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(41) Gjatë periudhës, pesha e veprimtarisë së sistemit financiar ndaj 
Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) vlerësohet në rënie, por treguesit 
kryesorë financiarë përgjithësisht u përmirësuan. Në rënien e peshës 
së sistemit financiar, ndikoi kryesisht rënia e peshës së aktivitetit bankar. 
Sektori jobankar ka ruajtur peshën ndaj PBB-së, dhe në veprimtarinë e tij 
kanë kontribuar pozitivisht institucionet financiare jobanka, fondet private të 
pensioneve dhe fondet e investimeve. Ekspozimi i drejtpërdrejtë i sektorit 
bankar në sektorin jobankar vlerësohet i ulët, ndërkohë që performanca e 
sektorit bankar mbetet me rëndësi kritike për aktivitetin dhe qëndrueshmërinë 
e sektorit jobankar. Në strukturën e aktiveve të sektorit jobankar, investimet 
në titujt e borxhit të qeverisë shqiptare mbeten të rëndësishme dhe shfaqen 
në rritje për gjysmën e parë të vitit 2017. Veçanërisht për sektorin bankar, 
treguesit e kapitalizimit, të përfitueshmërisë dhe të likuiditetit qëndruan në 
nivele të kënaqshme.

Tabelë 7.1 Pesha e segmenteve të sistemit financiar ndaj PBB-së në vite

Autoriteti licencues 
dhe mbikëqyrës Sistemi financiar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 6mI-2017

Banka e 
Shqipërisë Sektori bankar 84.7 89.6 90.5 91.7  91.3  94.9  91.9 

Institucione jobanka 2.5 2.7 2.5 2.7  2.7  2.9  2.8 

SHKK dhe unionet 
e tyre 0.7 0.8 0.8 0.8  0.7  0.6  0.5 

Autoriteti i 
Mbikëqyrjes 
Financiare

Shoqëri sigurimi 1.5 1.6 1.6 1.7  1.9  2.1  1.9 

Fondet e pensionit 0.01 0.02 0.03 0.04  0.1  0.1  0.1 

Fondeinvestimi 1.21 3.7 4.5  4.7  4.4  4.7 

Ndërmjetësimi 
financiar 89.41 95.93 99.13 101.44 101.3  

105.1 101.9 

Burimi: Banka e Shqipërisë, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.
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(42) Zhvillimet në aktivitetin e sektorit bankar, 
shoqërive të kursim-kreditit dhe shoqërive të sigurimit 
dhanë kontributin kryesor në rënien e peshës së 
veprimtarisë së sistemit financiar ndaj PBB-së. Pesha 
e totalit të aktiveve të sektorit bankar zbriti në 91.9% 
të PBB-së, kundrejt 94.9% në fund të vitit 2016. 
Struktura e aktiveve të sistemit financiar mbizotërohet 
nga bankat, aktivet e të cilave zënë rreth 89.7% të 
aktiveve të sistemit. Gjatë periudhës, ky mbizotërim 
ka shënuar rënie. Si rezultat i mbizotërimit të sektorit 
bankar në sistemin financiar, raporti i aktiveve të 
sistemit financiar27 ndaj PBB-së ra në nivelin 101.9%, 
rreth 3 pp më poshtë se në fund të vitit 2016. Në terma 
vjetorë, veprimtaritë e sektorit bankar, të institucioneve 
financiare jobanka dhe të fondeve private vullnetare të 
pensionit, tregojnë rritje.

