kredisë (neto)”, i cili mat
efektivisht madhësinë e këtij ekspozimi. Ky raport
llogaritet 0.8 për qind nga 1.4 për qind në fund
të vitit 2004.

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00

Grafik 17. Peshat e grupbankave në sistem
sipas totalit të kredisë (në përqindje).
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Sistemi bankar vazhdon të tregojë një
performancë të mirë edhe për gjashtëmujorin
e parë të vitit 2005. Rezultati neto ndjek
serinë pozitive të periudhave të kaluara dhe
përllogaritet rreth 3,316 milionë lekë apo 765
milionë lekë më i lartë sesa e njëjta periudhë e
një viti më parë.
Rezultati neto në fund të gjashtëmujorit të parë
të vitit 2005, zë rreth 65 për qind të rezultatit neto
të raportuar në fund të vitit 2004 dhe përbën
një mbështetje të fortë për treguesit e efektivitetit
për gjysmën e dytë të vitit në vazhdim.
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11.9
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qershor'05

11.8

41.3
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Tabelë 16. Ecuria e
elementeve kryesore
të rezultatit neto (jo
kumulative)në milionë lekë.

Rritja e fitimit në vlerë absolute identifikohet
jo vetëm nga faktorë sasiorë, të tillë si rritja e
aktiveve mesatare që sjellin të ardhura por
edhe nga përmirësimi i faktorëve cilësorë ndaj
periudhave të mëparshme, si marzhi neto
nga interesat (NIM) apo kthimi nga aktivet
mesatare(RoAA).

Treguesit
Rezultati neto nga interesat
Rezultati neto nga veprimtaritë e tjera
Shpenzimet e veprimtarisë
Shpenzime për provigjone
Rezultati neto (pas tatimit)
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Qershor ‘05
3,681.33
1,069.0537
2,504.35
45.04
1,879.25

Mars ‘05
3,294.04
717.92
2,262.78
51.05
1,437.28

Dhjetor ‘04
3,017.82
1,103.44
2,363.91
229.22
914.95
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Një vështrim më analitik, tregon se elementet kryesore që kanë ndikuar
në një rezultat neto më të lartë janë rezultati neto nga interesat, rezultati
neto nga veprimtaritë e tjera si edhe shpenzimet e veprimtarisë. Dy të
parat kanë influencuar pozitivisht, ndërsa shpenzimet e veprimtarisë kanë
ndikuar negativisht në rezultatin neto të sistemit bankar. Këto të fundit duhen
konsideruar si kusht i nevojshëm për zgjerimin e sistemit bankar, i cili ka
pësuar një ekspansion të dallueshëm përgjatë vitit 2004 dhe gjashtëmujorit të
parë të vitit 2005, për konsolidimin e tij në të ardhmen dhe me efekte pozitive
në një horizont më të gjatë kohor.
Kthyeshmëria nga aktivet mesatare (RoA) në bazë vjetore rezulton në nivelin
1.46 për qind. Ky nivel është më i lartë sesa niveli i RoAA për të njëjtën
periudhë të një viti më parë. Teknikisht, një zhvillim i tillë është rrjedhojë e
rritjes së shpejtë të rezultatit neto në tremujorin e dytë, me rreth 30.7 për qind
në krahasim me një tremujor më parë, ndaj rritjes së aktiveve mesatare me
rreth 2.4 për qind. Analiza e komponentëve të strukturës së shpenzimeve dhe
të ardhurave më sipër, shpjegon më në detaje arsyet kryesore rreth rritjes në
fjalë.
Treguesit
ROAA
ROE

Qershor ‘05
1.46
24.29

Dhjetor ‘04
1.28
21.10

Qershor ‘04
1.32
22.20

Tabelë 17. Tregues kryesorë
të rentabilitetit në përqindje.

Niveli i lartë i kthyeshmërisë, deri-diku jashtë trendeve normale të
kthyeshmërisë së sistemit bankar të paktën që nga fillimi i vitit 2004 deri në
mars të vitit 2005 (nga 1.26 për qind në 1.32 për qind), si edhe shumë më i
lartë sesa niveli i RoAA për vendet e BE-së, besojmë që tregon se sistemi bankar
në Shqipëri, ndër të tjera, ruan shfaqjen e marzheve të larta të ndërmjetësimit
dhe deri-diku reflekton rritjen e nivelit të rrezikut në krahun e aktivit. Në këtë
kontekst, dallohet një rritje e portofolit të kredive në strukturën e aktiveve të
sistemit bankar dhe veçanërisht e kredisë konsumatore ku marzhi i interesave
është i lartë, por që nuk duket të jetë e mjaftueshme për të mbështetur rritjen
e konsiderueshme të rezultatit neto, të paktën ndaj një tremujori më parë.
Gjithashtu, vlerësojmë se në një masë të caktuar reflektohet edhe një lloj
çmimi i deformuar i produkteve dhe shërbimeve bankare të ofruara, i cili
mund të ketë nevojë për një mbështetje më të mirë në analiza të kostos dhe
zhvillimet në ekonominë shqiptare dhe atë ndërkombëtare, dhe që mund të
shfaqet në favor të bankave dhe në disfavor të klientëve të tyre.
Treguesit
Të ardhura nga interesat / aktivet mesatare që
sjellin të ardhura(1)
Shpenzime për interesat / aktivet mesatare. që
sjellin të ardhura (2)
Marzhi neto nga interesat (NIM)[(1) – (2)]

Qershor ‘05

Dhjetor‘04 Qershor ‘04

6.70

6.96

7.05

3.40

3.88

4.04

3.30

3.08

3.01

Treguesi i NIM vazhdon të rritet nga një tremujor në tjetrin, duke shfaqur
shenja të një tendence në konsolidim e sipër. Diferenca ndaj fundit të vitit
2004 është 0.22 për qind, ndërsa në krahasim me të njëjtën periudhë të
një viti më parë diferenca rezulton të jetë më e madhe, rreth nivelit 0.29 për
qind. Kjo sjellje e NIM vazhdon të bashkëshoqërohet nga një tendencë e
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Tabelë 18. Tregues të
rentabilitetit nga veprimtaria
kryesore në përqindje.
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qëndrueshme në rënie e të dy komponentëve përbërës të tij (tabela 18) dhe
të reflektojë rënien e normave bazë të interesit në lekë për disa tremujorë
me rradhë, sikurse edhe tremujorin e dytë të vitit 2005 me 0.25 për qind 38.
Përsëri dallohet qartë rënia më e shpejtë e komponentit të dytë në krahasim
me të parin (tabela 18), për të cilën mendohet se arsyet janë të paktën tre: së
pari, rënia e normave bazë të interesit reflektohet më shpejt dhe më shumë
në krahun e pasivit të bilancit të sistemit bankar dhe anasjelltas; së dyti,
në të ardhurat nga interesi ndikojnë të ardhurat nga portofoli i kredive (i
mbizotëruar nga kredidhënia në valutë)39, të cilat kanë një normë interesi
më të lartë se investimet e tjera dhe kanë njohur rritje gjatë vitit 2004 dhe
sidomos në vazhdim; së treti, rritja në tërësi e vëllimit të kredive.
Kapitali aksioner i sistemit shënon rritje të konsiderueshme, rreth 4.4
miliardë lekë, në këtë tremujor krahasuar me fundin e vitit 2004. Struktura e
kapitalit aksioner të sistemit dhe ecuria e elementeve përbërëse të tij dallojnë
kontributin e tyre në nivelet e kapitalit (shih tabelën 19).
Tabelë 19. Struktura e
kapitalit aksioner.

