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Struktura e sistemit bankar dhe financiar, në fund të vitit 2018, përbëhet nga 
14 banka, 30 subjekte financiare jobanka, 463 zyra të këmbimit valutor, 13 
shoqëri të kursim-kreditit dhe 1 union të shoqërive të kursim-kreditit.

Banka e Shqipërisë, bazuar në ligjin për bankat në Republikën e Shqipërisë, 
ka autoritetin të licencojë dhe mbikëqyrë bankat, subjektet financiare jobanka, 
shoqëritë e kursim-kreditit e unionet e tyre, zyrat e këmbimit valutor dhe zyrat e 
përfaqësimit të bankave të huaja. 

4.1 BANKAT

Gjatë vitit 2018, në kuadër të përmbushjes së funksionit licencues, Banka e 
Shqipërisë ka marrë vendime që lidhen me:

•	 miratimin për transferimin e 100% të pronësisë së aksioneve të Bankës 
NBG Albania sh.a. tek Banka Amerikane e Investimeve sh.a.; 

•	 miratimin për riorganizimin juridik, nëpërmjet bashkimit me përthithje, të 
Bankës Amerikane të Investimeve sh.a. (banka përthithëse) me Bankën 
NBG Albania sh.a. (banka e përthithur); 

4. LICENCIMI

SISTEMI BANKAR DHE FINANCIAR

Gra�k 1. Struktura e sektorit bankar/�nanciar dhe pronësia 

Burimi: Banka e Shqipërisë. 
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•	 miratimin për riorganizimin juridik, nëpërmjet bashkimit me përthithje, të 
Bankës Intesa Sanpaolo Albania sh.a. (banka përthithëse) me Veneto 
Bankën sh.a. (banka e përthithur); 

•	 revokimin e licencës së Bankës NBG Albania sh.a. dhe të licencës së 
Veneto Bankës sh.a., si rezultat i përthithjes së tyre nëpërmjet riorganizimit 
juridik, përkatësisht me Bankën Amerikane të Investimeve sh.a. dhe me 
Bankën Intesa Sanpaolo Albania sh.a.; 

•	 miratimin për hapjen e filialit të Bankës Credins sh.a. në Republikën e 
Kosovës;

•	 miratimin për kryerjen e veprimtarisë financiare shtesë të tregtimit të 
letrave me vlerë nga Banka Union sh.a.;

•	 miratimin për 59 administratorë të bankave, të cilët sipas pozicioneve 
renditen respektivisht si: 31 anëtarë të këshillave drejtues, 13 anëtarë të 
komiteteve të kontrollit dhe 15 drejtues ekzekutivë;

•	 miratimin e zgjerimit të rrjetit të bankave me 5 degë të reja, brenda 
territorit të Republikës së Shqipërisë;

•	 miratimin për emetimin e borxhit të varur dhe miratime për shlyerjen e 
borxhit të varur për disa banka;

•	 miratimin e ndryshimeve në statutet e bankave, përkatësisht të Bankës 
Ndërkombëtare Tregtare sh.a., të Bankës ProCredit sh.a., të Bankës 
Kombëtare Tregtare sh.a., të Bankës Alpha Albania sh.a., të Bankës 
Amerikane të Investimeve sh.a. dhe të Bankës së Parë të Investimeve 
Albania sh.a.; 

•	 miratimin për nënshkrimin e marrëveshjes me të tretët (outsourcing) dhe 
përfundimin e saj për ushtrimin e veprimtarive operacionale të pagesave 
dhe të transfertave të Bankës ProCredit sh.a.; 

•	 miratimet/moskundërshtimet për emërimet/riemërimet e ekspertëve 
kontabël të autorizuar për auditimin e pasqyrave financiare të fundvitit 
2018 të të gjitha bankave.