7.1 ZHVILLIMET NË SEKTORIN JOBANKAR

Institucionet që mbikëqyren nga Banka e Shqipërisë

(43) Gjatë periudhës,institucionet financiare jobanka (IFJB) shënuan zgjerim 
të aktivitetit dhe tregues të mirë të performancës financiare. Konkretisht, rritja 
e aktiveve u mbështet nga zgjerimi i aktivitetit kreditues dhe i investimeve në tituj. 
Rezultati financiar i IFJB-ve ishte pozitiv dhe kapitalizimi i kënaqshëm, ndonëse 
cilësia e aktiveve ka shfaqur rënie. Në gjysmën e 
parë të vitit 2017, sistemi financiar përmbante 28 
IFJB të angazhuara kryesisht në fushën e mikrokredisë, 
kreditimit, leasing-ut, faktoringut, parasë elektronike 
etj. Peshën kryesore e zënë IFJB-të që kryejnë aktivitet 
kreditues, ndjekur nga ato që kryejnë pagesa dhe 
transferta. Aktivet e IFJB-së shënuan 42.2 miliardë 
lekë, në rritje me 1.28% ndaj fundit të vitit 2016 
dhe 6.5% ndaj një viti më parë. Peshën kryesore në 
strukturën e aktiveve e zënë “veprimet me klientë”, 
që përfaqësojnë aktivitetin kreditues, ndjekur nga 
investimet në banka në formën e depozitave dhe 
llogarive rrjedhëse, të cilat kanë dhënë kontributin 
kryesor në zgjerimin e aktiveve. Rreth 86% e portofolit 
të kredisë së IFJB-ve përbëhet nga bizneset, të cilat 
veprojnë kryesisht në sektorin e tregtisë (23.3%) dhe 

27 Sistemi financiar përbëhet nga bankat, institucionet financiare jobanka, shoqëritë e kursim-
kreditit (SHKK), shoqëritë e sigurimit, fondet e pensioneve suplementare, si dhe fonde të 
investimit. Në analizën e këtij kapitulli, konsideroni që vetëm të dhënat e sektorit bankar i 
takojnë gjashtëmujorit të parë të vitit 2017. Të dhënat për segmentet e tjera të sistemit financiar 
i përkasin tremujorit të parë të vitit 2017.

Gra�k 7.1 Rritja vjetore e aktiveve të segmenteve 
përbërës të sistemit �nanciar

Burimi: Banka e Shqipërisë, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.
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Gra�k 7.2 Struktura e institucioneve �nanciare 
jobanka sipas aktivitetit që kryejnë

Burimi: Banka e Shqipërisë, Departamenti i Stabilitetit Financiar. 
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bujqësisë (13.9%). Rezultati financiar i IFJB-së rezultoi pozitiv, për rreth 0.14 
miliardë lekë, por në rënie krahasuar me një vit më parë (0.34 miliardë lekë). 

(44) Ecuria e aktivitetit të shoqërive të kursim-kreditit (ShKK), ka qenë pozitive 
gjatë periudhës, por në krahasim me një vit më parë ajo është tkurrur. Rënia e 
investimeve në sektorin bankar dhe në aksione përcaktuan sjelljen e aktiveve të ShKK-
ve. Veprimtaria kryesore e këtyre institucioneve reflekton rritje, pavarësisht ecurisë së 
aktivitetit të përgjithshëm. Rezultati financiar i SHKK-ve u kthye në terma pozitivë (rreth 
17 milionë lekë) në krahasim me humbjen financiare të një viti më parë (rreth 40.6 
milionë lekë). Kreditë për klientët, investimet në banka dhe aktivet e tjera (kryesisht 
investime në aksione) përfaqësojnë zërat kryesorë të aktiveve të këtyre institucioneve. 
Në gjysmën e parë të vitit, tregu kishte 13 shoqëri aktive të kursim-kreditit. 

Institucione që mbikëqyren nga Autoriteti i 
Mbikëqyrjes Financiare

(45) Aktiviteti i shoqërive të sigurimit u paraqit 
përgjithësisht i qëndrueshëm gjatë periudhës28. Në 
gjysmën e parë të vitit 2017, numërohen 12 shoqëri 
sigurimi të licencuara29. Aktivet e këtyre institucioneve 
qëndruan shumë pranë nivelit të fundit të vitit 2016, 
në rreth 29.3 miliardë lekë. Veprimtaria e tyre është 
e përqendruar kryesisht në investime në formën 
e depozitave me afat në banka, në tituj të borxhit 
të qeverisë dhe në aksione. Në tërësi, shoqëritë e 
sigurimit kanë ruajtur nivelet e kapitalit mbështetur 
nga një rezultat financiar pozitiv.

