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6.1 zhvIllImEt KrYESOrE Në EcUrINë E SIStEmIt 
baNKar ShQIPtar

Zhvillimi më i rëndësishëm i vitit 2017 në veprimtarinë bankare është ulja e 
treguesit të kredive me probleme në 13.23%, me një rënie vjetore prej rreth 5 
pikë përqindjeje. Kjo rënie përbën një zhvillim të qëndrueshëm në drejtim të 
përmirësimit të cilësisë së portofolit të kredisë së sistemit, të përjetuar gjatë të 
paktën tre viteve të fundit. Ndërkohë që veprimtaria kredituese ka një rritje të 
moderuar, ndikimi më i madh në përmirësimin e treguesit të cilësisë së kredisë 
vjen nga ulja e vlerës së kredive me probleme me rreth 27.5%. Kjo rënie është 
ndikuar në masën më të madhe nga fshirjet e kredive, si dhe nga zgjidhjet e 
dhëna për disa grupe të mëdha kredimarrësish gjatë vitit nga bankat. 

Qëndrueshmëria e sistemit bankar mbetet e lartë, në kushtet kur raporti 
i mjaftueshmërisë së kapitalit është rritur në nivelin 16.6% dhe niveli i 
përfitueshmërisë së sistemit mbetet relativisht i kënaqshëm, kur ROA dhe ROE 
paraqiten në përkatësisht 0.89% dhe 10.53%. Po kështu, sistemi bankar 
ka një nivel të lartë likuiditeti, me një tregues prej 40%, kundrejt minimumit 
rregullator prej 20%.

Zhvillimet kryesore të veprimtarisë bankare, gjatë vitit 2017, përmblidhen 
si më poshtë:

1. teprica e kredisë së sistemit bankar përllogaritet të jetë rritur me rreth 
0.15%, kundrejt rritjes prej rreth 2.5% të një viti më parë;

2. treguesi i kredive me probleme në terma bruto është ulur me 5,04 pikë 
përqindje, duke regjistruar vlerën prej 13.23% në dhjetor 2017, nga 
18.27% në fund të vitit 2016. Vlera e kredive me probleme ka rënë 
me 30,17 miliardë lekë gjatë vitit 2017, ku një ndikim të rëndësishëm 
ka dhënë fshirja e kredive në masën 16,67 miliardë lekë;

3. niveli i mbulimit me provigjione të kredive me probleme mbetet i lartë 
dhe është rritur me 1.2 p.p, krahasuar me një vit më parë, duke arritur 
në 71.7%; 

4. gjendja e likuiditetit të sistemit bankar mbetet e kënaqshme. Treguesi i 
likuiditetit arriti në nivelin 40.79% në fund të vitit 2017 - nivele pothuaj 
të njëjta me fundin e vitit të kaluar;

5. depozitat e sistemit janë rritur me rreth 8,5 miliardë lekë këtë vit, 
përkundrejt rritjes me rreth 59 miliardë lekë, në vitin 2016;

6. raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit paraqitet me një rritje vjetore prej 
rreth 0.9 pp, duke arritur në 16.6%, kundrejt minimumit rregullator prej 
12%; 

6. EcUrIa E rrEzIQEvE Në SIStEmIN baNKar dhE 
INStItUcIONEt FINaNcIarE jObaNKa
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7. rezultati financiar i vitit 2017 ishte pozitiv, me një vlerë prej rreth 22.07 
miliardë lekësh, ose 12.79 miliardë lekë më i lartë se ai i vitit 2016. 
Treguesit e përfitueshmërisë RoA dhe RoE përllogariten në vlera pozitive 
prej 0.69% dhe 7.15%, në përkeqësim krahasuar me vitin e kaluar.

6.2 StrUKtUra E KaPItalIt SIPaS vENdIt të OrIGjINëS

Kapitali aksioner i sistemit bankar arriti në vlerën 146,95 miliardë lekë, me 
një rritje prej rreth 10 miliardë lekësh, ose 7,36% kundrejt një viti më parë. 
Struktura e kapitalit vijon të dominohet nga kapitali i huaj, i cili në fund të vitit 
2017 përfaqëson rreth 88.38% të kapitalit të paguar të sistemit bankar, me 
një rënie të lehtë prej rreth 0.55 pikë përqindjeje kundrejt fundit të vitit 2016.

6.3 StrUKtUra E SIStEmIt baNKar

6.3.1 aKtIvEt dhE PaSIvEt, StrUKtUra E tYrE

Gjatë vitit 2017, aktivet e sistemit bankar shënuan një rritje prej rreth 38.04 
miliardë lekësh ose 2.7%, përkundrejt rritjes me 89.16 miliardë lekë ose 6.76% 
të një viti më parë. Portofoli i kredive ka pasur rritje me 0.9 miliardë lekë ose 
0.15%, gjatë këtij viti.

Pesha që zë sistemi bankar në ekonomi, e shprehur nëpërmjet raportit të totalit 
të aktiveve ndaj Produktit të Brendshëm Bruto, vijon të qëndrojë në nivele të 
larta. Këtë vit, treguesi është ulur me 2.54 p.p, duke arritur në nivelin 92.50%. 
Ndërkohë, raporti i kredive ndaj Produktit të Brendshëm Bruto ka pësuar rënie, 
si pasojë e rritjes së PBB-së kundrejt rënies së portofolit të kredive.

Gra�k 5. Struktura e kapitalit në sistemin bankar sipas origjinës dhe ecuria e 
saj në kohë

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Tabelë 4. Pesha e totalit të aktiveve dhe portofolit të kredive të sistemit bankar ndaj 
Produktit të Brendshëm Bruto
Treguesit 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 Totali i aktiveve (në mld lekë)  886.30  990.60  1,120.20  1,187.98  1,234.32 1,293.72  1,318.13  1,407.29  1,445.33 
 Totali i aktiveve/PBB (në %)  77.50  81.00  86.10  89.61  91.13  91.56  91.33  95.05  92.50 
 Totali i kredive/PBB (në %)  39.30  40.10  40.00  43.58  41.88  42.12  40.61  40.55  38.46 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Struktura e aktiveve të sistemit bankar, krahasuar me të njëjtën periudhë të 
një viti më parë, shfaq këto zhvillime kryesore:

•	 rritje	të	veprimeve	me	thesarin	dhe	ndërbankare	me	21.3	miliardë	lekë	
ose 4.6%, e cila buron kryesisht nga rritja e marrëdhënieve me bankat 
e tjera, institucionet e kreditit dhe institucionet e tjera financiare me 
30.9 miliardë lekë ose 14.5%, ndërkohë që ndikim të kundërt ka pasur 
rënia e veprimeve me bonot e thesarit me 3.98 miliardë lekë (5.8%) 
dhe rënia e marrëdhënieve me Bankën Qendrore me 5.57 miliardë 
lekë ose 3.6%;

•	 rritje	 të	veprimeve	me	klientët	 (neto)	me	74.18	miliardë	lekë	(ose	me	
2.3%);

•	 rënie	të	veprimeve	me	letrat	me	vlerë	(neto)	të	institucioneve	të	huaja	me	
10.04 miliardë lekë (ose 2.7%);

•	 rritje	të	mjeteve	të	tjera	me	5.45	miliardë	lekë	(17%);
•	 rritje	të	mjeteve	të	qëndrueshme	me	2.24	miliardë	lekë	(12.7%).

Tabelë 5. Ecuria e zërave kryesorë të aktiveve të sistemit bankar

Treguesit:
Dhjetor 2015 Dhjetor 2016 Dhjetor 2017

Shuma* Pesha** Ndryshimi 
%*** Shuma* Pesha** Ndryshimi 

%*** Shuma* Pesha** Ndryshimi 
%***

 1. Veprime me thesarin dhe 
ndërbankare  448.6  34.0  9.2  462.4  32.9  3.1  482.9  34.3  4.4 

 Nga të cilat:      -            
- Marrëdhënie me Bankën Qendrore  149.6  11.3  36.1  155.4  11.0  3.9  149.8  10.6  (3.6)
- Bono thesari  73.1  5.5  (28.0)  68.6  4.9  (6.1)  65.5  4.7  (4.5)
- Marrëdhënie me bankat e tjera  205.0  15.6  16.2  213.4  15.2  4.1  244.3  17.4  14.5 
 2. Veprime me klientët (neto)  511.8  38.8  1.5  523.6  37.2  2.3  542.7  38.6  2.3 
 3. Veprimet me letrat me vlerë (neto)  311.3  23.6  (6.1)  371.5  26.4  19.4  361.5  25.7  (2.7)
 4. Mjete të tjera  29.1  2.2  0.2  32.1  2.3  10.5  37.6  2.7  17.0 
 5. Mjete të qëndrueshme  17.3  1.3  (5.3)  17.6  1.3  1.5  19.8  1.4  12.7 
 Totali i aktiveve  1,318.1  100.0  1.9  1,407.3  100.0  6.8 1,445.33  100.0  2.7 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
Shënim. Zërat 1, 2, 3 të tabelës së mësipërme përfshijnë dhe interesat e përllogaritura.
* në miliardë lekë
** në % ndaj totalit të aktivit
*** në % ndaj një viti më parë

Struktura e pasiveve të sistemit bankar, krahasuar me të njëjtën periudhë të 
një viti më parë, shfaq këto zhvillime kryesore:

•	 rritje	me	7.93	miliardë	lekë	(0.7%)	të	zërit	“Veprime	me	klientët”.	Kjo	
rritje është përcaktuar nga:

- rritja e zërit “sektori privat” me 10.6 miliardë lekë ose 0.93%, 
- rënia e zërit “administrata publike” me 1.92 miliardë lekë ose 0.93%;

•	 rritje	të	burimeve	të	përhershme	me	11.74	miliardë	lekë	ose	7%;
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•	 rritje	 të	 veprimeve	me	 thesarin	dhe	ndërbankare	me	14.31	miliardë	
lekë (22.9%), e ndikuar nga:

- rritja e zërit “bono thesari dhe bono të tjera të pranueshme” me 7.6 
miliardë lekë (ose 26.03%), 

- rritja e zërit “depozita nga bankat, institucionet financiare” me 2.3 
miliardë lekë ose 12.16%,

- rritja e zërit “llogari rrjedhëse” me 2.87 miliardë lekë ose 53.93%,
- rënia e zërit “hua” me 1.88 miliardë lekë (30.48%);

•	 rritje	të	detyrimeve	të	tjera	me	1.85	miliardë	lekë	ose	14%.