Dhjetor 2004
Mars 2005
Qershor 2005
në milionë
në milionë
në milionë
në %
në %
në %
lekë
lekë
lekë
Kapitali i vet aksioner
25 949.5 100.0 26 521.8 100.0 30 353.2 100.0
Kapitali i paguar40
23 593.5 71.5 24 752.0 76.4 26 073.2 73.0
Primet e aksioneve
1.8
0.0
1.8
0.0
1.8
0.0
Rezervat
2 436.8
9.4
2 531.9
9.6
2 672.2
8.8
Diferenca rivlerësimi
-5 033.8
-4 485.6
-3 902.0
Fitimi/humbja e pashpërndarë
-155.0
2 284.4
8.6
2 191.6
7.2
Fitimi/humbja e vitit në vazhdim
5 106.1 19.7
1 437.3
5.4
3 316.5 10.9
Treguesit

Elementi kryesor i kapitalit aksioner – kapitali i paguar- vazhdon të ruajë
peshën kryesore (rreth 73 për qind) në kapitalin aksioner të sistemit dhe me
një kontribut prej rreth 1.3 miliardë lekësh në tremujorin e dytë, kontribut ky i
krahasueshëm me atë të tremujorit të parë të vitit41.
Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit42 për sistemin bankar, në fund të
gjashtëmujorit të parë të vitit, evidentohet 19.8 për qind ose rreth 1.8 pikë
përqindjeje më i ulët se fundi i vitit 2004.
Rritja me ritme më të larta e aktiveve të klasifikuara sipas rrezikut se nivelet e
kapitalit rregullator, shpjegon rënien e raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit.
Tendenca në rënie e këtij të fundit flet për shfrytëzimin gjithnjë më të mirë të
kapaciteteve të bankave drejt investimeve më me rrezik e më fitimprurëse.
Tabelë 20. Ecuria e aktiveve
të klasifikuara sipas rrezikut
për sistemin bankar në vite.

Treguesi (në milionë lekë)
Aktive pa rrezik
Aktive me rrezik të ulët
Aktive me rrezik të mesëm
Aktive me rrezik të lartë
Totali i aktiveve dhe i zërave jashtë
bilancit të klasifikuara sipas rrezikut43

Dhjetor 2004
271 216.7
71 384.0
8 892.7
70 805.8

Mars 2005
282 512.5
73 874.4
8 307.6
86 186.8

Qershor 2005
289 676.5
69 194.0
9 449.9
102 972.5

94 800.7

110 801.8

127 743

Analiza e mjaftueshmërisë së kapitalit sipas grupbankave të sistemit vazhdon
të dallojë edhe në këtë periudhë nivelin më të lartë të treguesit në G1 (42 për
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qind). Bankat e vogla vazhdojnë të jenë të kufizuara në shtrirjen në aktivitete
me rrezik duke ruajtur nivele të larta të mjaftueshmërisë, ndërsa bankat e
mesme dhe të mëdha njohin rritje të aktivitetit të kredidhënies dhe shfaqin
nivele efektive të treguesit të mjaftueshmërisë respektivisht G2, 18 për qind
dhe G3, 16 për qind.
Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit në %
Qershor 2005
Mars 2005
Dhjetor 2004

Sistemi bankar
19.8
21.0
21.6

G1
42.0
50.3
47.3

G2
18.1
16.6
17.8

G3
16.1
18.0
17.3

Treguesi i mjaftueshmërisë së kapitalit për bankat e sistemit ruan nivelin
minimal të kërkuar, mbi 12 për qind për të gjitha bankat.
Edhe gjashtëmujori i parë i vitit 2005 shënon treguesin e aktiveve likuide44
ndaj totalit të aktiveve për bankat e sistemit, në nivelin mbi 20 për qind. Kjo
do të thotë që bankat janë të afta të përballojnë një tkurrje prej rreth 20
për qind të totalit të aktiveve, si rrjedhojë e rrjedhjes së depozitave apo e
humbjes së kapacitetit për të gjetur fonde para se të detyrohen të shesin aktive
jolikuide.
Po kështu, edhe treguesi i aktiveve afatshkurtra ndaj pasiveve afatshkurtra
për sistemin, evidentohet në nivelin 97 për qind (afër 100 për qind).
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Tabelë 21. Ecuria e raportit
të mjaftueshmërisë së
kapitalit sipas grupbankave
në vite.
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ANEKS I. STRUKTURA E DEPARTAMENTIT TË
MBIKËQYRJES (31 DHJETOR 2004)

DREJTORI
Z.Klodion SHEHU

ZËVENDËSDREJTOR
dhe përgjegjës i
Sektorit të Inspektimeve
Z.Bledar SHELLA

Zyra e
Inspektimeve
në Vend
20 persona

Zyra e
Inspektimeve
nga Jashtë
3 persona

Përgjegjëse e Sektorit
të Licencimit dhe
Rregullimeve Bankare
Znj.Miranda RAMAJ

Njësia e studimit
të fenomeneve
2 persona

Licencimi
1 person

Rregullimet
2 persona

ANEKS II. NDARJA E BANKAVE NË GRUPE, PËR
QËLLIME TË ANALIZËS SË TREGUESVE
Analiza e sistemit bankar bazohet jo vetëm në vështrimin në kohë të ecurisë
së sistemit në tërësi, por edhe në krahasimin brenda të njëjtës periudhë të
bankave me njëra-tjetrën, sipas disa kritereve të caktuara. Për këtë qëllim,
shërben ndarja e bankave në grupe, e cila bazohet mbi kriterin e madhësisë
së aktiveve. Privatizimi i Bankës së Kursimeve kushtëzoi ndryshimin e kriterit
mbi rigrupimin e bankave, tashmë jo më mbi bazën e pronësisë së kapitalit
(private, shtetërore apo mikse), por mbi bazën e vëllimit të aktiveve. Në këtë
mënyrë dallojmë tre grupe kryesore:
• Grupin e bankave me totalin e aktiveve më të vogël se 2 për qind (grupi
1 ose G1);
• Grupin e bankave me totalin e aktiveve më të madh se 2 për qind por
më të vogël se 7 për qind (grupin 2 ose G2);
• Grupin e bankave me totalin e aktiveve më të madh se 7 për qind
(grupin 3 ose G3).
Për qëllime të analizës, grupet kanë përbërjen45 e mëposhtme:
a) G1 - Banka Emporiki (BE); Banka Credins (BC); Banka e Bashkuar
e Shqipërisë (BBSH); Dega në Tiranë e Bankës së Parë të Investimeve (BPI);
Banka Ndërkombëtare Tregtare (BTN); Banka e Kreditit të Shqipërisë (BKSH);
Banka Popullore (BP); Banka Dardania (BD);
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b) G2 - Banka Italo-Shqiptare (BISH); Banka Procredit (BPC); Dega në
Tiranë e Bankës Kombëtare të Greqisë (BKG);
c)
G3 - Banka Raiffeisen (RZB); Banka Tirana (BT); Dega në Tiranë e
Bankës Alfa (BA); Banka Amerikane e Shqipërisë (BASH); Banka Kombëtare
Tregtare (BKT).

ANEKS III. ZËRAT KRYESORË TË BILANCIT TË BANKAVE,
RRJETI DHE NUMRI I PUNONJËSVE (31.12.2004)
Niveli i aktiveve, i depozitave dhe i kredive (në milionë lekë).
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Bankat
Banka Raiffeisen
Banka Kombëtare Tregtare
Banka e Bashkuar e Shqipërisë
Banka Italo Shqiptare
Banka Dardania
Banka Tirana
Banka Kombëtare e Greqisë, Dega Tiranë
Banka Ndërkombëtare Tregtare
Dega në Tiranë e Bankës Alfa
Banka Amerikane e Shqipërisë
Banka ProCredit
Dega e Bankës së Parë të Investimeve
Banka Emporiki
Banka e Kreditit të Shqipërisë
Banka Credins
Banka Popullore
TOTALI

Aktive
208,167.49
46,670.87
3,273.71
16,868.25
700.14
31,576.26
8,541.98
2,617.99
28,205.03
40,086.50
18,882.03
2,577.55
4,473.84
1,253.27
8,134.39
4,411.05
426,440.34

Depozita
194,776.56
43,205.50
1,803.52
14,575.87
103.84
27,237.05
7,381.77
1,824.56
18,167.10
33,285.79
15,818.93
497.58
2,579.98
517.90
6,330.01
3,064.56
371,170.53

Kredi
933.07
6,494.59
804.77
6,206.42
101.10
9,207.71
4,243.18
1,237.11
10,196.99
12,236.74
9,999.25
143.58
2,289.00
249.19
2,782.82
2,673.42
69,798.94