28 Të dhënat i takojnë T1 2017.
29 8 shoqëri sigurimi të jojetës, 3 shoqëri sigurimi të jetës dhe 1 shoqëri risigurimi.

Gra�k 7.3 Struktura e aktiveve të institucioneve 
�nanciare jobanka

Burimi: Banka e Shqipërisë, Departamenti i Stabilitetit Financiar. 
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Gra�k 7.4 Struktura e aktiveve të shoqërive të 
kursim-kreditit

Burimi: Banka e Shqipërisë, Departamenti i Stabilitetit Financiar. 
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Gra�k 7.5 Struktura e aktiveve të shoqërive 
të sigurimit

Burimi: Banka e Shqipërisë, Departamenti i Stabilitetit Financiar. 
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Në veprimtarinë e sigurimeve, u vu re rritje e primeve të shkruara bruto dhe e 
pagimit të dëmeve. Të ardhurat nga primet (që paguhen në avancë) përdoren 
për pagesat e detyrimeve dhe mbulimin e kostove që mund të rrjedhin kur 
ndodh ngjarja e sigurimit. Primet e shkruara bruto30, që përfaqësojnë burimin 
kryesor të financimit të aktivitetit të shoqërive të sigurimit, u zgjeruan me 
12.0% në terma vjetorë. Treguesi i depërtimit të tregut të sigurimeve, i matur 
si raporti i primeve ndaj PBB-së, rezultoi 0.5%, duke ruajtur të pandryshuar 
nivelin e një viti më parë. Treguesi i humbjeve ose raporti i dëmeve të paguara 
ndaj primeve të shkruara bruto u rrit në 36.5% nga 28.4% një vit më parë. 
Ky zhvillim reflekton rritjen më të shpejtë të pagesave të dëmeve në krahasim 
me të ardhurat nga primet bruto. Vlera e dëmeve të paguara bruto u rrit me 
44.0% në terma vjetorë në nivelin 2.7 miliardë lekë. 

(46) Aktiviteti i fondeve të investimit31 u zgjerua, 
si rezultat i rritjes së investimeve në banka dhe 
në titujt e borxhit të qeverisë. Fondi i investimeve 
është një sipërmarrje me pjesëmarrje të hapur, 
e krijuar në bazë të një kontrate, nëpërmjet 
ofertës publike të kuotave32, të cilat përfaqësojnë 
të drejtat ose interesat e investitorëve. Normat e 
kthimit nga pjesëmarrja e investitorëve në fondet 
e investimit është zakonisht më e lartë se ajo e 
depozitave në banka, duke reflektuar profilin më 
të lartë të rrezikut33 që përmban investimi në fond. 
Në sistemin financiar shqiptar aktualisht veprojnë 
3 fonde investimi. Aktivet e fondeve investohen 
kryesisht në bono thesari dhe obligacione të 
emetuara nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë 
në Lek dhe në Euro. Në vitin 2012, fondet e 
investimeve numëronin 7,149 anëtarë, ndërsa për 
periudhën, ky numër ishte rreth 4 herë më i lartë 
(31,235 anëtarë). Vlera e aktiveve neto në shtator 
2012, rezultonte 16.9 miliardë lekë, ndërkohë 
që për 2017-ën, vlera neto e aktiveve ishte 70.8 
miliardë lekë (4.7% e PBB-së së vendit).

30 AMF, Buletini Statistikor “Tregu i Sigurimeve: Janar-Qershor 2017”, publikuar më 25 korrik 
2017.

31 AMF, “Të dhëna të përgjithshme të Fondeve të Investimeve”, 31 mars 2017.
32 Ligji, nr.10 198, datë 10/12/2009 për “Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”, AMF.
33 Në një rast ekstrem që lidhet me lëvizjet e pafavorshme në treg dhe/ose keqmenaxhimin e 

një fondi, e tërë vlera e investuar nga investitori në një fond mund të humbasë. Në një rast 
të ngjashëm në banka, kursimet e depozituesit janë të mbrojtura të paktën deri në vlerën 2.5 
milionë lekë (sipas parashikimeve në ligjin “Për sigurimin e depozitave). Në çdo rast, si fondet 
e investimit ashtu edhe bankat i nënshtrohen kërkesave rregullative për treguesit financiarë të 
veprimtarisë së tyre, me qëllim që mundësia e dështimit të tyre të jetë sa më e vogël.