Tabelë 6. Ecuria e zërave kryesorë të pasiveve të sistemit bankar

Treguesit:
Dhjetor`15 Dhjetor`16 Dhjetor’2017

Shuma* Pesha** Ndryshimi 
%*** Shuma* Pesha** Ndryshimi 

%*** Shuma* Pesha** Ndryshimi 
%***

 1. Veprime me thesarin dhe ndërbankare  49.5  3.8  (23.4)  62.5  4.4  26.3  76.8  5.3  22.9 
 2. Veprime me klientët (bruto)  1,100.3  83.5  3.3  1,157.8  82.3  5.2  1,165.7  80.7  0.7 
 3. Detyrime të tjera  9.6  0.7  (20.1)  13.2  0.9  37.7  15.0  1.0  14.0 
 4. Burime të përhershme  158.1  12.0  13.6  167.7  11.9  6.0  179.4  12.4  7.0 
 Totali i pasivit  1,318.1  100.0  1.9  1,407.3  100.0  6.8  1,445.3  100.0  2.7 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
* në miliardë lekë 
** në % ndaj totalit të pasivit,
*** në % ndaj një viti më parë

Gjatë vitit 2017, pesha e zërave jashtë bilancit ndaj aktiveve totale të 
sistemit ka pësuar rritje, duke arritur në nivelin 113.82% nga 102.62% që ishte 
në fundin e vitit 2016. Siç ilustrohet në tabelën më poshtë, gjatë këtij viti, rritja 
vjetore ka ardhur si pasojë e rritjes së angazhimeve të dhëna. “Transaksione 
në valutë” është zëri që ka raportuar rënie me 8.3 miliardë lekë, ndërkohë 
që zërat e tjerë kanë raportuar rritje. Në strukturën e zërave jashtë bilancit, 
angazhimet e marra janë elementi më i rëndësishëm, me një peshë prej 84% 
nga 83.26% që ishte në fund të vitit 2016. 

Tabelë 7. Ndryshimi me vitin paraardhës i zërave jashtë bilancit

Treguesit:

Ndryshimi me vitin 
paraardhës

 Dhjetor’15

Ndryshimi me vitin 
paraardhës

 Dhjetor`16

 Ndryshimi me vitin 
paraardhës Dhjetor’17

 Dhjetor`15 Dhjetor’16 Dhjetor`17

Në mld lekë Në % Në mld lekë Në % Në mld lekë Në %
TOTALI  (86.8)  (5.7) 1,423,481.0  20.7  1.5 1,566.8  78.4  5.0 1,645.2
Angazhime të dhëna  (34.2)  (17.1) 166,258.5  20.7  12.5 187.0  15.3  8.2 202.3
Nga të cilat:           0.0     0.0
- Angazhime financimi  (20.8)  (30.1) 48,197.5  10.2  21.1 58.4  (4.0)  (6.9) 54.4
- Garanci  1.7  4.2 42,891.9  (1.5)  (3.4) 41.4  5.7  13.7 47.1
- Angazhime për letrat 
me vlerë  (15.1)  (16.8) 75,169.1  12.0  16.0 87.2  13.7  15.7 100.8

Angazhime të marra  (31.0)  (2.5) 1,203,893.5  (1.5)  (0.1) 1,325.0 65.0 4.9 1,390.0
Nga të cilat:           0.0     0.0
- Angazhime finacimi  (18.7)  (67.2) 9,088.8  3.1  34.3 15.2 -3.9  (25.6) 11.3
- Garanci  (12.1)  (1.0) 1,193,304.6  (4.3)  (0.4) 1,308.7 69.1  5.3 1,377.8
Transaksione në valutë  (28.5)  (40.4) 42,115.9  1.6  3.9 43.8 -8.3 -19.0 35.4
Angazhime të tjera  7.6  522.9 9,096.2  0.8  8.8 9.9 -0.7 -7.4 9.2
Angazhime për 
instrumente financire  (0.7)  (26.1) 2,116.9  (1.0)  (44.9) 1.2 7.1 611.2 8.3

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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6.3.2 PërQENdrImI

Treguesit e përqendrimit, të shprehur nëpërmjet indeksit Herfindahl të 
përllogaritur për totalin e kredive dhe aktiveve, paraqiten në të njëjtin nivel 
me vitin 2016, ndërkohë që indeksi i depozitave paraqitet në rritje të lehtë. 
Gjithsesi, të tre treguesit rezultojnë në nivele të ulëta. 

Tabelë 8. Indeksi H* (Herfindahl) i përqendrimit të aktiveve, depozitave dhe kredisë
Treguesit 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 Indeksi H (aktivet)  0.14  0.15  0.15  0.14  0.14  0.15  0.15  0.15 
 Indeksi H (depozita)  0.16  0.16  0.15  0.14  0.14  0.15  0.14  0.15 
 Indeksi H (kredia)  0.11  0.12  0.12  0.12  0.12  0.12  0.13  0.13 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
* Vlerat e këtij treguesi luhaten në vlerat 0 deri në 1, ku vlerat më afër 0 përfaqësojnë nivele të 
ulëta përqendrimi

6.4 admINIStrImI I rrEzIQEvE Në vEPrImtarINë 
baNKarE

6.4.1 rrEzIKU I KrEdISë

6.4.1.1 Aktiviteti kreditues

Totali i kredisë evidenton një rritje prej 0.9 miliardë lekësh ose me rreth 
0.15% gjatë vitit 2017 - tendencë e njëjtë me vitin paraardhës, ku ky portofol 
ka rezultuar me rritje. Gjatë këtij viti, portofoli kredisë është paraqitur në rritje 
në tremujorët e parë dhe të tretë, ku rritja më e madhe është raportuar në 
tremujorin e tretë me 10.4 miliardë lekë. Ndërsa në dy tremujorët e tjerë është 
raportuar rënie e portofolit të kredisë, ku rënia më e madhe ka rezultuar në 
tremujorin e fundit të vitit me 6.8 mld lekë. 

Tabelë 9. Rritja tremujore e kredisë gjatë vitit 2017
Rritja tremujore e kredisë Tremujori I Tremujori II Tremujori III Tremujori IV
 Në milionë lekë 1,458.32  (4,132.87) 10,414.91  (6,821.03)
 Në % 0.24  (0.69) 1.74  (1.12)

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Në shtatë muajt e vitit 2017, ecuria mujore e kredisë ka njohur rënie, 
ku rënia më e madhe është raportuar në muajt dhjetor, prill dhe maj, me 
përkatësisht 5.72 miliardë lekë (-0.94%), 2.5 miliardë lekë (-0.42%) dhe 2.37 
miliardë lekë (-0.40%). Ndërsa për pjesën tjetër të muajve është raportuar 
rritje e portofolit të kredisë, ku rritja më e madhe është raportuar në muajt 
shtator, gusht dhe mars, me përkatësisht 5.54 miliardë lekë (0.92%), 5.03 
miliardë lekë (0.84%) dhe 3.44 miliardë lekë (0.58%). E mesatarizuar mbi 
baza mujore, rritja e kredisë për vitin 2017 ka shënuar nivelin 0.01%. 
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Analiza e kredisë sipas llojit të subjektit evidenton 
një përqendrim më të lartë në sektorin privat, rreth 
65%, në rënie me 2.1 p.p, ndërkohë edhe kreditimet 
për këtë sektor gjatë vitit 2017 janë ulur me 12.18 
miliardë lekë (-3%). Kredia dhënë individëve dhe 
kredia për sektorin publik kanë regjistruar rritje, 
përkatësisht me 9.33 miliardë lekë (5.5%) dhe 3.76 
miliardë lekë (13.1%). 

Gjatë vitit 2017, konfirmohet pesha në rritje e 
kredisë në monedhën vendase, kur ajo u rrit me 
afro 2.18 pikë përqindje, duke arritur në 43.56%. 
Përbërja e portofolit të kredisë, sipas subjektit dhe 
monedhës përkatëse8, evidenton se rreth 58.4% e 
kredisë dhënë biznesit është kredi në monedhë të 
huaj. Brenda portofolit në monedhë të huaj, kredia 
në monedhën Euro zë rreth 90.46% nga 86.6% që 
rezultonte në vitin 2016, ndërsa ajo në USD zë rreth 
9.48% nga 13.3% të portofolit. 

Pesha e kredisë në monedhë të huaj për individë, 
ndaj totalit të kredive për individë, është në nivelin 
43%. Brenda portofolit të kredisë në monedhë të 
huaj për individë, kredia në monedhën Euro zë 
97.9% të totalit dhe ajo në USD vetëm 1.7%. 

Analiza sipas subjektit dhe qëllimit të përdorimit9 
të kredisë evidenton se kredia “overdraft” për 
bizneset zë peshën më të madhe ndaj totalit të 
portofolit të kredisë (23.3%), pasuar nga kredia 
për “investime për pasuri të paluajtshme” dhënë 
individëve (20.1%), kredia për “investime për pasuri 
të paluajtshme” dhënë biznesit (18.5%) dhe nga 
kredia për “hua të tjera” për biznese (15.5%). 

Rritjen më të lartë gjatë vitit 2017, e shfaq kredia për “blerje pajisjesh” 
dhënë bizneseve (21.1%), ndjekur nga kredia për “konsum të mallrave jo të 
qëndrueshme” dhënë individëve (14.8%). Ndërkohë, rënien më të lartë e ka 
shfaqur kredia “overdraft” dhënë individëve (15.9%) dhe kredia “hua të tjera” 
(4.4%) dhënë bizneseve. 

8 Të dhënat nuk përfshijnë jorezidentët.
9 Të dhënat nuk përfshijnë jorezidentët.

Gra�k 6. Ecuria e rritjes mujore të kredisë gjatë vitit 
2017 (në %)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gra�k 7. Teprica e kredisë akorduar biznesit dhe 
individëve ndaj tepricës totale të kredisë (në %)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Tabelë 10. Kredia, sipas sektorit dhe qëllimit të përdorimit (vlera në miliardë lekë dhe 
pesha e secilit zë ndaj kredisë gjithsej)

PËRSHKRIMI Dhjetor 
2015 

Pesha 
në %

Dhjetor 
2016 

Pesha 
në %

Ndryshimi në % Dhjetor 
2015 - Dhjetor 2016

Dhjetor 
2017 

Pesha 
në %

Ndryshimi në % Dhjetor 
2016 - Dhjetor 2017

Kredia gjithsej  529.7  100.0  530.7  100.0  0.2  533.8  100.0  0.6 
Kredia dhënë biznesit  373.6  70.5  370.2  69.8  (0.9)  362.3  68.4  (2.2)
Overdraft  122.1  23.0  117.6  22.2  (3.7)  123.6  23.3  5.1 
Kapital qarkullues  62.6  11.8  61.8  11.6  (1.3)  51.6  9.7  (16.4)
Blerje pajisjesh  4.9  0.9  5.9  1.1  21.1  6.9  1.3  17.2 
Pasuri të paluajtshme  95.3  18.0  100.2  18.9  5.1  97.8  18.5  (2.4)
Hua të tjera  88.7  16.7  84.7  16.0    82.3  15.5  (2.8)
Kredia dhënë individëve  156.2  29.5  160.5  30.2  2.8  171.5  32.4  6.9 
Overdraft  9.4  1.8  7.9  1.5  (15.9)  8.4  1.6  5.3 
Mallra jo të qëndrueshme  18.5  3.5  21.2  4.0  14.8  24.7  4.7  16.7 
Mallra të qëndrueshme  16.0  3.0  17.5  3.3  8.8  18.9  3.6  7.9 
Hua për blerje banesash  102.4  19.3  103.9  19.6  1.5  106.5  20.1  2.5 
Hua për qëllime të tjera  9.8  1.9  9.9  1.9  1.5  13.1  2.5  31.4 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
Shënim: Të dhënat e tabelës së mësipërme i referohen vetëm klientëve rezidentë dhe në to nuk 
përfshihen interesat e përllogaritura. 