Numri i degëve, i agjencive dhe i punonjësve për çdo bankë.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Bankat
Banka Raiffeisen
Banka Kombëtare Tregtare
Banka e Bashkuar e Shqipërisë
Banka Italo Shqiptare
Banka Dardania
Banka Tirana
Banka Kombëtare e Greqisë, Dega Tiranë
Banka Ndërkombëtare Tregtare
Dega në Tiranë e Bankës Alfa
Banka Amerikane e Shqipërisë
Banka ProCredit
Dega e Bankës së Parë të Investimeve
Banka Emporiki
Banka e Kreditit të Shqipërisë
Banka Credins
Banka Popullore
TOTALI

Banka e Shqipërisë

Nr.degëve
14
15
2

17
1
6
7
15

3
8
88

Nr.agjencive Nr.punonjësve
83
1 026
296
47
4
74
11
4
258
6
86
42
1
68
309
368
1
19
42
1
28
55
87
100
2 816
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ANEKS IV. LISTA E SUBJEKTEVE TË LICENCUARA NGA
BANKA E SHQIPËRISË (DERI NË 30.06.2005)
BANKA DHE DEGË TË BANKAVE TË HUAJA
1. BANKA ITALO – SHQIPTARE SH.A
Licenca nr.1/1996, datë 17.07.1998.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.89, datë
18.06.1998. Çertifikata nr. 1 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori :
Giovanni BOGANI
Adresa:
Rruga “Barrikadave”, Nr.70, Tiranë.
Tel.Central:
23 56 97, 23 56 98, 22 62 62.
Faks:
23 30 34.
2. BANKA RAIFFEISEN SH.A
Licenca nr.2/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.163, datë
11.12.1998. Çertifikata nr. 2 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:
Steven GRUNERUD
Adresa:
Rruga “Kavajës”, Tiranë.
Tel. Central:
22 45 40, 22 26 69, 22 54 16.
Faks:
22 35 87, 22 36 95, 22 40 51.
3. BANKA E BASHKUAR E SHQIPËRISË SH.A
Licenca nr.3/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.165, datë
11.12.1998.
Çertifikata nr.3 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:
Abdul Waheed ALAVI
Adresa:
Bulevardi “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. BANKA DARDANIA SH.A
Licenca nr.5/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.164, datë
01.12.1998. Çertifikata nr.4 “Për sigurimin e depozitave”.
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.
Email:
db@albaniaonline.net ; dardaniabank@hotmail.com
5. BANKA KOMBËTARE TREGTARE SH.A
Licenca nr.6/1998, datë 11.01.1999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.162, datë
11.01.1999. Çertifikata nr.5 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:
Seyhan PENCAPLIGIL
Adresa:
Bulevardi “Zhan D’Ark”, Tiranë.
Tel:
25 09 55.
Faks:
25 09 56.
6. BANKA TIRANA SH.A
Licenca nr.07, datë 12.09.1996.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.9, datë
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12.09.1996. Çertifikata nr.6 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:
Dimitrios FRANGETIS
Adresa:
Bulevardi “Zogu I”, Nr.55/1, Tiranë.
Tel. Central:
23 34 41/42/43/44/45/46/47.
Faks:
23 3417.
7. BANKA KOMBETARË E GREQISË - DEGA TIRANË
Licenca nr.08, datë 25.11.1996.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.4, datë
14.03.1996. Çertifikata nr.7 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:
Spiro BRUMBULLI
Adresa:
Rruga “Durrësit”, Godina “Comfort”, Tiranë.
Tel. Central:
23 36 21/22/23/24.
Faks:
23 36 13.
8. BANKA NDËRKOMBËTARE TREGTARE SH.A
Licenca nr.09, datë 20.02.1997.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.9, datë
30.04.1996. Çertifikata nr.8 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:
Ooi Kooi KEAT
Adresa:
Qendra e Biznesit, Rruga “Murat Toptani”, Tiranë.
Tel. Central:
23 75 67/68/69.
Faks:
23 75 70.
9. DEGA NË TIRANË E BANKËS ALPHA
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. Çertifikata nr. 9 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:
Andrea GALATOULAS
Adresa:
Bulevardi “Zogu I”, Nr.47, Tiranë.
Tel:
23 35 32, 23 33 59, 34 04 76/77.
Faks:
23 21 02.
10. BANKA AMERIKANE E SHQIPËRISË SH.A.
Licenca nr.11, datë 10.08.1998.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.105, datë
10.08.1998. Çertifikata nr.10 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:
Lorenzo RONCARI
Adresa:
Rruga “Ismail Qemali” Nr.27, P.O. Box 8319, Tiranë.
Tel.:
24 87 53/54/55/56.
Faks:
24 87 62.
11. BANKA PROCREDIT 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. Çertifikata nr. 11 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:
Ralf REITEMEIER
Adresa:
Rruga “Sami Frashëri”, P.O. Box. 2395, Tiranë.
Tel:
27 12 72/73/74/75.
Faks:
23 34 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. Çertifikata nr. 12 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:
Martin Tsvetkov BOGDANOV
Adresa:
Bulevardi “Zogu I”, Nr. 64, Tiranë.
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Tel:
Faks:

35 64 23, 35 64 24.
35 64 22.