4.2 SUBJEKTET FINANCIARE JOBANKA, INSTITUCIONET 
FINANCIARE TË MIKROKREDISË DHE INSTITUCIONET E 
PARASË ELEKTRONIKE 

Vendimmarrja e Bankës së Shqipërisë për subjektet financiare jobanka, 
institucionet financiare të mikrokredisë dhe institucionet e parasë elektronike, 
gjatë vitit 2018, konsiston në:

•	 licencimin e “Unionit Financiar Tiranë” sh.a. për ushtrimin e veprimtarive 
si institucion i parasë elektronike. Përveç veprimtarisë së emetimit të 
parasë elektronike, “Unioni Financiar Tiranë” sh.a. vijon të ushtrojë edhe 
veprimtaritë e të gjitha shërbimeve të pagesave dhe të transferimit të 
parave, të këmbimit valutor dhe të shërbimeve këshilluese, ndërmjetëse 
dhe shërbime të tjera ndihmëse;

•	 mbështetur në kërkesat rregullative, pas licencimit si institucion i parasë 
elektronike, “Unionit Financiar Tiranë” sh.a. iu revokua licenca si subjekt 
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financiar jobankë;
•	 revokimin e licencës të institucionit të parasë elektronike “Vodafone 

M-Pesa” sh.p.k., me kërkesë të vetë subjektit;
•	 miratimin paraprak për zotërimin e 100% të kapitalit të subjektit financiar 

jobankë “Final” sh.a. nga aksioneri i ri “Iutecredit Albania” sh.a., i 
cili është institucion financiar i mikrokredisë, i licencuar nga Banka e 
Shqipërisë; 

•	 miratimin paraprak për kryerjen e: veprimtarisë shtesë të këmbimit valutor 
nga subjekti financiar jobankë “Tirana Factoring & Lease” sh.a.; të 
veprimtarive shtesë të ofrimit të garancive dhe marrjes së angazhimeve, 
të faktoringut, të shërbimeve këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbimeve 
të tjera ndihmëse për veprimtaritë e listuara në aneksin e licencës dhe 
të ndërmjetësimit në sigurime nga subjekti financiar jobankë “Ak-Invest” 
sh.a.; të veprimtarive shtesë të këmbimit valutor, të shërbimeve këshilluese, 
ndërmjetëse dhe shërbimeve të tjera ndihmëse për veprimtaritë e listuara 
në aneksin e licencës dhe të ndërmjetësimit në sigurime nga institucioni i 
parasë elektronike “Easypay” sh.p.k.; 

•	 miratimin paraprak të administratorëve të subjekteve financiare jobanka 
“Porsche Leasing” sh.p.k., “NOA” sh.a., “Kredo Financë” sh.p.k., 
“Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit – FAF” sh.a., “Posta Shqiptare” 
sh.a., “Micro Credit Albania” sh.a., “MOGO Albania” sh.a., “Final” 
sh.a., “Albanian Financial Institution” sh.p.k. dhe “Omnifactor” sh.p.k.

Gjatë vitit 2018, kanë ndodhur edhe disa ndryshime strukturore në pronësinë 
e bankave dhe të subjekteve financiare jobanka, të cilat konsistojnë kryesisht 
në ndryshime të pjesëmarrjeve joinfluencuese në zotërimin e aksioneve apo të 
kuotave të kapitalit të tyre, për të cilat është vënë në dijeni Banka e Shqipërisë. 
Ndërkohë, disa prej këtyre subjekteve kanë njoftuar edhe për rritje të kapitalit 
të tyre të paguar. 

4.3 ZYRAT E KËMBIMIT VALUTOR 

Vendimmarrja e Bankës së Shqipërisë në përmbushje të funksionit licencues 
për zyrat e këmbimit valutor, konsiston në:

•	 licencimin e 58 zyrave të reja të këmbimit valutor;
•	 revokimin e licencës së 21 zyrave të këmbimit valutor. Revokimet në 11 

raste janë kryer si pasojë e statusit jo aktiv të tyre në regjistrin tregtar 
pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, të pezullimit të veprimtarisë për 
më shumë se 2 muaj, si dhe për mosraportim në Bankën e Shqipërisë. 
Ndërkohë, për 10 zyra të këmbimit valutor, revokimet janë bërë me 
kërkesë të vetë subjekteve, për arsye të mbylljes së aktivitetit. 
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4.4. TË TJERA