Gra�k 7.6. Struktura e aktiveve të fondeve të 
investimeve

Burimi: Banka e Shqipërisë, Departamenti i Stabilitetit Financiar. 
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(47) Edhe fondet e pensioneve private 
suplementare34 kanë zgjeruar veprimtarinë e tyre 
gjatë periudhës. Në Shqipëri veprojnë 3 fonde 
pensionesh private vullnetare. Në fund të tremujorit të 
parë të vitit 2017, aktivet e këtyre fondeve shënuan 
vlerën 1.4 miliardë lekë ose 27% më shumë se një vit 
më parë. Aktiviteti i fondeve të pensionit dominohet 
nga investime në titujt e borxhit të qeverisë. Vlera e 
këtyre investimeve ishte rreth 1.3 miliardë lekë ose 
5.8% më e lartë ndaj fundit të vitit 2016. Sipas 
raportimeve të fundit, numri i anëtarëve të fondeve të 
pensionit ishte 18,487. 

7.2 VLERËSIMI I RREZIQEVE DHE EKSPOZIMEVE TË SEKTORIT 
JOBANKAR

(48) Ekspozimi i sektorit bankar ndaj sektorit jobankar në vend mbetet i 
ulët. Ky ekspozim, në krahun e aktivit të bankave përfaqësohet nga huatë dhe 
pjesëmarrja në kapitalin e institucioneve financiare jobankare, ndërsa në krahun 
e detyrimeve në formën e fondeve të mbledhura prej tyre (llogarive të ndryshme). 
Në total, ky ekspozim zë vetëm 2.3% të vlerës së aktiveve të sektorit bankar. 

(49) Nga ana tjetër, ndjeshmëria e sektorit jobankar ndaj veprimtarisë së 
sektorit bankar mbetet e lartë. Në total, ky ekspozim përbën 20.7% të aktiveve 

34 AMF, Raporti Statistikor “Tregu i Pensioneve Private Vullnetare”, 31 mars 2017, publikuar më 
11 maj 2017.

Gra�k 7.7 Struktura e investimeve të fondeve të 
pensioneve private suplementare

Burimi: Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.
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Gra�k 7.8 Ekspozimi i institucioneve kryesore 
jobankare ndaj sektorit bankar, në raport me totalin 
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Burimi: Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, përpunime nga 
Banka e Shqipërisë.
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të sektorit jobankar, në rritje me 2.4 pp ndaj një viti më parë35. Shoqëritë e 
sigurimit dhe institucionet financiare jobanka (IFJB) shfaqin ekspozimin më të 
madh ndaj sektorit bankar pasi vendosjet e tyre në formën e depozitave dhe 
instrumenteve të kapitalit në banka, përbëjnë përkatësisht 33.9% dhe 25.2% 
të aktiveve përkatëse. Fondet e investimeve dhe shoqërive të kursim-kreditit 
paraqesin gjithashtu ekspozim në rritje.

(50) Institucionet financiare jobanka dhe shoqëritë e kursim-kreditit duke 
qenë aktive në kredidhënie ekspozohen kryesisht ndaj rrezikut të kredisë. 
Në mars të vitit 2017, raporti i huave me probleme ndaj totalit të huave tek 
IFJB-të shënoi rritje në 12.6% nga 11.9% një vit më parë, ndërsa për ShKK-të 
treguesi i cilësisë shënoi rënie në 5.4%, nga 8.2% një vit më parë. 

(51) Rreziku i tregut është një rrezik që prek më ndjeshëm veprimtarinë 
e shoqërive të sigurimit të jetës, fondeve të investimeve dhe fondeve të 
pensioneve private suplementare. Mënyra e ndikimit është shpjeguar në numrin 
e kaluar të Raportit të Stabilitetit Financiar, dhe lidhet kryesisht me ndikimin që 
niveli apo lëvizjet në normën e interesit dhe në kursin e këmbimit, mund të 
japin në performancën financiare të shoqërisë për shkak të mospërputhjeve 
në maturim, në llojin e monedhës ose në profilin e pagesës së interesit, midis 
zërave të detyrimeve dhe të aktiveve në bilancin e këtyre shoqërive. Gjatë 
periudhës, normat e interesit kanë mbetur në nivele të afërta me periudhën e 
kaluar dhe kanë treguar përgjithësisht një luhatshmëri të ulët. Pas operimit për 
një kohë relativisht të gjatë në një mjedis me norma të ulëta interesi, potenciali 
i rritjes së tyre mund të shoqërohet me efekte negative në bilancin e këtyre 
institucioneve. Është e nevojshme që ky ndikim të provohet dhe të vlerësohet 
prej tyre në mënyrë të rregullt. 

35  Të dhënat i referohen tremujorit të parë të vitit 2017.