13. BANKA EMPORIKI – 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. Çertifikata nr. 13 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:
George CARACOSTAS
Adresa:
Rruga “Kavajës”, “Tirana Tower”, Tiranë.
Tel:
25 87 55/56/57/58/59/60.
Faks:
25 87 52.
14. BANKA E KREDITIT TË SHQIPËRISË SH.A.
Licenca nr. 15, datë 28.08.2002.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.66, datë
28.08.2002. Çertifikata nr. 14 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:
Kamal Abdel MONEIM
Adresa:
Rruga “Perlat Rexhepi”, Al-Kharafi Group Administration Building, Kati
1&2, Tiranë.
Tel.:
27 21 68; 27 21 62.
Faks:
27 21 62.
E-mail:
creditbkalb@icc-al.org
15. BANKA “CREDINS” SH.A.
Licenca nr. 16, datë 31.03.2003.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.22, datë
26.03.2003. Çertifikata nr. 15 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:
Artan SANTO
Adresa:
Rruga ‘’Ismail Qemali’’, Nr.21 Tiranë.
Tel:
22 29 16; 23 40 96.
16. BANKA POPULLORE SH.A.
Licenca nr.17, datë 16.02.2004.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.06, datë
11.02.2004. Çertifikata nr.16 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:
Edvin Libohova
Adresa:
Rruga ‘’Donika Kastrioti’’, Pall.11/1, Kati I, Tiranë.
Tel:
27 27 88/8990/91.
Faks:
27 27 81
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INSTITUCIONE FINANCIARE JOBANKA
1. UNIONI FINANCIAR I TIRANËS SH.P.K. (UFT)
Licenca nr.1, datë 08.12.1999, për ushtrimin e veprimtarive financiare:
- të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe të arkëtimeve;
- të ndërmjetësimit të transaksioneve monetare;
- të shërbimit si agjent dhe këshilltar financiar.
Drejtor:
Niko Leka; Edmond Leka
Adresa:
Rruga “Reshit Çollaku”, Pall. “Shallvare”, Sh.2, Nr.18, Tiranë.
Tel:
25 06 53.
Faks:
25 06 54.
2. DINERS CLUB ALBANIA SH.P.K.
Licenca nr.2, datë 09.10.2000, për ushtrimin e veprimtarisë financiare:
- të ndërmjetësimit të transaksioneve monetare.
Drejtor:
Eni Koço
Adresa:
Bulevardi “Zogu I”, pallati 13 katësh, përballë stacionit të trenit, Tiranë.
3. POSTA SHQIPTARE SH.A.
Licenca nr.3, datë 18.04.2001, për ushtrimin e veprimtarive financiare:
- të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe të arkëtimeve;
- të shërbimit si agjent dhe këshilltar financiar.
Pronësia:
Shtetërore.
Drejtore:
Luiza Hoxha
Adresa:
Rruga “Reshit Çollaku” , Nr.4 Tiranë.
Tel:
22 23 15.
4. “CREDINS” SH.A. TIRANË
Licenca nr. 4, datë 13.06.2001, për ushtrimin e veprimtarive financiare:
- të dhënies së kredive;
- të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe të arkëtimeve;
- të ndërmjetësimit për transaksionet monetare (duke përfshirë valutat);
- të ofrimit të garancive;
- të shërbimit si agjent dhe këshilltar financiar (këtu nuk përfshihen shërbimet e parashikuara
në pikat 3/a dhe 3/b të nenit 26, të ligjit: “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”).
Drejtore:
Monika Milo
Adresa:
Rruga “Ismail Qemali”, Nr.21, Tiranë.
Tel:
22 29 16; 23 40 96.
5. FONDI I FINANCIMIT TË ZONAVE MALORE
Licenca nr.5, datë 29.03.2002, si subjekt financiar jobankë, për ushtrimin e veprimtarisë
financiare:
- të dhënies së kredive.
Themeluar me vendim të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë.
Drejtori:
Arben Jorgji
Adresa:
Rruga “Mustafa Matohiti”, Vila nr.12, Tiranë.
Tel:
25 06 33.
6. “AK – INVEST” SH.A.
Licenca nr.7, datë 03.12.2003, si subjekt financiar jobankë, për ushtrimin e veprimtarive
financiare:
- të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe të arkëtimeve;
- të ndërmjetësimit për transaksionet monetare (duke përfshirë valutat);
- të shërbimit si agjent dhe këshilltar financiar.
Drejtori:
Ilir Adili
Adresa:
Rruga “Ded Gjon Luli”, Nr.2/3, Tiranë.
Tel:
24 01 47.
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7. TIRANA LEASING SH.A.
Licenca nr. 8, datë 08.11.2004 si subjekt jobankë për të ushtruar veprimtarinë e
mëposhtme:
- të ofrimit të qirasë financiare.
Drejtori :
Fatos Aliaj
Adresa:
Rruga “Ismail Qemali”, Pallati “Samos Tower”, Kati II, Zyra 2/1 B, Tiranë.
Tel:
26 97 05/06.
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SUBJEKTET FINANCIARE QË NUK LICENCOHEN NGA BANKA E SHQIPËRISË
PËR KRYERJEN E VEPRIMTARISË SË TYRE, NË MBËSHTETJE TË VENDIMIT NR.
26, DATË 29.03.2000, TË KËSHILLIT MBIKËQYRËS TË BANKËS SË SHQIPËRISË:
“PËR PËRJASHTIMIN E DISA SUBJEKTEVE NGA ZBATIMI I DISPOZITAVE
TË LIGJIT NR. 8365, DATË 02.07.1998 “PËR BANKAT NË REPUBLIKËN E
SHQIPËRISË””.
(Këto subjekte nuk licencohen apo mbikëqyren nga Banka e Shqipërisë, por kanë
detyrimin të raportojnë në Bankën e Shqipërisë.)
1. FONDI I FINANCIMIT RURAL
Themeluar me vendim të Këshillit të Ministrave nr. 207, datë 28.04.1999.
Objekti i veprimtarisë: Financimi i zonave rurale.
Përjashtuar me shkresën e Bankës së Shqipërisë nr.1843, datë 01.08.2000.
Drejtore:
Zana Konini.
Adresa:
Rruga”Ismail Qemali”, P.32, Tiranë.
2. FONDACIONI “BESA”
Themeluar nga “Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë” (SOROS).
Objekti i veprimtarisë: Financimi i ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla.
Përjashtuar me shkresën e Bankës së Shqipërisë nr. 2895/1, datë 19.01.2001.
Drejtori:
Bajram Muça.
Adresa:
Rruga ”Sulejman Delvina”, Tiranë.
3. PARTNERI SHQIPTAR NË MIKROKREDI
Aksioner: “Opportunity International” (East Europe).
Objekti i veprimtarisë: Kredidhënia.
Përjashtuar me shkresën e Bankës së Shqipërisë nr. 828/1, datë 08.04.2002.
Drejtori
James Reiff.
Adresa:
Rruga “Gjin Bue Shpata”, Nr. 7/1, Tiranë.
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ZYRA TË KËMBIMIT VALUTOR
1. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “JOARD” SH.P.K., TIRANË
Licenca:
Nr. 1, datë 01.10.1999.
Adresa:
Rruga “Ded Gjon Luli”, Nr.2, Tiranë.
Kambistë:
Josif Kote, Pajtim Kodra.
2. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “AMA” SH.P.K., DURRËS
Licenca:
Nr. 2, datë 01.10.1999.
Adresa:
Lagja 3, Rruga “Tregtare”, Durrës.
Kambistë:
Mirlinda Ceka, Ilir Hoxha.
3. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ARIS” SH.P.K., TIRANË
Licenca:
Nr. 3, datë 01.10.1999.
Adresa:
Rruga “Luigj Gurakuqi” , Tiranë.
Kambistë:
Ardian Goci, Ismet Noka.
4. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “UNIONI FINANCIAR TIRANË” SH.P.K.
Licenca:
Nr. 4, datë 01.10.1999.
Adresa:
Rruga “Reshit Çollaku”, Pallati “Shallvare”, Shk. 2/18, Tiranë.
Administrator: Niko Leka
Kambistë:
Arjan Lezha (Përgjegjës i agjencisë), Albert Sara, Dhimitër Papadhopulli,
Genta Angjeli (Agalliu), Piro Teti, Flora Simixhi, Petrika Mano
(Përgjegjës i agjencisë), Lindita Shala, Mirela Bakalli, Anila Demiri,
Emili Bakalli (Nako), Astrit Sfërdelli, Mirela Kaiku, Erisa Emiri.
5. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “AGLI” SH.P.K., TIRANË
Licenca:
Nr. 5, datë 01.10.1999.
Adresa:
Agjencia 1:
Rruga “Islam Alla”, Nr.1, Tiranë.
Agjencia 2:
Rruga “Kavajës”, pranë pastiçeri “Rinia”, Tiranë.
Kambistë:
Kujtim Nina (Drejtor i shoqërisë), Agim Cani, Selim Luli.
6. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “EXCHANGE” SH.P.K., TIRANË
Licenca:
Nr. 08, datë 24.11.1999.
Adresa:
Rruga “Durrësit”, Nr. 170, Tiranë
Kambistë:
Ivan Pavllovski.
7. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “UNISIX” SH.P.K., KORÇË
Licenca:
Nr. 09, datë 26.11.1999.
Adresa:
Bulevardi “Republika”, Pall.4, Korçë.
Kambistë:
Pandi Cunoti, Ernest Golka, Nikolin Bicka, Eli Bode.
8. 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.
Kambistë:
Kostandin Ekonomi, Entela Ekonomi.
9. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ILIRIA ‘98” SH.P.K., TIRANË
Licenca:
Nr. 12, datë 25.02.2000.
Adresa:
Sheshi “Skënderbej”, Teatri i Kukullave, Tiranë.
Kambistë:
Edmond Ymeri, Ali Topalli, Ilir Janku.
10. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “SERXHIO” SH.P.K., ELBASAN
Licenca:
Nr. 14, datë 07.04.2000.
Adresa:
Lagja “Luigj Gurakuqi”, Rruga ”11 Nëntori”, Pall. 70,
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Kambistë:

Nr.14, Elbasan.
Amarildo Canoku.

11. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ALBTUR” SH.P.K., TIRANË
Licenca:
Nr. 15, datë 07.04.2000.
Adresa:
Bulevardi “Zogu I”, Pall. 32, Shk.1 (përballë bankës “Tirana”), Tiranë.
Kambistë:
Albert Rahmani, Artur Rahmani.
12. 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.
Kambistë:
Edmond Stepa, Miranda Stepa.
13. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “TEUTA 2000” SH.P.K., DURRËS
Licenca:
Nr. 17, datë 22.05.2000.
Adresa:
Lagja 4, Rruga “Skënderbej”, Ap. 950, Durrës.
Kambistë:
Adelina Hoxha, Arben Çuni.
14. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “T & E” SH.P.K., DURRËS
Licenca:
Nr. 18, datë 11.06.2000.
Adresa:
Lagja 4, Rruga “9 Maji”, Durrës.
Kambist:
Shpëtim Hysa.
15. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “SHIJAK 2000” SH.P.K., SHIJAK
Licenca:
Nr. 19, datë 24.11.2000.
Adresa:
Lagja “Popullore”, Shijak.
Kambistë:
Nazmi Ademi, Farije Ademi.
16. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “R & T” SH.P.K., TIRANË
Licenca:
Nr. 20, datë 20.12.2000.
Adresa:
Bulevardi “Zogu I” (pranë BPI-së), Tiranë.
Kambist:
Renis Tershana.
17. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “MANUSHI” SH.P.K., TIRANË
Licenca:
Nr. 22, datë 18.04.2001.
Adresa:
Bulevardi “Zogu I”, Qendra e Biznesit VEVE, Tiranë.
Kambist:
Roland Manushi.
18. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “UNIONI SELVIA” SH.P.K., TIRANË
Licenca:
Nr. 23, datë 21.05.2001.
Adresa:
Godina 2-katëshe në krah të Postës Qendrore, Kati I, Tiranë.
Kambistë:
Leonat Zenelaj, Gani Xhaja.
19. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “KALENJA” SH.P.K., TIRANË
Licenca:
Nr. 24, datë 29.06.2001.
Adresa:
Rruga “Kavajës” (pranë Ambasadës Turke), Tiranë.
Kambistë:
Hair Shametaj, Fatmir Shametaj, Redina Shametaj.
20. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “TILBA” SH.P.K., ELBASAN
Licenca:
Nr. 25, datë 30.09.2001.
Adresa:
Lagja “Luigj Gurakuqi”, Bulevardi “Qemal Stafa”, Njësia nr.12, Elbasan.
Kambistë:
Kristaq Bako, Vjollca Bako.
21. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ANAGNOSTI” SH.P.K., TIRANË
Licenca:
Nr. 26, datë 31.10.2001.
Adresa:
Zyra 1: Bulevardi “Zogu I”, Pall. 97, Shk.3, Ap, 28, Tiranë.
Kambistë:
Jani Anagnosti, Odise Anagnosti, Edlira Anagnosti.
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Kambist:

Zyra 2: Rruga “Kajo Karafili”, Nr.11 Tiranë.
Fredi Cami.

22. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “KO-GO” SH.P.K., TIRANË
Licenca:
Nr. 27, datë 12.11.2001.
Adresa:
Rruga “Vaso Pasha”, Pall.16, Shk.2, Ap. 9, Tiranë.
Kambistë:
Mihal Konomi, Përparim Goxhaj.
23. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ALB- FOREX” SH.P.K., TIRANË
Licenca:
Nr. 28, datë 22.11.2001.
Agjencia 1:
Rruga “Abdyl Frashëri, Nr.3, Tiranë.
Kambistë:
Almir Duli, Agim Xhemo.
Agjencia 2:
Rruga “Mine Peza”, Pall. 102, Shk.1 (pranë Bar “Grand”), Tiranë.
Kambist:
Fatmir Baholli.
24. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “L&N” SH.P.K., TIRANË
Licenca:
Nr. 29, datë 22.11.2001.
Adresa:
Rruga “Muhamet Gjollesha”, ish-gjelltorja tek sheshi ATATURK, Tiranë.
Kambist:
Leonora Mihalcka.
25. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “EXHANGE ALOG” SH.P.K., TIRANË
Licenca:
Nr. 31, datë 22.11.2001.
Adresa:
Rruga “Mine Peza” (përballë Selisë së Vatikanit), Tiranë.
Kambistë:
Almida Sterio, Fatmir Tafaj, Eduard Andoni, Elida Hasamemi.
26. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “BASHKIMI 2001” SH.P.K., TIRANË
Licenca:
Nr. 35, datë 12.12.2001.
Adresa:
Rruga “Kavajës” (pastiçeri “Rinia”), Tiranë.
Kambistë:
Bashkim Shametaj, Luan Shametaj, Ilir Mesini.
27. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ARJON 2002” SH.P.K., ELBASAN
Licenca:
Nr. 36, datë 14.12.2001.
Adresa:
Lagja “Kongresi i Elbasanit”, Bulevardi ”Qemal Stafa”, Pall.9-katësh, Elbasan.
Kambistë:
Arben Kovaçi, Besnik Lulja.
28. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ALAKTH” SH.P.K., TIRANË
Licenca:
Nr. 42, datë 18.01.2002.
Adresa:
Rruga “Dibrës”, Nr.105/1, Tiranë.
Kambistë:
Kosta Papa, Arben Memko, Lorenc Konomi, Thoma Konomi, Aleko Plaku.
29. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “FORMAT” SH.P.K., TIRANË
Licenca:
Nr. 43, datë 21.01.2002.
Adresa:
Rruga “Durrësit”, Pallati 85, Shk.1, Ap.1, Tiranë.
Kambistë:
Diana Lemi, Egon Sinani.
30. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “TRI URAT” SH.P.K., ELBASAN
Licenca:
Nr. 44, datë 05.02.2002.
Adresa:
Lagja “29 Nëntori”, pranë Filialit të Postës Elbasan.
Kambistë:
Fahri Sanco, Ismail Bejta.
31. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “BESA 2001” SH.P.K., TIRANË
Licenca:
Nr. 46, datë 15.02.2002.
Adresa:
Rruga “Myslym Shyri”, Nr.25,Tiranë.
Kambistë:
Belul Lleshi, Vladimir Avda, Mimoza Avda.
32. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “MARIO” SH.P.K., SARANDË
Licenca:
Nr. 47, datë 14.03.2002.
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Adresa:
Kambistë:

Lagja 1, pranë ish-Komitetit Ekzekutiv të rrethit Sarandë.
Vangjel Gramozi, Blerim Dhima.

33. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “JAV” SH.P.K., TIRANË.
Ka ndryshuar emrin Zyra e Këmbimit Valutor “R&T EXCHANGE” Sh.p.k.
Licenca:
Nr. 48, datë 20. 03.2002.
Adresa:
Bulevardi “Zogu I”, Godina e “Zërit të Popullit”, Tiranë.
Kambistë:
Ervin Lera, Ilir Gurashi.
34. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “DROGU” SH.P.K., TIRANË
Licenca:
Nr. 49, datë 23.04.2002.
Adresa:
Rruga “Vaso Pasha”, Kulla 1(pas pallatit “Agimi”), Kati I, Tiranë.
Kambistë:
Shkëlqim Drogu, Kostandin Koteci.
35. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “HYSEN-C” SH.P.K., LAÇ
Licenca:
Nr. 50, datë 23.04.2002.
Adresa:
Lagja nr.3, përballë Komisariatit të Policisë, Laç.
Kambist:
Cen Hyseni.
36. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “UNIONI FIER” SH.P.K., FIER
Licenca:
Nr. 51, datë 08.05.2002.
Adresa:
Lagja “15 Tetori”, Rruga “Kastriot Muça”, Fier.
Kambistë:
Gjergj Dulaj.
37. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “TAXI EKSPRES” SH.P.K., ELBASAN
Licenca:
Nr. 52, datë 20.05.2002.
Adresa:
Rruga “Sami Frashëri”, nr. 11 (pranë shkollës “Edith Durhan”, Tiranë.
Kambistë:
Arben Sharra, Sokol Kaleci.
38. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “GLEAR” SH.P.K., SHIJAK
Licenca
Nr. 55, datë 23.07.2002.
Adresa:
Lagja “Kodër”, Shijak, Durrës.
Kambistë:
Argjend Calliku, Afërdita Calliku.
39. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “POSTA SHQIPTARE” SH.A. TIRANË
Licenca:
Nr. 56, datë 28.08.2002.
Adresa:
Rruga “Reshit Çollaku”, nr.4 Tiranë.
40. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “UNIONI BALLSH” SH.P.K., BALLSH
Licenca:
Nr. 57, datë 11.09.2002.
Adresa:
Rruga “8 Nëntori”, Ballsh.
Kambistë:
Luan Zenelaj, Lavdimir Zenelaj.
41. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ESLULI” SH.P.K., TIRANË
Licenca:
Nr. 58, datë 17.10.2002.
Adresa:
Rr. “Reshit Çollaku”, Pallati “Shallvare”, Shk.4/1, Tiranë.
Kambistë:
Selim Luli, Kleomen Gjiknuri.
42. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “DENI&KRISTI-2002” SH.P.K. TIRANË
Licenca:
Nr. 61, datë 02.06.2003.
Adresa:
Rruga “Myslym Shyri”, Pall.60, Ap.3, Tiranë.
Kambist:
Maksim Çeku.
43. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “YLDON” SH.P.K. TIRANË
Licenca:
Nr. 62, datë 03. 06.2003.
Adresa:
Rruga “Qemal Stafa”, Pall. 382/2/2, Tiranë.
Kambist:
Ylli Ndoqi (themelues dhe administrator).
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44. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “BILLI” SH.P.K. TIRANË
Licenca:
Nr. 63, datë 16. 02.2004.
Adresa:
Sheshi “Wilson”, Pallati i ri në kryqëzimin e Tiranës së Re.
Kambist:
Sybi Cenolli (themelues dhe administrator).
45. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ALBA&ARBËR” SH.P.K., TIRANË
Licenca:.
Nr. 65, datë 06.05.2004.
Adresa:
Rruga “Kavajës”, Pallati 3, Kati I, Tiranë.
Kambistë:
Pëllumb Memetaj, Bukurosh Jaho.
46. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “I.S.N.” SH.P.K., TIRANË
Licenca:
Nr. 66, datë 06.05.2004.
Adresa:
Rruga “Kavajës”, Pallati 3, Kati I, Tiranë.
Kambistë:
Evzi Zemzadja, Nexhmi Uka, Salandi Brojaj.
47. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ARIABA” SH.P.K., TIRANË
Licenca:
Nr. 67, datë 07.06.2004.
Adresa:
Rruga “Abdyl Frashëri”, pranë Librit Universitar, Kati I, Shk.5, Tiranë.
Kambistë:
Agim Xhemo, Astrit Hado.
48. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ALBACREDITS” SH.P.K., TIRANË
Licenca:
Nr. 68, datë 13.07.2004.
Adresa:
Rruga “Ded Gjon Luli”, Nr. 5, Tiranë.
Kambistë:
Ermira Skënderi (administratore), Engjëll Skënderi, Burhan Kodra,
Shqiponja Spahiu.
49. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ALB-KREDIT” SH.P.K., TIRANË
Licenca:
Nr.69, datë 19.07.2004.
Adresa:
Rruga “Kongresi i Përmetit”, Nr.2, Tiranë.
Kambistë:
Arben Cani, Vasil Marto, Rudina Muskaj, Teuta Koltarka, Hajredin Toca.
50. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “IDEA - 2” SH.P.K., KAVAJË
Licenca:
Nr. 70, datë 02.09.2004.
Adresa:
Lagja nr.2, Rruga “10 korriku”, Kavajë.
Kambist:
Taulant Karkini (administrator).
51. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “O & G” SH.P.K., TIRANË
Licenca:
Nr. 71, datë 30.09.2004.
Adresa:
Rruga “Kavajës”, përballë Kishës Katolike, Tiranë
Kambistë:
Prandvera Ago (administratore), Teuta Broqi.
52. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “OMEGA” SH.P.K., TIRANË
Licenca:
Nr. 72, datë 20.12.2004.
Adresa:
Rruga “Abdyl Frashëri”, Pallati 1, Shk. 2, Ap. 10, Tiranë.
Kambistë:
Mihallaq Peko (administrator).
53. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “ELBA 2005” SH.P.K., TIRANË
Licenca:
Nr. 73, datë 28.04.2005.
Adresa:
Bulevardi “Bajram Curri”, Pallatet “Agimi”, nr. 16, Tiranë.
Kambistë:
Kujtim Elbasani (administrator).
54. ZYRA E KËMBIMEVE VALUTORE “JONADA – 05” SH.P.K., TIRANË
Licenca:
Nr. 74, datë 27.06.2005.
Adresa:
Rruga “Kavajës”, Pallati 185, Shk. 2, Ap. 09, Tiranë.
Kambistë:
Liliana Zyfi (administrator), Pëllumb Zyfi.
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UNIONET E SHOQËRIVE TË KURSIM-KREDITIT
1. UNIONI I SHOQËRIVE TË KURSIM-KREDITIT “JEHONA” TIRANË
Licenca:
Nr.1, datë 27.06.2002.
Adresa:
Rruga “Kajo Karafili”, nr.26/1
Kryetar i bordit drejtues: Vojsava Rama.
Anëtare të këtij unioni janë 40 shoqëri të kursim-kreditit, të cilat janë të licencuara edhe
si shoqëri të veçanta. Mbështeten me asistencë teknike nga fondacioni “Lëvizja për
zhvillimin e shoqërive të kursim-kredive”.
2. UNIONI I SHOQËRIVE TË KURSIM-KREDITIT “UNIONI SHQIPTAR KURSIM-KREDITIT”,
TIRANË
Licenca:
Nr.2, datë 09.08.2002.
Adresa:
Rruga “Ismail Qemali”, Nr.32.
Kryetar i bordit drejtues: Zana Konini
Anëtare të këtij unioni janë 91 shoqëri të kursim-kreditit, të cilat janë të licencuara edhe
si shoqëri të veçanta. Mbështeten me asistencë teknike nga Fondi i Financimit Rural.
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ZYRA TË PËRFAQËSIMIT TË BANKAVE TË HUAJA
1. ZYRA E PËRFAQËSIMIT TË BANKËS POPULLORE PULIEZE NË SHQIPËRI.
Licenca:
Nr.1, datë 02.07.2003.
Përfaqësuesi:
Pasquale Guido Vergine.
Adresa:
Sheshi “Skënderbej”, Pallati i Kulturës, Kati III, Tiranë.
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ANEKS V. LISTA E RREGULLOREVE TË MBIKËQYRJES
BANKARE NË FUQI, DERI NË MUAJIN GUSHT 2005
1- 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.
2- Udhëzimi “Për kontrollin e brendshëm në banka”, miratuar me vendimin e Këshillit
Mbikëqyrës nr. 107, datë 03.11.1999.
3- Rregullorja “Për pozicionet e hapura valutore”, miratuar me vendimin e Këshillit
Mbikëqyrës nr. 59, datë 05.05.1999, ndryshuar me vendimin nr.118, datë
01.12.1999.
4- 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”.
5- Rregullorja “Për bankat kooperativë” miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës
nr. 25, datë 29.03.2000.
6- Udhëzimi “Mbi administrimin e rrezikut të normës së interesit”, miratuar me vendimin
e Këshillit Mbikëqyrës nr.61, datë 05.07.2000.
7- Rregullorja “Për investimet nga bankat në kapitalin e shoqërive tregtare” miratuar
me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr.42, datë 06.06.2001.
8- Udhëzimi “Për çertifikatat e depozitave”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës
nr. 79, datë 03.10.2001.
9- Rregullorja “Për kontrollin e rreziqeve të mëdha”, miratuar me vendimin e Këshillit
Mbikëqyrës nr. 78, datë 07.07.1999, dhe ndryshuar me vendimet: nr. 119, datë
01.12.1999 dhe nr.92, datë 05.12.2001.
10- Rregullorja “Për rreziqet e tregut”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr.
72, datë 02.06.1999, ndryshuar me vendimin nr. 98, datë 19.12.2001.
11- Rregullorja “Për administrimin e rrezikut të kredisë” miratuar me vendimin e
Këshillit Mbikëqyrës nr.12 datë 21.02.2001, ndryshuar me vendimin nr. 32, datë
08.05.2002.
12- Udhëzimi “Për kujdestarinë dhe likuidimin e bankave” miratuar me vendimin e
Këshillit Mbikëqyrës nr.45, datë 12.06.2002.
13- Këshilli Mbikëqyrës me vendimin nr. 58, datë 24.07.2002 miraton shtimin në veprimtaritë
e lejuara të bankave të “veprimtarisë bankare lidhur me arin dhe metalet e çmuara”.
14- Udhëzimi “Për likuiditetin e bankave”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës
nr. 04, datë 19.01.2000, ndryshuar me vendimin nr. 08, datë 12.02.2003.
15- Rregullorja “Për licencimin e subjekteve jobanka”, miratuar me vendimin e Këshillit
Mbikëqyrës nr. 96, datë 26.11.2003
16- Rregullore “Për ekspertët kontabël të autorizuar të bankave” miratuar me vendimin
e Këshillit Mbikëqyrës nr.06, datë 29.01.2003, ndryshuar me vendimin nr.102, datë
10.12.2003.
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17- Rregullorja “Për veprimtarinë valutore”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës
nr. 64, datë 30.07.2003, ndryshuar me vendimin nr.101, datë 10.12.2003.
18- Rregullorja “Për licencimin e shoqërive të kursim-kreditit” miratuar me vendimin e
Këshillit Mbikëqyrës nr. 11, datë 27.02.2002 dhe ndryshuar me vendimin nr. 09, datë
12.02.2003.
19- Rregullorja “Për licencimin e zyrave të këmbimit valutor” miratuar me vendimin e
Këshillit Mbikëqyrës nr. 65, datë 30.07.2003.
20- Udhëzimi “Për raportimin e veprimeve të këmbimeve valutore” miratuar me vendimin
e Këshillit Mbikëqyrës nr. 69, datë 30.07.2003.
21- Rregullorja “Për marrëdhëniet e bankës me personat e lidhur me të” miratuar me
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 100, datë 10.12.2003.
22- Rregullorja “Për administratorët e bankave dhe të degëve të bankave të huaja”
miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 120, datë 30.12.2003.
23- Rregullore “Për parandalimin e pastrimit të parave” miratuar me vendimin e Këshillit
Mbikëqyrës nr.10, datë 25.02.2004.
24- Rregullorja “Për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën
e Shqipërisë”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 71, datë 11.09.2002
dhe ndryshuar me vendimin nr.03, date 26.01.2005.
25- Rregullorja “Për mbikëqyrjen e transaksioneve bankare në rrugë elektronike” miratuar
me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 28, datë 30.03.2005.
26- Rregullorja “Për normat e mbikëqyrjes së subjekteve jobanka që ushtrojnë veprimtari
financiare” miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 60, datë 05.07.2000 dhe
ndryshuar me vendimin nr.31, datë 27.04.2005.
27- Sistemi i raportimit të subjekteve jobanka që kryejnë veprimtari financiare miratuar
me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 32, datë 27.04.2005.
28- Rregullorja “Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit”, miratuar me vendimin
nr. 58, datë 05.05.1999 dhe ndryshuar me vendimiet: nr.86, datë 07.11.2001;
nr.72, datë 11.09.2002; nr. 30, datë 16.04.2003; nr. 82, datë 08.10.2003; nr. 22,
datë 24.03.2004; nr.22, datë 24.03.2004 dhe nr. 46, datë 08.06.2005 të Këshillit
Mbikëqyrës.
29- Sistemi i raportimit të shoqërive të kursim-kredive, miratuar me vendimin e Këshillit
Mbikëqyrës nr.44, datë 08.06.2005.
30- Rregullorja “Për mbikëqyrjen e shoqërive të kursim-kreditit” miratuar me vendimin
e Këshillit Mbikëqyrës nr. 43, datë 08.06.2005.
31- Udhëzimi “Për kapitalin rregullator”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës
nr. 57, datë 05.05.1999 dhe ndryshuar me vendimet: nr.21, datë 24.03.2004, nr. 21
datë 24.03.2004 dhe nr. 45, datë 08.06.2005 të Këshillit Mbikëqyrës.
32- Rregullorja “Për mbikëqyrjen e konsoliduar të bankave” miratuar me vendimin e
Këshillit Mbikëqyrës nr. 68, datë 28.07.2005.
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ANEKS VI. NDARJA E BANKAVE NË GRUPE, PËR
QËLLIME TË ANALIZËS SË TREGUESVE
Analiza e sistemit bankar bazohet jo vetëm në vështrimin në kohë të ecurisë
së sistemit në tërësi, por edhe në krahasimin brenda të njëjtës periudhë të
bankave me njëra-tjetrën, sipas disa kritereve të caktuara. Për këtë qëllim,
shërben ndarja e bankave në grupe, e cila bazohet mbi kriterin e madhësisë
së aktiveve. Privatizimi i Bankës së Kursimeve kushtëzoi ndryshimin e kriterit
mbi rigrupimin e bankave, tashmë jo më mbi bazën e pronësisë së kapitalit
(private, shtetërore apo mikse), por mbi bazën e vëllimit të aktiveve. Në këtë
mënyrë dallojmë tre grupe kryesore:
• Grupin e bankave me totalin e aktiveve më të vogël se 2 për qind (grupi
1 ose G1);
• Grupin e bankave me totalin e aktiveve më të madh se 2 për qind por
më të vogël se 7 për qind (grupin 2 ose G2);
• Grupin e bankave me totalin e aktiveve më të madh se 7 për qind (grupin
3 ose G3).
Për qëllime të analizës, grupet kanë përbërjen46 e mëposhtme:
d) G1 - Banka Emporiki (BE); Banka Credins (BC); Banka e Bashkuar e
Shqipërisë (BBSH); Dega në Tiranë e Bankës së Parë të Investimeve (BPI);
Banka Ndërkombëtare Tregtare (BTN); Banka e Kreditit të Shqipërisë
(BKSH); Banka Popullore (BP); Banka Dardania (BD);
e) G2 - Banka Italo-Shqiptare (BISH); Banka Procredit (BPC); Dega në
Tiranë e Bankës Kombëtare të Greqisë (BKG);
f) G3 - Banka Raiffeisen (RZB); Banka Tirana (BT); Dega në Tiranë e Bankës
Alfa (BA); Banka Amerikane e Shqipërisë (BASH); Banka Kombëtare
Tregtare (BKT).
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SHËNIME