Kredia sipas afatit, në ndryshim nga viti i kaluar, ka pasur disa ndryshime 
në strukturë, pasi vërehet një rënie e peshës së kredive afatmesme dhe 
afatshkurtër në favor të kredive afatgjata. Kjo e fundit, në fund të vitit 2017, 
ka dhe peshën kryesore në totalin e portofolit të kredisë, e ndjekur nga kredia 
afatshkurtër dhe kredia afatgjatë.

Tabelë 11. Struktura e tepricës së kredisë, sipas afatit (në përqindje)

Afati i maturimit Dhjetor 
2012

Dhjetor 
2013

Dhjetor 
2014

Dhjetor 
2015

Dhjetor 
2016

Mars 
2017

Qershor 
2017

Shtator 
2017

Dhjetor 
2017

Afatshkurtër  33.2  34.0  33.7  33.9  33.1  31.3  30.6  30.5  30.6 
Afatmesme  20.0  17.9  17.9  18.3  44.4  20.7  20.3  19.2  18.7 
Afatgjatë  46.8  48.1  48.4  47.8  22.5  48.0  49.1  50.3  50.7 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Portofoli i kredive sipas monedhës, për vitin 
2017, evidenton se kredia në valutë vijon të 
ketë peshën më të madhe në totalin e kredisë me 
56.4% edhe pse gjatë vitit konfirmohet tendenca 
e zhvendosjes së portofolit nga kredia në valutë 
në kredinë në monedhën vendase. Në fund të vitit 
2017, pesha e kredisë në monedhën vendase 
ndaj totalit të portofolit të kredisë ka njohur një rritje 
me 0.6 pikë përqindje, krahasuar me të njëjtën 
periudhë të vitit të kaluar. 

Gra�k 8. Vëllimi i tepricës së kredisë sipas 
monedhave (në miliardë lekë) 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Tabelë 12. Struktura e tepricës së kredisë sipas monedhës (në përqindje)

Monedha Dhjetor 
2013

Dhjetor 
2014

Dhjetor 
2015

Dhjetor 
2016

Mars 
2017

Qershor 
2017

Shtator 
2017

Dhjetor 
2017

Lekë 37.0 37.6 39.2 41.4 41.6 42.9 42.9 43.6
Valutë 63.0 62.4 60.8 58.6 58.5 57.1 57.1 56.4

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gjatë vitit 2017, pesha e kredisë në valutë, e 
klasifikuar si e pambrojtur ndaj rrezikut të kursit të 
këmbimit, ndaj totalit të portofolit në valutë10, në 
krahasim me vitin paraardhës, ka shfaqur një rënie 
me 1.8 p.p, duke arritur në nivelin 43.53%.

Struktura e kredisë sipas sektorëve të ekonomisë11, 
për vitin 2017, nuk evidenton ndryshime të 
qenësishme krahasuar me një vit më parë. Sektorët 
më të kredituar të ekonomisë vazhdojnë të mbeten 
“Tregtia me shumicë dhe me pakicë; Riparimi i 
automjeteve dhe motoçikletave” me një peshë prej 
22.6% të portofolit, pasuar nga sektori i “Industrisë 
përpunuese” me një peshë prej 10.2% dhe sektori i 
“Ndërtimit” me një peshë prej 8.7%.

Grafik 10. Kredia, sipas degëve të ekonomisë (në vlerë dhe sipas peshës ndaj totalit 
të kredive) 

Përshkrimi Dhjetor 2016 Dhjetor 2017
Në vlerë Pesha në % Në vlerë Pesha në %

Bizneset 370.3 69.8 364.3 68.6
Bujqësia, pyjet, peshkimi 5.2 1.0 5.4 1.0
Industria nxjerrëse 7.2 1.4 7.7 1.5
Industria përpunuese 59.6 11.2 54.1 10.2
Energjia elektrike, furnizimi me gaz, avull dhe ajër i kondicionuar 49.0 9.2 52.7 9.9
Furnizimi me ujë, aktivitete të trajtimit dhe menaxhimit të mbeturinave, mbetjeve 0.2 0.0 0.2 0.0
Ndërtimi 47.0 8.8 46.4 8.7
Tregtia me shumicë dhe me pakicë; Riparimi i automjeteve dhe motoçikletave 125.8 23.7 119.8 22.6
Transporti dhe magazinimi 7.0 1.3 7.8 1.5
Akomodimi dhe shërbimi ushqimor 13.7 2.6 13.6 2.6
Informacioni dhe komunikacioni 4.5 0.9 3.9 0.7
Aktivitete financiare dhe të sigurimit 1.7 0.3 2.8 0.5
Aktivitete të pasurive të paluajtshme 4.9 0.9 4.2 0.8
Aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike 0.9 0.2 0.8 0.2
Shërbime administrative dhe mbështetëse 0.4 0.1 0.4 0.1
Administrimi publik dhe mbrojtja; Sigurimi social i detyrueshëm 1.6 0.3 1.7 0.3
Arsimi 5.6 1.1 5.7 1.1
Shëndetësia dhe aktivitete të punës sociale 2.8 0.5 3.8 0.7
Arte, argëtim dhe çlodhje 5.2 1.0 3.0 0.6
Aktivitete të tjera shërbimi 24.3 4.6 28.1 5.3
Aktivitete të familjeve si punëdhënës; Aktivitete të prodhimit të mallrave e 
shërbimeve të pandryshueshme të familjeve për përdorimin e vet 3.7 0.7 2.1 0.4

Aktivitete të organizatave dhe organizmave ndërkombëtare 0.1 0.0 0.2 0.0
Individët 160.5 30.2 169.5 31.9
totali 530.8 100.0 533.8 100.0

Shënim: Të dhënat e tabelës së mësipërme i referohen vetëm klientëve rezidentë dhe në to nuk 
përfshihen interesat e përllogaritura.
Burimi: Banka e Shqipërisë.

10 Përcaktimi për kreditë e pambrojtura nga rreziku i kursit të këmbimit jepet në rregulloren e 
Bankës së Shqipërisë, nr. 62, datë 14.09.2011, “Për administrimin e rrezikut të kredisë”, 
neni 4, pika 2, shkronja “c”.

11 Të dhënat nuk përfshijnë jorezidentët.

Gra�k 9. Pesha e kredisë në valutë të pambrojtur 
nga rreziku i kursit të këmbimit ndaj portofolit të 

kredisë në valutë (në %)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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6.4.1.2 Cilësia e aktiveve

Në fund të vitit 2017, kredia me probleme arriti nivelin 79.5 miliardë lekë, 
duke u ulur me 30.18 miliardë lek ose 27.51% krahasuar me një vit më parë. 
Treguesi i kredive me probleme ka pësuar një rënie prej 5.04 p.p në terma 
vjetorë, duke arritur në 13.23% në fund të vitit 2017. 

Teprica e kredisë me probleme neto ndaj totalit të portofolit të kredisë 
paraqitet në nivelin 3.7%, në rënie me 1.6 p.p krahasuar me dhjetorin 2016, 
tregues ky i nivelit të lartë të mbulimit me provigjione të kredive me probleme. 

Në portofolin e kredive cilësore, evidentohet rritje e kredive të klasifikuara 
“standard” me 1.65 pikë përqindje dhe rritje e peshës së kredive të klasifikuara 
“në ndjekje” me 3.36 pikë përqindje. Ndërkohë, në portofolin e kredive me 
probleme, evidentohet ulje e të tre klasave “nënstandard”, “të dyshimta” dhe 
“të humbura”, me përkatësisht 1.4 p.p, 1.06 p.p dhe 2.54 p.p. 

Tabelë 13. Pesha e tepricës së kredisë sipas klasave (në përqindje)
Klasifikimi i 
kredisë

2013 2014 2015 2016 2017
T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV

Standard  66.8  66.3  67.3  68.4  67.6  67.0  66.1  70.0  70.6  72.6  73.5  74.4  73.7  74.0  73.4  76.4  77.6  74.3  77.0  78.1 

Në ndjekje  9.5  9.5  8.5  8.1  8.5  9.0  9.0  7.3  6.6  6.5  6.0  7.5  7.0  6.1  5.4  5.3  5.0  10.2  8.2  8.7 

Nënstandard  9.6  9.7  9.0  7.6  8.5  7.5  8.3  6.7  6.4  5.3  5.3  4.2  4.9  6.1  6.8  4.7  4.6  4.0  3.4  3.3 

Të dyshimta  6.2  5.3  4.0  4.3  3.5  4.2  4.5  4.2  4.6  4.8  4.5  4.0  4.5  3.9  4.1  3.3  2.3  2.2  2.5  2.2 

Të humbura  7.9  9.2  11.1  11.6  11.9  12.3  12.1  11.8  11.8  10.7  10.7  9.9  10.0  9.9  10.4  10.2  10.6  9.3  8.8  7.7 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Fondet rezervë për mbulimin e humbjeve nga kreditë rezultojnë në 57 
miliardë lekë, me një ulje prej rreth 20.34 miliardë lekësh kundrejt një viti më 
parë, megjithatë mbulimi i kredive me probleme me fonde rezervë për humbjet 
nga kreditë është 71.7%, rreth 1.2 pikë përqindje më i lartë. 