Në fund të vitit 2018, bankat e ushtrojnë 
veprimtarinë nëpërmjet 447 degëve/agjencive, të 
shtrira brenda territorit të vendit. Në trendin rënës 
të numrit të degëve të bankave, rol të rëndësishëm 
luan zhvillimi i teknologjisë së informacionit dhe të 
komunikimit, si dhe ndërgjegjësimi dhe edukimi i 
publikut në përdorimin e aplikacioneve bankare 
dhe financiare nëpërmjet pajisjeve të komunikimit në 
distancë (smart phone, mobile phone, website etj.). 
Këto kanale komunikimi në distancë mundësojnë dhe 
lehtësojnë përdorimin dhe kryerjen e transaksioneve 
bankare dhe financiare në kohë reale, në 24 orë 
gjatë 7 ditëve të javës, dhe optimizojnë shtrirjen 
e rrjetit të bankave. Gjithashtu, në rënien e numrit 
të degëve fizike, kanë ndikuar edhe riorganizimet 
juridike të bankave, nëpërmjet bashkimit me përthithje 
gjatë vitit. Nga këto riorganizime, bankat përthithëse 
kanë mbyllur degët me prezencë të dubluar në të 
njëjtën zonë gjeografike. 

 Shpërndarja gjeografike e degëve/agjencive 
bankare përshin pothuajse të gjithë territorin e vendit, 
ndërkohë që vijon përqendrimi i degëve dhe agjencive 
bankare në Tiranë (42.5%), ku edhe përqendrimi i 
popullsisë është më i madh (31.2%). Shpërndarja e 
degëve dhe agjencive bankare, sipas rajoneve, është 
në përpjesëtim me numrin e popullsisë. 

Viti 2018 u shoqërua me një ritëm të lartë në shtimin 
e kërkesave për ushtrimin e veprimtarisë financiare të 
këmbimit valutor. Në fund të këtij viti, kjo veprimtari 
ushtrohet në 463 zyra të këmbimit valutor. Gjatë vitit, 
u dhanë 58 licenca të reja dhe u revokuan 21 licenca 
për ushtrimin e kësaj veprimtarie. 

Në zbatim të kërkesave të kuadrit rregullativ në 
fuqi, subjektet financiare jobanka dhe institucionet e 
parasë elektronike mund të ushtrojnë veprimtarinë e 
shërbimeve të pagesave dhe të transferimit të parave 
dhe/ose të shpërndarjes dhe të ripagimit të fondeve, 
në rastin e institucioneve të parasë elektronike, edhe 
nëpërmjet agjentëve. Në fund të vitit 2018, numri i 
agjentëve të këtyre subjekteve është 998. Ndërkohë, 
Posta Shqiptare e ushtron veprimtarinë e shërbimeve të 

Gra�k 2. Ecuria e numrit të degëve/agjencive të 
bankave në vite

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gra�k 3. Shpërndarja gjeogra�ke e popullsisë 
banuese dhe rrjetit të degëve/agjencive të bankave, 

sipas qarqeve në vitin 2018 (në përqindje)

Burimi: Banka e Shqipërisë dhe INSTAT.
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Gra�k 4. Ecuria e numrit të zyrave të këmbimit 
valutor të licencuara në vite

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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pagesave dhe transferimit të parave nëpërmjet zyrave postare të shpërndara në 
të gjithë territorin e Shqipërisë.

Tabelë 2. Numri i agjentëve të subjekteve financiare jobanka dhe të institucioneve të 
parasë elektronike, në fund të vitit 2018

  AK-INVEST UNION FINANCIAR 
TIRANË EASYPAY PAY AND 

GO
RAEA FINANCIAL 

SERVICES TOTALI

Agjentë që kryejnë veprimtarinë e 
transferimit të parave në emër të subjektit 
financiar jobankë

198     92 10 300

Agjentë të institucionit të parasë elektronike   368 330     698

TOTALI 198 368 330 92 10 998
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Në kategorinë e shoqërive të kursim-kreditit, gjatë vitit 2018, nuk pati 
licencime të reja. Kështu, në fund të vitit 2018, numërohen 13 shoqëri të 
kursim-kreditit dhe 1 union i tyre.