Dhënia e miratimit paraprak për licencë u krye në janar të vitit 2005 dhe
subjekti është në fazën e plotësimit të kushteve për licencën përfundimtare.
2
Banka e Shqipërisë miraton ose refuzon transferimin e pronësisë mbi
aksionet kur ky transferim përbën 10 për qind e më tepër të kapitalit të
bankës.
3
Megjithëse në vitin 2000, Banka Kombëtare Tregtare u privatizua, pesha
e rritur e kapitalit vendas shtetëror në krahasim me vitin 1999, shpjegohet me
rritjen e madhësisë së kapitalit aksioner të Bankës së Kursimeve në 5 miliardë
lekë, nga –9.3 miliardë lekë në fundvitin’99 (evidentohet negativ, rrjedhojë e
humbjeve të akumuluara të Bankë së Kursimeve).
Në fundvitin’99, pesha e kapitalit vendas shtetëror të paguar llogaritet 41.7
për qind, nga 27 për qind që evidentohet pesha e kapitalit vendas shtetëror
aksioner.
4
Bankës Popullore.
5
Për sqarim, shih aneksin V.
6
Kontrolli direkt nënkupton se pesha në kapital tejkalon kufirin prej 50 për
qind.
7
Popullsia e Shqipërisë sipas INSTAT ishte 3,102,777 banorë në vitin 2003
dhe 3,119,543 banorë në vitin 2004.
8
Një pjesë e mirë e përdoruesve i përket administratës shtetërore, në kuadrin
e iniciativës së autoriteteve për të reduktuar nivelin e cash-it në ekonomi.
9
Vlera optimale gjendet nga raporti 1/16, i cili shpreh përqëndrimin në
kushtet e një konkurrence të pastër, në një sistem bankar me 16 banka si
sistemi bankar në Shqipëri.
10
Këtu nuk përfshihen investimet në bono thesari të Shtetit Shqiptar.
11
Rënia e peshës është pasojë e aplikimit të metodës së re llogaritëse për
PBB-në e vlerësuar.
12
Viti 2004 ka qenë viti i pasprivatizimit për Bankën Raiffeisen, ku i është
dhënë përparësi implementimit të ndryshimeve të nevojshme strukturore. Për
rrjedhojë, aktiviteti kreditues ka qenë tepër i kufizuar.
1