Gra�k 11. Ecuria e portofolit të kredive me 
probleme dhe e portofolit të kredive krahasuar me 

tremujorin paraardhës (në %)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gra�k 12. Ecuria e tepricës së kredisë me 
probleme në sistemin bankar

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Treguesi i kredive me probleme neto ndaj kapitalit rregullator ka rënë me 
7.4 pikë përqindje në krahasim me një vit më parë, në nivelin prej 15.7%, 
duke treguar rritje të ndjeshme të aftësisë së sistemit për të mbuluar me kapital 
humbjet që mund të realizohen nga përkeqësimi i kredisë. Përmirësimi i këtij 
treguesi vjen si pasojë kryesisht e rënies së kredive me probleme neto me 30% 
dhe në një masë më të vogël e rritjes së kapitalit rregullator me 2%.

Për sa i përket cilësisë së kredisë të ndarë sipas llojit të subjektit, treguesi i 
kredisë me probleme për biznesin ka rënë me 5.8%, duke shkuar në nivelin 
15.6%, ndërsa për individët ka rënë me 2.5 pikë përqindje kundrejt një viti 
më parë, duke shënuar nivelin 7.6%. 

 Gra�k 13. Fonde rezervë për mbulimin e humbjeve 
nga kreditë me probleme

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gra�k 14. Ecuria e raportit kredi me probleme 
neto/kapital rregullator

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gra�k 15. Teprica e kredisë me probleme për 
bizneset dhe individët

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gra�k 16. Teprica e kredisë me probleme sipas 
monedhave

Burimi: Banka e Shqipërisë.

0.0%

20.0%

40.0%

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000

 70,000

 80,000

 90,000

 100,000

D
hje'12

M
ars'1

3
Q

ersh'13
Shta'1

3
D

hje'13
M

ars'1
4

Q
ersh'14

Shta'1
4

D
hje'14

M
ars' 15

Q
ersh'15

Shtat'15
D

hjet'15
M

ars' 16
Q

ersh'16
Shtat'16
D

hjet'16
M

ars' 17
Q

ersh'17
Shtat'17
D

hjet'17

Teprica e kredisë me probleme në lekë (ne mln lekë)
Teprica e kredisë me probleme në valutë (ne mln lekë)

Kredi me probleme në lekë / totalin e kredisë në lekë (në të djathtë)
Kredi me probleme në valutë / totalin e kredisë në valutë (në të djathtë)



Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes

41 Banka e Shqipërisë

2017

Për sa i përket ndarjes së kredive me probleme sipas monedhës rezulton se, 
portofoli i kredive me probleme në valutë paraqet një tregues më të lartë me 
14.7% (21.5% në fund të vitit të kaluar) krahasuar me portofolin në lekë me 
11.3% (13.7% në fund të vitit të kaluar).

Brenda portofolit të kredisë në valutë të klasifikuar 
si e pambrojtur ndaj rrezikut të kursit të këmbimit, 
kredia me probleme në valutë e klasifikuar si e 
pambrojtur ndaj rrezikut të kursit të këmbimit zë 
14% ose 5 pikë përqindje më pak se në muajin 
dhjetor 2016. Treguesi i kredive me probleme ndaj 
kredive në valutë të pambrojtura ndaj rrezikut të 
kursit të këmbimit është 38.5%, në ulje me 8.9 pikë 
përqindje kundrejt fundit të vitit 2016. Kjo ulje ka 
ardhur si pasojë e rënies së kredive me probleme 
në valutë me 8.9% dhe rënies së tepricës së kredive 
në valutë të pambrojtura ndaj rrezikut të kursit të 
këmbimit me 40.1%.

Rezulton se pjesa më e madhe e portofolit të 
kredive (76.7%) është e kolateralizuar, duke u rritur 
në peshë me 5.5 pikë përqindje, krahasuar me 
një vit më parë. Referuar llojit të kolateralit, pjesa më madhe e kredive të 
sistemit, rreth 54% është e kolateralizuar me pasuri të paluajtshme. Kreditë për 
individët kanë një nivel më të lartë mbulimi me pasuri të paluajtshme me 63%, 
krahasuar me kreditë për bizneset 46%.

Tabelë 14. Llojet e kolateraleve të shpërndara sipas sektorëve dhe monedhave (në 
përqindje)

 Llojet e kolateralit
Individë Biznese Totali

ALL Valutë ALL Valutë ALL Valutë
Pasuri të paluajtshme 56% 73% 42% 48% 47% 54%
Cash 4% 3% 1% 2% 2% 2%
Kolateral tjetër 5% 9% 42% 24% 28% 20%
Kredi e pakolateralizuar 35% 15% 15% 27% 22% 24%
Totali 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Banka e Shqipërisë kryen edhe analizat e provës së rezistencës (stress-test) 
për të matur qëndrueshmërinë e kapitalit të bankës në përballimin e rreziqeve 
të veprimtarisë bankare. Këto analiza tregojnë se niveli aktual i kapitalit të 
sistemit bankar është i mjaftueshëm për të përballuar një nivel relativisht të lartë 
të humbjeve që vijnë si rezultat i ekspozimeve ndaj rrezikut të kredisë. Kjo aftësi 
e kapitalit për të përballuar humbjet e mundshme ka qenë konstante përgjatë 
gjithë vitit 2017.

Gra�k 17. Ecuria 3-mujore e raportit “kredi me 
probleme në valutë e pambrojtur ndaj rrezikut të 
kursit të këmbimit / teprica e kredisë në valutë e 

pambrojtur ndaj rrezikut të kursit të këmbimit" 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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6.4.2 rrEzIKU I lIKUIdItEtIt

Situata e përgjithshme e likuiditetit të sistemit bankar, gjatë vitit 2017, ka 
vijuar të provojë qëndrueshmëri të lartë, duke paraqitur një ekspozim relativisht 
të ulët ndaj rrezikut të likuiditetit. Rritja e qëndrueshme e nivelit të depozitave, si 
kontribuues kryesor i financimit të aktivitetit të bankave; niveli shumë i lartë (dy 
herë më i madh) i treguesit të likuiditetit, i llogaritur si raport i aktiveve likuide 
ndaj pasiveve afatshkurtra; niveli i ulët i treguesit kredi ndaj depozitave, si dhe 
aftësia e sistemit për të gjeneruar likuiditet në rastet e materializimit të situatave 
të jashtëzakonshme; përbëjnë një kuadër të kënaqshëm për mbrojtjen ndaj 
rrezikut të likuiditetit. 

Treguesit e likuiditetit në mënyrë të vazhdueshme paraqiten ndjeshëm mbi 
normat e parashikuara në aktet rregullative të Bankës së Shqipërisë. Në dhjetor 
2017, raporti i aktiveve likuide ndaj detyrimeve afatshkurtra për sistemin bankar 
rezultoi 40.79%12, me një rritje prej 0.22 pikë përqindjeje krahasuar me të njëjtën 
periudhë të një viti më parë. Zmadhimi ka ndodhur si pasojë e zvogëlimit të 
pasiveve afatshkurtra (-1.34%) me një normë më të lartë se aktivet likuide (-0.8%).

Treguesi i likuiditetit në valutë, në dhjetor 2017, paraqitet në nivelin 32.1%13 
(nga 31.4% në dhjetor 2016), si pasojë e rritjes së aktiveve likuide në valutë dhe 
e uljes së pasiveve afatshkurtra. Rritja më e madhe e aktiveve likuide në valutë 
evidentohet për shkak të maturimit të “letrave me vlerë “të investimit” me maturim 
të mbetur deri në 1 (një) muaj” dhe kanalizimit të këtyre fondeve drejt “depozitave 
me afat të mbetur deri në 7 ditë me bankat apo institucionet financiare”. Aktivet 
likuide në lekë vijojnë të mbeten mbështetësit kryesorë të likuiditetit në nivelin 57% 
të totalit të aktiveve likuide (58.2% të totalit të aktiveve likuide në dhjetor 2016) 
si dhe niveli i treguesit në lekë në dhjetor 2017 arrin në 51.26%, nivel pothuajse 
i njëjtë me atë të një viti më parë (51.3% në dhjetor 2016).

6.4.2.1 Depozitat e sistemit14 

Depozitat e klientëve mbeten burimi kryesor i financimit për sistemin bankar 
shqiptar, me një peshë prej 80.41% (82.27% në dhjetor 2016) të totalit të 
pasivit. Në dhjetor 2017, vlera totale e depozitave të sistemit arrin 1.162 
miliardë lekë, me një rritje vjetore prej 0.74%, krahasuar me një vit më parë. 
Pesha e monedhës vendase në totalin e depozitave ka rënë lehtësisht në 
47.08%, nga 47.2% në dhjetor 2016. Struktura e maturitetit është zhvendosur 
në drejtim të afateve më të shkurtra, sepse është rritur pesha e llogarive rrjedhëse 
dhe depozitave pa afat, ndërkohë që depozitat me afat janë tkurrur relativisht 
nën ndikimin e uljes së vazhdueshme të normave të interesit të tregut.
12  Niveli minimal i lejuar i këtij treguesi sipas kërkesave rregullative është 20%.
13  Niveli minimal i lejuar i treguesit në lekë dhe atij në valutë sipas kërkesave rregullative është 

15%.
14  Me termin “depozita” i referohemi të gjitha burimeve nga klientët, përfshirë llogaritë rrjedhëse, 

depozitat me afat, depozitat pa afat dhe llogaritë e tjera të tyre, përveç kur specifikohet 
ndryshe. 
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6.4.2.2 Përqendrimi i depozitave 

Lidhur me përqendrimet e depozituesve më të mëdhenj, në dhjetor 2017, 
dhjetë depozituesit më të mëdhenj zënë 5.46% të totalit të depozitave të 
sistemit bankar, kundrejt 6.16% që zinin në dhjetor 2016. E njëjta ecuri 
tkurrëse e përafërt vërehet edhe për grupet e tjera të depozituesve të mëdhenj15. 

Depozitat e individëve mbeten baza kryesore e depozitave të sistemit, me 
peshë prej 83.24% të totalit të depozitave, por me një rënie rreth 0.19 pikë 
përqindjeje krahasuar me një vit më parë. 

Kjo sjellje vjen si pasojë e kombinimit të efekteve të ecurisë së normave të 
interesit të tregut me faktorë të jashtëm. Gjatë këtij viti, llogaritë e bizneseve 
janë rritur me ritme më të larta se llogaritë e individëve (përkatësisht 3.27% 
dhe 0.46%). 