13

Struktura e kredisë (në % ndaj
Dhjetor’03
tepricës së kredisë).
Kredi afatshkurtër
40.3
Kredi afatmesme
29.6
Kredi afatgjatë
24.8

Mars’04 Qershor’04
35.4
33.1
25.5

28.8
35.7
29.3

Shtator’04 Dhjetor’04
26.9
35.9
31.2

26.7
35.3
30.9

Për rrjedhojë, në fundvitin 2004 pesha e kredisë në valutë llogaritet 80.5
për qind nga 82.1 për qind një vit më parë.
15
Shih seksionin e “Mjaftueshmërisë së Kapitalit”.
16
Këto raporte janë aktive likuide ndaj totalit të aktiveve dhe aktive
afatshkurtra ndaj pasiveve afatshkurtra.
17
Në zërin “aktive likuide” përfshihen: mjetet monetare, marrëdhëniet
me Bankën e Shqipërisë-llogari të tjera, bonot e thesarit, marrëdhëniet me
bankat,me institucionet e kreditit dhe me institucione të tjera financiare dhe
letrat me vlerë (neto).
14

68

Banka e Shqipërisë

Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Bankare

Treguesi në fundvitin 2003 evidentohej 107 për qind.
Bankat disponojnë më shumë aktive likuide të investuara në bono thesari
dhe vendosje pranë të tretëve.
20
Në matricën e klasifikimit CAELS, niveli mbi 15 për qind i treguesit e
klasifikon bankën në nivelin “mesatar”.
21
Si normë aktuale interesi, në secilin rast shfrytëzohet respektivisht norma
mesatare e ponderuar midis interesave mesatarë të ponderuar për depozitat
dhe kredinë në lekë, usd dhe euro.
22
Treguesi përfshin katër kategoritë e aktiveve të pasqyruara në tabelë me
vlerën kontabile të ponderuara sipas rrezikut përkatës me 0%, 20%, 50% dhe
100%.
18
19

23

Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit në %
Dhjetor 2004
Dhjetor 2003

Sistemi bankar
21.6
28.5

G1
47.3
72.0

G2
17.8
21.4

G3
17.3
23.0

Kapitali aksioner.
Peshat në përqindje të kapitalit të paguar llogariten duke marrë në
konsideratë edhe diferencat e rivlerësimit.
26
Rënia e rezervave të kapitalit të sistemit shpjegohet me rënien e rezervave
të Bankës Raiffaisen për efekt të kapitalizimit të tyre.
27
Banka Popullore u licencua në 16.02.2004 dhe filloi aktivitetin në muajin
mars.
28
Banka Popullore.
29
Këto shpenzime lidhen kryesisht me shpenzimet për personelin, për pajisje,
pagesat për shërbime ndaj të tretëve, amortizimi i mjeteve të qëndrueshme (të
trupëzuara ose jo) etj..
30
NIM përfaqëson raportin ndërmjet rezultatit neto nga interesat me aktivet
mesatare që fitojnë interesa.
31
Për periudhën prill – nëntor, normat bazë të interesit për lekun janë ulur
5 herë, me 0.25 për qind apo 1.25 për qind gjithesej.
32
Në gjysmën e parë të vitit 2005, u nënshkruan marrëveshjet e
bashkëpunimit me Autoritetin Mbikëqyrës të Sigurimeve dhe me Komisionin
e Letrave me Vlerë.
33
Misioni FSAP, gjatë kohës së qëndrimit pati takime të shumta me
Departamentin e Mbikëqyrjes ku u diskutuan mbi çështje të sistemit bankar,
të legjislacionit bankar dhe të situatës aktuale të bankave. Por, pjesa më e
madhe e kohës iu kushtua vlerësimit të përmbushjes së Parimeve të Bazelit për
një Mbikëqyrje Efektive, vlerësim i cili u bë nga znj.Gabriela Ferenz dhe z.Peter
Hayward. Ata përgjatë gjithë periudhës dyjavëshe ishin pranë Departamentit
të Mbikëqyrjes dhe diskutuan të gjitha parimet e Bazelit, kërkuan dokumente
shtesë mbështetëse (si raporte të inspektimeve, manualet e ekzaminimit,
korrespondencat me bankat, analizat e kryera, strategjitë e bankave etj.). Në
përfundim të qëndrimit të tyre ata përgatitën një raport paraprak të cilin e
dhanë për mendim. Me gjykimin tonë ky raport është realist dhe jep një pamje
të vërtetë të gjendjes së mbikëqyrjes bankare në Shqipëri.
34
Metodologjia përcakton 5 kategori vlerësimi: 1- e plotësuar, e cila
nënkupton përmbushje të plotë ose mangësi shumë të vogla të kritereve
“bazë”; 2- gjerësisht e plotësuar, ku vetëm mangësi të vogla vërehen, të
24
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cilat nuk ngrenë dyshime mbi aftësinë e autoritetit mbikëqyrës për arritjen e
objektivave të parimit; 3- përgjithësisht e paplotësuar, ku mangësitë ngrenë
dyshime mbi mundësinë për të arritur përmbushjen e parimit, por ku është
arritur një progres i dukshëm në ndreqjen e mangësive; 4- e paplotësuar, kur,
nën gjykimin e vlerësuesit, nuk është arritur ndonjë progres në përmbushjen e
parimit; dhe 5- jo e aplikueshme.
35
Shih: Albania:Financial System Stability Assessment, including Reports
on the Observance of Standarts and Codes on the following topics: Banking
Supervision and Payment Systems – IMF Gusht 2005.
36
Eshtë përgjegjësi e Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit, përkthimi i SNK-ve
në shqip, pa ndryshime nga teksti origjinal në gjuhën angleze.
37
Rezultati neto nga veprimtaritë e tjera duhet të raportohet rreth 104
mln lekë më shumë për tremujorin e dytë dhe 98 mln lekë më shumë për
tremujorin e parë, ndërsa shpenzimet e veprimtarisë duhen shtuar për të dyja
periudhat respektivisht me të njëjtat shifra. Kjo vjen si rrjedhojë e gabimit në
raportim të Bankës Tirana.
38
Aktivet dhe pasivet që fitojnë dhe shkaktojnë shpenzime përbëjnë pjesën
kryesore të bilancit të sistemit bankar, të cilat dominohen përkatësisht nga
aktivet në lekë (kryesisht investime në letra me vlerë të Qeverisë Shqiptare)
dhe depozitat në lekë.
39
Interesi bazë i ekonomisë amerikane është rritur disa herë gjatë periudhës
në analizë, ndërsa për Eurozonën ka mbetur i pandryshuar.
40
Peshat në përqindje të kapitalit të paguar llogariten duke marrë në
konsideratë edhe diferencat e rivlerësimit.
41
Kontributi i kapitalit të paguar në fund të tremujorit të parë evidentohej
1.2 miliardë lekë krahasuar me fundvitin 2004.
42
RMK llogaritet si raport i kapitalit rregullator me aktivet e klasifikuara
sipas rrezikut të shprehur në përqindje.
43
Treguesi përfshin katër kategoritë e aktiveve të pasqyruara në tabelë me
vlerën kontabile të ponderuara sipas rrezikut përkatws me 0 për qind, 20 për
qind, 50 për qind dhe 100 për qind.
44
Në zërin “aktive likuide” përfshihen: mjetet monetare, marrëdhëniet
me Bankën e Shqipërisë-llogari të tjera, bonot e thesarit, marrëdhëniet me
bankat,institucionet e kreditit dhe institucione të tjera financiare dhe letrat me
vlerë (neto).
45
I referohet përbërjes sipas peshës së bankave në fundin e vitit 2004.
46
I referohet përbërjes sipas peshës së bankave në fundin e vitit 2004.
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