6.4.2.3 Treguesi kredi ndaj depozitave

Raporti kredi/depozita, në dhjetor 2017, paraqitet në nivelin 51.55% 
(dhjetor 2016, 51.86%) dhe reflekton një strukturë të aktiv-pasiveve që krijon 
lehtësi në administrimin e likuiditetit, si dhe stimuj potencialë kredidhënieje. 
Gjatë vitit 2017, treguesi është reduktuar lehtësisht, për shkak të ritmeve të 
ndryshme të rritjes së portofolit të kredisë dhe totalit të depozitave (këto të 
fundit janë rritur me një ritëm më të lartë). Ky raport ka evidentuar gjithnjë vlera 
më të larta në valutë megjithë rënien e treguesit gjatë vitit 2017 (nga 57.6% 
në 54.98%), nën ndikimin e të njëjtëve faktorë të përmendur për treguesin në 
total.

6.4.2.4 Aktivet likuide të sistemit 

Aktivet likuide kanë rënë me 3.52 miliardë lekë ose 0.8%, gjatë vitit 2017. 
Rënia vjen më së shumti nga maturimi i portofolit të investimit në letra me vlerë 
të bankave.

Totali i aktiveve likuide të sistemit bankar, në dhjetor 2017, arriti në 436.8 
miliardë lekë dhe në strukturën e tyre peshën kryesore e zënë letrat me vlerë të 
Qeverisë Shqiptare (me 51.18%, nga 51.37% në dhjetor 2016).

6.4.2.5 Burimet e tjera financiare

Burimet e tjera financiare të sistemit bankar kanë një peshë relativisht të 
vogël në totalin e pasiveve, rreth 5.31%, me një zgjerim të lehtë gjatë vitit 
(dhjetor 2016, 4.43%). Pjesa kryesore e këtij zëri përfaqësohet nga detyrimet 
ndaj institucioneve financiare dhe marrëveshjet e riblerjes. 

15 20 depozituesit e mëdhenj: 7.54% në 2017, kundrejt 8.37% në 2016.
  50 depozituesit e mëdhenj: 10.83% në 2017 kundrejt 11.68% në 2016.
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 6.4.2.6 Provat e rezistencës
Provat e rezistencës, si rezultat i aplikimit të skenarëve të ndryshëm me ngjarje 

të paparashikuara dhe faktorë që mund të ndikojnë negativisht në likuiditet, 
kanë treguar se të gjitha bankat mund t’i përballojnë me sukses situata të tilla.

6.4.3 rrEzIQEt E trEGUt

Situata e përgjithshme e ekspozimit të sistemit bankar ndaj rreziqeve të 
tregut edhe gjatë vitit 2017 ka qëndruar në nivele të ulëta. Në vlerësimin e 
rreziqeve të tregut në librin e tregtueshëm dhe në librin e bankës janë përfshirë 
treguesit (faktorët e rrezikut) e ekspozimit ndaj ndryshimit të normës së interesit 
në librin e bankës, ndaj rrezikut të kursit të këmbimit në të gjithë bilancin, ndaj 
rrezikut të pozicionit (specifikisht ndryshimit të normave të interesit në portofolin 
e tregtueshëm dhe të vendosjes), si dhe aftësisë mbrojtëse të kapitalit për 
mbulimin e humbjeve të mundshme nga këto rreziqe. 

Kërkesa për kapital për rrezikun e tregut në nivel sistemi përbën vetëm 
1.25% të të gjithë kërkesës për kapital. Ky ekspozim vjen kryesisht ndaj rrezikut 
të kursit të këmbimit, duke qenë se niveli i portofolit të tregtueshëm është në 
nivele shumë të ulëta. 

Rreziku i tregut me burim ekspozimin ndaj normës së interesit (matur si 
ndryshimi i vlerës së ekspozimit në librin e bankës, pas goditjes standarde 
të normës së interesit, kundrejt kapitalit rregullator) gjatë vitit, është paraqitur 
në nivele të qëndrueshme dhe reflekton një strukturë të balancuar të riçmimit 
të aktiveve dhe pasiveve të sistemit bankar. Vlera e këtij treguesi, në dhjetor 
2017, është 3.34%, krahasuar me dhjetor 201616 (4.54%). Diferencë nga 
mesatarja, megjithatë brenda limiteve dhe larg kufijve rregullatorë, paraqesin 
banka të veçanta, si pasojë e maturitetit mesatar të portofolit të kredisë dhe 
investimeve në letra me vlerë.

Rreziku i tregut me burim ekspozimin nga kursi i këmbimit, i vlerësuar nga 
dinamika e pozicionit të hapur valutor, vijon të shfaqet i ulët, dhe kjo sjellje ka 
qenë mbizotëruese gjatë gjithë periudhës vjetore. Ekspozimi i sektorit bankar 
ndaj rrezikut të kursit të këmbimit, në dhjetor 2016, ishte “në blerje” në masën 
9.5 miliardë lekë, ose 6.68% e kapitalit rregullator të sistemit bankar17. Këto 
nivele vlerësohen krahasimisht larg me limitin rregullator prej 30%. Referuar 
bankave specifike, ekzistojnë dy banka për të cilat niveli i ekspozimit është 
mbi nivelin e treguesit të sistemit, por ky pozicion vjen si pasojë e strukturës 
së bilancit. 

Rreziku i tregut në portofolin e tregtueshëm për sistemin bankar është shumë 
i vogël dhe paraqet një dinamikë në rënie. Ky rrezik vlerësohet i tillë përgjatë 

16 Niveli minimal i lejuar i këtij treguesi, sipas kërkesave rregullative, është 20%.
17 Niveli maksimal i lejuar i këtij treguesi, sipas kërkesave rregullative, është 30%.
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ecurisë vjetore të analizuar. Portofoli i tregtueshëm në nivel sistemi shfaqet 
mjaft i ulët ndaj totalit të aktiveve (0.6% në dhjetor 2017, nga 1.1% që ishte 
në dhjetor 2016). Rreziku i tregut me burim normën e interesit në portofolin 
jorezident të vendosjes dhe të tregtueshëm (portofoli jorezident i vendosjes 
mbart faktorë të rrezikut të tregut) vlerësohet në nivele të ulëta kundrejt totalit 
të aktiveve.

Provat e rezistencës për rrezikun e kursit të këmbimit, duke përdorur skenarë 
të ndryshëm të goditjes (ndryshimit) së kursit të këmbimit, tregojnë se si bankat 
individuale, ashtu edhe sistemi bankar në tërësi, do të ishin në gjendje të 
përballonin skenarët e parashikuar.

6.4.4 rrEzIKU OPEracIONal

Ekspozimi i bankave të sistemit ndaj rrezikut operacional, në vlerë absolute 
bruto, paraqitet në rritje, krahasuar me vitin e kaluar. E matur në raport me 
kapitalin rregullator të sistemit, kjo humbje rezulton në nivelin 9.61%, kundrejt 
nivelit prej 7.41% të vitit të kaluar, rritje kjo e ndikuar kryesisht nga një ngjarje 
e vetme e mashtrimit të jashtëm, e përqendruar në totalin e humbjeve në linjën 
“Veprimtari bankare me pakicë”. Ndërkohë që humbjet bruto operacionale 
në vitin 2017 paraqiten në rritje prej 25%, numri total i ngjarjeve të ndodhura 
paraqitet në rënie prej 38% krahasuar me vitin 2016. Megjithatë, kjo vlerë 
e shtuar e humbjeve ka ndikim të ulët financiar mbi bankat, pasi ngjarjet e 
ndodhura janë të mbuluara në nivel të kënaqshëm nga kontrata sigurimi, duke 
e transferuar pjesën më të madhe të rrezikut në institucione sigurimi. 

Veçori e zhvillimeve gjatë vitit ka qenë rritja e vëmendjes së bankave në 
administrimin e rrezikut operacional ku, si rezultat i përmirësimit të proceseve 
ditore, ka pasur një evidentim të hershëm të problemeve të mundshme, si dhe 
reagim në kohë për adresimin e tyre, fenomen i cili ka ndikuar pozitivisht në 
rënien e numrit të ngjarjeve të ndodhura. 

6.4.4.1 Teknologjia e informacionit

Ndryshimet e vazhdueshme në industrinë e teknologjisë së informacionit, 
si dhe rritja e problematikave të ndryshme që rrjedhin nga përdorimi i kësaj 
teknologjie kanë ndikuar në shtimin e vëmendjes dhe investimeve në lidhje 
me sigurinë e informacionit, nga ana e bankave. Vëmendje e veçantë po i 
kushtohet rritjes së sigurisë së informacionit dhe monitorimit të vazhdueshëm 
të rrezikut në lidhje me të. Gjatë vitit 2017, një peshë të madhe të këtyre 
investimeve kanë zënë investimet për sigurinë kibernetike, e cila është edhe 
tendenca ndërkombëtare e teknologjisë së informacionit. Në këtë kuadër, gjatë 
vitit 2017 ka filluar projekti i SWIFT-it (Client Security Program), i cili synon 
rritjen e sigurisë së informacionit (pagesave), të cilat kalojnë dhe përpunohen 
nëpërmjet kësaj platforme. Një ndikim të rëndësishëm në zvogëlimin e rrezikut 
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të teknologjisë së informacionit ka pasur hartimi dhe zbatimi në vend i planeve 
të vazhdimësisë së biznesit në raste të jashtëzakonshme. Bankat kanë rritur 
ndërgjegjësimin e tyre në lidhje me vazhdimësinë e punës, jo vetëm në raste të 
fatkeqësive natyrore apo ndodhive madhore, por edhe në lidhje me incidente 
të ndryshme që mund të ndodhin gjatë punës, veçanërisht të incidenteve në 
lidhje me sigurinë e informacionit. Kuadri i politikave dhe procedurave në 
lidhje me TIK-në ka ardhur duke u pasuruar në vijimësi, por për shkak të 
spektrit të gjerë të aktiviteteve që mbulon dhe zhvillimeve dinamike në fushën e 
teknologjisë, plotësimi dhe përmirësimi i tij mbetet një proces i vazhdueshëm.

6.4.5 rrEzIKU rEPUtacIONal

Rreziku reputacional, si një nga rreziqet që mund të dëmtojë bankat dhe 
institucionet financiare në mënyrë të menjëhershme, ka si element kryesor 
vlerësimi: dyshimet e mundshme për përfshirje apo përdorim të institucioneve 
financiare për qëllime të pastrimit të parave/financimit të terrorizmit; mungesën 
e transparencës në marrëdhëniet me klientët; mosrespektimin e kushteve të 
punës; termave të kontratave etj.

Edhe gjatë vitit 2017 janë konstatuar përpjekje pozitive të bankave dhe 
subjekteve financiare në lidhje me parandalimin e pastrimit të parave dhe 
financimit të terrorizmit. Veçanërisht bankat kanë implementuar struktura dhe 
sisteme të kënaqshme për këtë funksion, si dhe kanë rritur efikasitetin e masave 
parandaluese, çka reflektohet në rritjen e numrit dhe cilësisë së raporteve të 
aktiviteteve të dyshimta. Por, bazuar në gjerësinë e shërbimeve bankare dhe 
zhvillimin e produkteve elektronike që mundësojnë kryerjen e transaksioneve 
në distancë, mund të krijohen hapësira për elementët që synojnë kryerjen ose 
fshehjen e aktiviteteve të jashtëligjshme. Në këtë këndvështrim, pavarësisht 
nga përpjekjet e përmendura më sipër, ka gjithmonë vend për përmirësimin 
e sistemeve të kontrollit dhe analizës, në kuadër të rritjes së vigjilencës dhe 
identifikimit të skemave të mundshme të përdorura për pastrimin e parave 
apo financimin e terrorizmit. Gjatë ekzaminimeve të kryera nga autoriteti 
mbikëqyrës janë përcaktuar rekomandime konkrete në këtë drejtim dhe për 
subjekte të veçanta janë vendosur edhe masa mbikëqyrëse. 

Nga inspektimet në vend të kryera në banka gjatë vitit 2017 ka rezultuar se, 
përgjithësisht, ka një nivel të kënaqshëm përputhshmërie të tyre me detyrimet 
ligjore dhe nënligjore, si dhe janë menaxhuar me efektivitet rreziqet që vijnë 
nga pastrimi i parave/financimi i terrorizmit, dhe konkretisht, subjektet kanë:

•	 hartuar	dhe	zbatuar	politikat	dhe	procedurat	e	duhura;
•	 ndërtuar	strukturat	e	përshtatshme;
•	 ndërtuar	sistemet	e	centralizuara	dhe	funksionimin	e	tyre;
•	 vënë	në	funksion	sistemet	e	kontrollit	të	brendshëm;
•	 hartuar	dhe	zbatuar	programet	e	trajnimit;
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•	 zbatuar	 detyrimet	 ligjore	 mbi	 raportimet,	 cilësinë	 e	 raporteve	 të	
aktivitetit të dyshimtë (RAD) dhe analizën e transaksioneve komplekse e 
të pazakonta që janë kryer apo tentohen të kryhen etj.

Me vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr. 22, datë 05.04.2017, përtej të 
tjerave, në kuadër të përmirësimit të procesit të mbikëqyrjes së bazuar në 
rrezik, janë miratuar disa ndryshime të rëndësishme që prekin rregulloren nr. 
44, datë 10.06.2009, “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit 
të terrorizmit, për të gjitha subjektet nën juridiksionin e saj (bankat, subjektet 
financiare jobanka, shoqëritë e kursim-kreditit dhe unionet e tyre, si dhe zyrat 
e këmbimit valutor). 

Veçantia e këtyre ndryshimeve janë kërkesat shtesë për raportim nga subjektet 
financiare të të dhënave sasiore dhe cilësore, sipas një formati të standardizuar, 
në baza vjetore (duke përfshirë edhe një pyetësor). Ndryshimet kanë synuar të 
adresojnë, krahas problematikave të evidentuara në zbatueshmërinë e kuadrit 
ligjor dhe rregullativ në fuqi për këtë qëllim, edhe zbatimin e standardeve 
ndërkombëtare dhe rekomandimeve të lëna gjatë raundit të katërt të vlerësimit 
të Shqipërisë nga ekspertët e Moneyval.

Në këtë kontekst u përcaktuan disa detyrime për raportim, të cilat konsistojnë 
në raportimin e informacionit cilësor dhe sasior, kryesisht mbi:

•	 klasifikimin	e	klientëve	në	bazë	rreziku;
•	 klasifikimin	e	transfertave	në	bazë	rreziku;
•	 numrin	e	RAD	të	raportuara	dhe	analizave	të	kryera;
•	 strukturën	përgjegjëse;
•	 trajnimet;
•	 problematikat	e	evidentuara	nga	kontrollet	e	brendshme;
•	 vlerësimin	e	brendshëm	të	rrezikut	të	PP/FT;	etj.

Ky kuadër u plotësua në fillim të muajit korrik 2017, me hartimin dhe 
miratimin e një metodologjie për vlerësimin nga jashtë vetëm për rrezikun e 
parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit (PPP/PFT), të 
shoqëruar nga një matricë vlerësimi rreziku për këtë fushë. Metodologjia e 
vlerësimit nga jashtë të rrezikut PPP/PFT, përbën një instrument të rëndësishëm 
në mbështetje të procesit mbikëqyrës sipas përqasjes së bazuar në rrezik, dhe 
mundëson arritjen e një gjykimi të përgjithshëm mbi nivelin e këtij rreziku (i ulët, 
i mesëm, i lartë). Ky vlerësim shërben më tej si një bazë e mirë mbi të cilën 
projektohet edhe prioriteti i mbikëqyrjes dhe burimeve, me fokus në subjektet 
dhe aktivitetet me rrezik të lartë.

Mbi bazën e raportimeve për të dhënat e vitit 2016, Banka e Shqipërisë 
ka kryer për herë të parë vlerësimin e ekspozimit të këtij rreziku të subjekteve 
dhe aktualisht e ka konsoliduar edhe me analizat për të dhënat e vitit 2017. 
Rezultatet e këtij vlerësimi, do t’i shërbejnë fokusit të procesit mbikëqyrës në 
subjektet dhe aktivitetet me rrezik të lartë në fushën e PPP/PFT-së. 
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Nga analizat e kryera për vitin 2017, sipas kësaj metodologjie ka rezultuar 
si më poshtë:

Sistemi i vlerësimit të rrezikut të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit 
(PP/FT), konsiston në integrimin e vlerësimit për sasinë e rrezikut dhe vlerësimit 
për cilësinë e administrimit të rrezikut, për të dhënë një vlerësim final. Vlerësimi 
u krye për 60 subjekte financiare (16 banka, 31 IFJB dhe 13 SHKK). 

Vlerësimi i integruar rezultoi me rrezik të mesëm për 31 subjekte (12 
banka, 13 IFJB dhe 6 SHKK) dhe me rrezik të lartë për 29 subjekte (4 banka, 
18 IFJB dhe 7 SHKK), nga të cilat 20 subjekte (1 bankë, 12 IFJB dhe 7 SHKK) 
janë vlerësuar automatikisht me rrezik të lartë për shkak të mosraportimit.

Tabelë 15. Vlerësimi i integruar i rrezikut të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit
Nr. i subjekteve Nr. Total i subjekteve Banka IFJB SHKK

Vlerësimi Rrezik i 
lartë

Rrezik i 
mesëm

Rrezik i 
ulët

Rrezik i 
lartë

Rrezik i 
mesëm

Rrezik i 
ulët

Rrezik i 
lartë

Rrezik i 
mesëm

Rrezik i 
ulët

Rrezik i 
lartë

Rrezik i 
mesëm

Rrezik i 
ulët

Vlerësimi i integruar 29 31 - 4 12 - 18 13 - 7 6 -
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Pjesë integrale e vlerësimit të rrezikut për PPP/PFT sipas kësaj metodologjie, 
është edhe vlerësimi i integruar i transfertave të kryera nga subjektet (23 
subjekte gjithsej, nga të cilat 16 banka dhe 7 IFJB). Vlerësimi i integruar 
i transfertave përbëhet nga integrimi i dy vlerësimeve, vlerësimi i numrit të 
transfertave dalëse dhe hyrëse, si brenda dhe jashtë vendit, si dhe vlerësimit 
të vlerës së transfertave dalëse dhe hyrëse, si brenda dhe jashtë vendit.

Vlerësimi i integruar i transfertave, rezultoi  me rrezik të ulët (U) për 3 
subjekte (3 IFJB),  me rrezik mesatarisht të ulët (MU) për 2 subjekte (2 banka),  
me rrezik mesatarisht të lartë (ML) për 4 subjekte (4 banka) dhe me rrezik të 
lartë (L) për 14 subjekte (10 banka dhe 4 IFJB).

Tabelë 16. Vlerësimi i integruar i transfertave për rrezikun e pastrimit të parave dhe 
financimit të terrorizmit

Nr. i subjekteve Nr. Total i subjekteve Banka IFJB
Vlerësimi U MU ML L U MU ML L U MU ML L
Vlerësimi i integruar i transfertave 3 2 4 14 - 2 4 10 3 - - 4

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Edhe për këtë vit, niveli i rreziqeve të identifikuara gjatë procesit mbikëqyrës, 
bazuar në dokumentin e vetëvlerësimit të rrezikut për PPP/PFT të kryer nga 
subjektet, vlerësohet si më poshtë:

- nivel i ulët i rreziqeve për produktet dhe shërbimet e reja, si rezultat i 
ofrimit të produkteve/shërbimeve tradicionale;

- nivel i ulët i rreziqeve për teknologjitë e reja, si rezultat i kufizimeve të 
shumës (internet banking dhe karta parapagese);

- nivel i ulët i rrezikut për marrëdhëniet me bankat korrespondente, të 
njohura dhe ndërkombëtare;

- nivel i moderuar i rrezikut gjeografik, sidomos në transferimet nëpërmjet 
internetit;
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- nivel i moderuar i rrezikut, për shkak të kontrolleve të forta nga bankat 
mëmë, si rezultat i pjesëmarrjes së grupeve të njohura ndërkombëtare;

- nivel i moderuar për disa raste të mangësive lidhur me identifikimin e 
pronarit përfitues.

Në mbikëqyrjen e këtij rreziku, Banka e Shqipërisë ka bashkëpunuar ngushtë 
edhe me autoritetin përgjegjës, Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit 
të Pastrimit të Parave, nëpërmjet: kryerjes së inspektimeve të përbashkëta; 
shkëmbimit të informacionit; koordinimit të masave administrative; koordinimit 
të raportimeve për organizmat ndërkombëtare etj.; si dhe me Ministrinë 
e Punëve të Jashtme nëpërmjet shpërndarjes tek subjektet e licencuara të 
rezolutave të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe vendimeve të Këshillit të 
Ministrave, për vendosjen e sanksioneve dhe përditësimin e listës së 
financuesve të terrorizmit.

Fokusi mbikëqyrës edhe këtë vit është vënë kryesisht në fusha të tilla si:
- politikat  dhe procedurat;
- strukturat dhe sistemet  e centralizuara;
- identifikimi i pronarit përfitues dhe strukturës së pronësisë së kontrollit të 

klientit;
- cilësia e raporteve të aktivitetit të dyshimtë (RAD) dhe analiza e 

transaksioneve komplekse e të pazakonta që janë kryer apo tentohen 
të kryhen;

- kategorizimi i klientëve dhe transaksioneve sipas shkallës së rrezikut;
- zbatimi i detyrimeve ligjore;
- sistemet e kontrollit të brendshëm;
- menaxhimi efektiv i rreziqeve që vijnë nga pastrimi i parave/financimi 

i terrorizmit.

Llojet e problematikave të identifikuara gjatë inspektimeve në vend për PPP/
PFT në banka mbi Vigjilencën e duhur dhe Vigjilencën e zgjeruar, kanë qenë 
kryesisht të lidhura me:

- justifikimin e transaksioneve të kryera për punonjësit e bankës;
- mospërputhjen e të dhënave të bankës me profilin e klientit dhe aktivitetin 

e tij;
- disponimin e dokumenteve që provojnë burimin e fondeve, të cilat 

mbeten kryesisht në nivel deklaratash për transaksione të kryera nga 
klientët me para fizike (cash) në llogaritë individuale dhe tregtare;

- përditësimin e informacionit për kompanitë me dokumente të vlefshme 
identifikimi;

- disponimin e dokumentacionit dhe njohurive për marrëdhëniet ndërmjet 
disa kompanive që kryejnë transferta hyrëse në shuma të mëdha në 
llogaritë e tyre;

- identifikimin e saktë të strukturës së pronësisë në momentin e inicimit 
të marrëdhënies së biznesit me kompanitë me aksione të prurësit, ku 
nuk janë përdorur dokumente ligjërisht të vlefshme si dhe nuk janë 
monitoruar në vazhdimësi për ndryshime të mundshme në strukturën e 
pronësisë;

- plotësimin e të dhënave të klientëve biznes në sistem, si dhe të klasifikimit 
të klientëve sipas rrezikut, ku u konstatuan mangësi në kundërshtim me 
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ligjin për PPP/FT;
- procesin e kryerjes së vigjilencës së duhur dhe zgjeruar për praktikat 

e miratimit të vendosjes së marrëdhënies me institucionet financiare 
ndërkombëtare, marrja e masave për zbatimin e kuadrit të brendshëm 
të bankës nga struktura përgjegjëse për çështjet e parandalimit të 
pastrimit të parave;

- përfshirjen e të gjithë punonjësve të bankës në procesin e trajnimit për 
çështjet e PPP;

- vënien në fokus të veçantë nga kontrolli i brendshëm i respektimit nga 
banka të kuadrit ligjor në fuqi dhe kuadrit rregullator të Bankës së 
Shqipërisë për këto çështje;

- rishikimin e praktikave të kredidhënies për të parandaluar përdorimin e 
kredisë në veprimtari kriminale.

Llojet e problematikave të identifikuara gjatë inspektimeve në vend për PPP/
PFT në subjektet financiare jobanka dhe SHKK, mbi Vigjilencën e duhur dhe 
Vigjilencën e zgjeruar, kanë qenë kryesisht:

- përcaktimi në rregullore i personit përgjegjës për çështjet e PPP në 
qendër dhe në degë;

- përcaktimet në rregullore të masave parandaluese për kategorinë e 
vigjilencës së zgjeruar (me rrezik të lartë);

- caktimi si person përgjegjës i një “Administratori” dhe raportimi i tij 
pranë Bankës së Shqipërisë dhe DPPP-së në zbatim të nenit 8, pika 
2 dhe pika 4 të rregullores nr. 44,  datë 10.06.2009 të Bankës 
së Shqipërisë “Për parandalimin e pastrimit të parave e financimit të 
terrorizmit”;

- hartimi i një plani vjetor trajnimi dhe trajnimi i punonjësve;
- mbledhja dhe saktësimi i informacionit mbi burimin e fondeve të klientit;
- përmirësimi i sistemit të centralizuar për grumbullimin e analizimin e të 

dhënave në drejtim të identifikimit dhe matjes së rrezikut, duke ndërtuar 
profil rreziku për çdo anëtar.

transparenca dhe publikimi i informacionit nga ana e subjekteve të 
licencuara kanë qenë në vëmendje të autoritetit mbikëqyrës edhe gjatë 
vitit 2017, me qëllim rritjen e transparencës kundrejt klientit, si një hallkë e 
rëndësishme e besueshmërisë së publikut ndaj sistemit financiar në vend. 

Në këtë kuadër u monitorua dhe u realizua përmbushja e detyrimeve që 
kanë bankat për raportim në Bankën e Shqipërisë, në drejtim të zbatimit të 
kuadrit rregullativ mbi transparencën, si dhe është evidentuar problematika 
e raportimit apo publikimit në mënyrë të plotë të kushteve të punës edhe në 
faqen e internetit të bankave. Sjellja e bankave dhe masat e marra prej tyre në 
lidhje me transparencën me publikun dhe publikimin e informacionit financiar 
u vlerësua në mënyrë të vazhdueshme, nëpërmjet analizave nga jashtë dhe 
mbikëqyrjes në vend. Përcaktimi i kërkesave mbi përmbajtjen dhe mënyrën 
e dhënies së informacionit parakontraktor dhe kontraktor për kredimarrësin, 
përpara lidhjes dhe gjatë ekzekutimit të kredisë hipotekare për individin, si 
dhe rregullimi i kredisë konsumatore, kanë qenë në fokus gjatë zbatimit të 
përditshëm të detyrave ligjore dhe rregullative. 



Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes

51 Banka e Shqipërisë

2017

Në kuadër të masave të ndërmarra, rezulton i përmirësuar raporti dhe 
angazhimi i sektorit bankar me çështjet e transparencës dhe publikimit të 
informacionit. Megjithëkëtë, nga procesi i inspektimeve në vend, sistemi 
financiar ka ende çështje për të adresuar, të cilat më së shumti lidhen me 
elementet e mëposhtme:

- pajisjen e klientit me planin e amortizimit të kredisë; 
- unifikimin e vlerës së NEI-t në dokumentacionin e kredisë konsumatore 

dhe bërja e treguesit sa më transparent për klientët;
- personalizimin e vlerës së NEI-t në informacionin parakontraktor për 

kredinë kufi, personalizimin e informacionit parakontraktor për kredinë 
konsumatore të kartës së kreditit dhe të qartësojë normën bazë për 
përllogaritjen e NEI-t;

- vënien në fokus të çështjeve të transparencës gjatë ekzaminimit të 
degëve;

- hartimin e një politike për transparencën të mbështetur në rregulloren 
nr.59, datë 29.08.2008, “Mbi transparencën për produktet dhe 
shërbimet bankare e financiare”, e ndryshuar;

- hartimin e një metodologjie të brendshme për llogaritjen e normave 
të interesave për kreditë, në zbatim të nenit 5, pika 8, të rregullores 
nr.59, datë 29.08.2008, “Mbi transparencën për produktet dhe 
shërbimet bankare e financiare”, e ndryshuar;

- rishikimin e të gjitha rasteve të aplikimit të kamatëvonesave për 
ditëvonesa, duke marrë për bazë një normë interesi më të lartë nga 
sa parashikohet në kontratë, rimbursimin e klientëve që rezultojnë me 
humbje nga ky gabim dhe marrjen e masave për mospërsëritjen e 
fenomenit;

- përditësimin e kontratave të kredisë dhe depozitave me elementet 
e përcaktuara në rregulloren nr. 59, datë 29.08.2008, “Mbi 
transparencën për produktet dhe shërbimet bankare e financiare”, e 
ndryshuar;

- mirëmbajtjen e të dhënave rreth ankesave të klientëve sipas nenit 12, 
pikat 3 dhe 4, të rregullores nr. 59 të Bankës së Shqipërisë etj.

Gjatë vitit 2017, siç u përmend edhe më sipër, u krye ekzaminimi nga 
jashtë mbi kërkesat minimale të publikimit të raporteve financiare nga bankat 
dhe degët e bankave të huaja, sipas tremujorëve. Pavarësisht zhvillimeve 
pozitive në sistemin bankar, lidhur me zbatueshmërinë e kërkesave rregullatore 
të Bankës së Shqipërisë mbi publikimet, gjatë vitit 2017, kanë rezultuar edhe 
mangësi, për të cilat Departamenti i Mbikëqyrjes ka marrë masat përkatëse 
për rregullimin e tyre. Mangësitë e evidentuara në publikimin e informacionit 
konsistojnë në:

- teknikat e zbutjes së rrezikut;
- ecurinë e gjendjes financiare të bankës; 
- veçoritë kryesore kontraktuale të instrumenteve të kapitalit dhe veçanërisht 

të instrumenteve të borxhit të varur;
- metodën standarde për vlerësimin e mjaftueshmërisë së kapitalit të 

bankës; 
- informacionin përmbledhës mbi rrezikun e kredisë; 
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- secilën klasë të ekspozimit; 
- teknikat e zbutjes së rrezikut; 
- rrezikun e kredisë së kundërpartisë; 
- titullzimet; 
- investimet në aksione të përfshira në librin e bankës; 
- rrezikun e likuiditetit; 
- politikat kontabël. 

trajtimi i ankesave nga klientët ka zënë një peshë 
të konsiderueshme në kuadrin e transparencës dhe 
mbrojtjes së klientëve të sektorit financiar. Gjatë 
vitit 2017 janë trajtuar në total 124 ankesa/
kërkesa/letra të ardhura nga individë, biznese, 
persona fizikë dhe institucione shtetërore. Rreth 
95% e problematikave në ankesat e trajtuara kanë 
qenë jashtë mundësive për zgjidhje nga Bankës 
së Shqipërisë. Në grafikët 18-21 jepen të dhëna 
statistikore mbi ankesat e trajtuara.

Siç shihet edhe në grafikun 19, numrin më të 
madh të ankesave të trajtuara e zënë individët me 
77% të tyre. Siç vërehet nga grafiku 20, peshën më 
të madhe të ankesave e zë produkti i kredisë me 
53%.

Gra�k 18. Numri i ankesave të trajtuara nga Banka 
e Shqipërisë në vite

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gra�ku 19. Pesha e ankesave sipas segmentimit të 
ankuesve 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gra�ku 20. Pesha e ankesave sipas segmentimit të 
produkteve të reklamuara 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Një informacion lidhur me tipologjinë e kërkesave, 
mënyrën e hartimit të tyre, si dhe dokumentacionin 
e nevojshëm, jepet në faqen e internetit të Bankës 
së Shqipërisë: 

https://www.bankofalbania.org/Mbikeqyrja/
Trajtimi_i_ankesave/

6.4.6 PërFItUEShmërIa

6.4.6.1 Rezultati neto dhe struktura e tij

Rezultati financiar i vitit 2017 ishte pozitiv, me një vlerë prej rreth 22.07 
miliardë lekësh, ose 12.79 miliardë lekë më i lartë se ai i vitit 2016.

Përgjatë vitit 2017, ndikimin më të madh në rezultatin financiar e ka dhënë 
tremujori i parë, me një rezultat financiar neto prej rreth 6.04 miliardë lekësh, 
duke u ulur lehtë për tremujorët në vijim. Kjo ka ardhur kryesisht si pasojë e 
rritjes së shpenzimeve për provigjione dhe atyre të veprimtarisë bankare gjatë 
tremujorëve të fundit të vitit. Rritja e ndjeshme e rezultatit neto nga veprimtaritë 
e tjera dhe rënia e shpenzimeve për provigjione kanë bërë që fitimi i vitit 
2017 të jetë më i lartë se ai i vitit paraardhës, edhe pse të ardhurat neto nga 
interesat kanë rënë. 

Rezultati neto nuk ka pasur luhatje të ndjeshme gjatë muajve të vitit 2017, 
i shoqëruar me rritje konstante gjatë gjithë muajve, dhe duke njohur rritjen më 
të madhe në muajin mars me 3.29 miliardë lekë.

6.4.6.2 Treguesit e përfitueshmërisë 

Si rrjedhojë e rezultatit financiar pozitiv më të lartë se në vitin e kaluar, edhe 
ecuria e treguesve kryesorë të përfitueshmërisë, përkatësisht kthimi nga aktivet 
mesatare (RoAA) dhe kthimi nga kapitali aksioner mesatar (RoAE) shfaqet në 
rritje të ndjeshme gjatë vitit 2017. Vlerat, në fund të vitit 2017, shfaqen në 
1.56% për RoAA dhe 15.71% për RoAE, në krahasim me përkatësisht 0.69% 
dhe 7.15% që ishin në fund të vitit 2016.

Gra�ku 21. Pesha e ankesave sipas tipologjisë

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Tabelë 17. Treguesit kryesorë të përfitueshmërisë (në përqindje; kumulative)

Treguesit Dhjetor 
2017

Dhjetor 
2016

 Dhjetor 
2015 

Dhjetor 
2014

Qershor 
2014

Dhjetor 
2013

Qershor 
2013

 Dhjetor 
2012 

Qershor 
2012 

 RoAA  1.56  0.69  1.20  0.89  0.88  0.54  0.25  0.33  0.42 

 RoAE  15.71  7.15  13.16  10.53  10.38  6.43  2.93  3.78  4.79 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Dy tabelat në vijim shfaqin përfitueshmërinë e sistemit bankar nga veprimtaria 
kryesore, si dhe dinamikën e ekuilibrit ndërmjet mbledhjes së burimeve për të 
cilat paguhet interes dhe investimit në aktive që gjenerojnë të ardhura.

Tabelë 18. Tregues të rentabilitetit nga veprimtaria kryesore (në përqindje; kumulative)

 Dhjetor 
2017 

Dhjetor 
2016 

Dhjetor 
2015 

Dhjetor 
2014

Qershor 
2014

Dhjetor 
2013

Qershor 
2013

Dhjetor 
2012 

Qershor 
2012 

Të ardhurat nga interesat/aktive 
mesatare që sjellin të ardhura(1)  3.8  5.2  5.7  6.28  3,21  7.32  7.39  7.73  7.76 

Shpenzime për interesa/aktive 
mesatare që sjellin të ardhura(2)  0.6  1.0  1.3  2.10  1.22  3.42  3.61  3.72  3.72 

Marzhi neto nga interesat (NIM)
[(1) - (2)]  3.2  4.2  4.4  4.18  1.99  3.89  3.78  4.01  4.04 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gjatë vitit 2017, veprimtaria bankare e bazuar në instrumente që gjenerojnë 
të ardhura nga interesat ka qenë më e ulët në krahasim me vitin paraardhës. 
Rezultati negativ vjen si rrjedhojë e rënies së të ardhurave nga interesat ndaj 
aktiveve mesatare me ritme më të larta se sa rënia e shpenzimeve për interesa 
ndaj aktiveve mesatare.

Tabelë 19. Treguesit mesatarë të përfitueshmërisë (në milionë lekë)

Treguesit tremujori i Iv 
2017

tremujori i II 
2017

tremujori i Iv 
2016

tremujori i II 
2016

tremujori i Iv 
2015

tremujori i II 
2015

Aktivet mesatare që sjellin të ardhura 
(1) 

1,145,687.3 1,136,912.3 1,125,051.5 1,121,035.2 1,107,966.5 1,094,642.5 

Pasivet mesatare që shkaktojnë 
shpenzime (2) 

 1,317,211.1 1,313,686.8 1,165,305.5 1,127,618.1 1,119,565.7 1,116,190.0 

Aktivet mesatare (3)  1,413,877.0 1,403,702.8 1,347,001.9  1,326,177.5  1,312,711.6  1,305,607.5 

 (1) / (3) 81.03% 80.99% 83.52% 84.53% 84.40% 83.84%

 (2) / (3) 93.16% 93.59% 86.51% 85.03% 85.29% 85.49%
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Në fund të vitit 2017, raporti i aktiveve mesatare që sjellin të ardhura ndaj 
aktiveve mesatare ka rënë me 2.49 pikë përqindje (nga 83.52% në 81.03%) 
krahasuar me fundin e vitit të kaluar, ndikuar më shumë nga rritja me ritme më 
të shpejta e aktiveve mesatare (4.97% ose 66.92 miliardë lekë) se sa nga 
rritja e aktiveve mesatare që sjellin të ardhura (2.69% ose 29.96 miliardë 
lekë). Përsa i përket raportit pasive mesatare që shkaktojnë shpenzime ndaj 
aktiveve mesatare, rezulton të jetë rritur me 6.65 pikë përqindje (nga 86.51% 
në 93.16%) krahasuar me fundin e vitit të kaluar, ndikuar nga rritja me ritme 
më të shpejta e pasiveve mesatare që shkaktojnë shpenzime (17.7% ose 
197.64 miliardë lekë) se sa rritja e aktiveve mesatare. 
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Treguesi i efikasitetit të sistemit, në fund të vitit 2017, është rritur me 4.1 
pikë përqindje në krahasim me vitin paraardhës, në kushtet kur të ardhurat 
operacionale janë ulur me 3.61 miliardë lekë ose 6.7%, ndërsa shpenzimet 
operacionale janë rritur me 0.38 miliardë lekë ose 1.31%.

Tabelë 20. Ecuria e treguesit të efikasitetit (në milionë lekë)

Treguesit Dhjetor 
2017

Dhjetor 
2016

Qershor 
2016

Dhjetor 
2015 

Qershor 
2015 

Dhjetor 
2014 

 Qershor 
2014 

Dhjetor 
2013

Qershor 
2013

Dhjetor 
2012 

Qershor 
2012 

Shpenzime 
operacionale (1) 

29,530.7 29,143.1  13,944.7 28,539.1  13,486.3  27,001.7 12,963.5 26,223.2 12,660.9 25,930.6 12,264.7 

E ardhura 
operacionale (2) 

54,185.5 57,799.8  28,098.5 49,995.9  25,267.0  43,659.7 20,096.1 44,974.3 22,326.3 39,328.6 17,277.2 

Efikasiteti (1)/(2) 54.5% 50% 50% 57% 53% 62% 65% 58% 57% 66% 71%

Burimi: Banka e Shqipërisë.

6.4.7 mjaFtUEShmërIa E KaPItalIt

6.4.7.1 Kapitali aksioner 

Në fund të vitit 2017, kapitali aksioner i sistemit bankar arrin nivelin prej 
146.95 miliardë lekësh, me një rritje vjetore prej 10.47 miliardë lekësh 
(7.67%) përkundrejt rritjes në nivel më të lartë prej 11.3 miliardë lekësh 
(9.01%) gjatë vitit 2016.

Gjatë vitit 2017, kapitali aksioner ka shfaqur një 
rënie në tremujorin e dytë (-1.04%). Ndërkohë që 
rritja gjatë pjesës tjetër të vitit ka variuar ndërmjet 
normave 2.07% dhe 3.78%, ku rritja më e madhe 
ka qenë gjatë tremujorit të tretë, ndërsa ajo më e 
ulët gjatë tremujorit të parë. 

Komponentët me ndikim më të madh material 
në rritjen e kapitalit aksioner janë rritja e kapitalit 
të paguar me rreth 5.29 miliardë lekë (ose 4.3%) 
dhe rënia e diferencës së rivlerësimit me rreth 6.99 
miliardë lekë (ose 147.60%), në krahasim me të 
njëjtën periudhë të një viti më parë. Këto zhvillime 
janë tregues pozitivë në mbështetje të aktivitetit 
bankar me burimin e nevojshëm të të ardhurave të 
gjeneruara nga vetë bankat.

Gra�k 22. Ecuria e kapitalit aksioner

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Tabelë 21. Struktura e kapitalit aksioner të sistemit dhe ecuria e komponentëve të tij
Treguesit Dhjetor 2017 Dhjetor 2016 Dhjetor 2015

mln lek  % mln lek % mln lek %

Kapitali aksioner  146,953.0  100.0  136,883.1  100.0  125,566.4  100.0 

 Kapitali i paguar  128,713.8  87.6  123,416.2  90.2  113,048.2  90.0 

Primet e aksioneve  6,479.8  4.4  6,259.1  4.6  5,736.5  4.6 

Rezervat  12,918.5  8.8  12,289.2  9.0  11,869.4  9.5 

Diferencë rivlerësimi  (2,255.5)  (1.5)  4,738.5  3.5  5,235.6  4.2 

Fitim/humbje e pashpërndarë  (20,977.5)  (14.3)  (19,090.1)  (13.9)  (26,051.1)  (20.7)

Fitim/humbje e periudhës  22,073.8  15.0  9,270.1  6.8  15,727.8  12.5 
Burimi: Banka e Shqipërisë.

6.4.7.2 Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit

Përkundrejt minimumit rregullator të kërkuar prej 
12%18, raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit, si 
tregues thelbësor mbikëqyrës, në fund të vitit 2017, 
raportohet në nivelin 16.6%. Në krahasim me të 
njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ky tregues shfaqet 
me një rritje prej 0.58 pikë përqindjeje, ndërsa 
krahasuar me fundin e vitit 2015 rritja është me 
0.74 pikë përqindje. 

6.4.7.2.1 Kapitali rregullator 

Kapitali rregullator i sistemit bankar evidentohet 
në nivelin 143.14 miliardë lekë. Në krahasim me 
vitin 2016, kapitali rregullator shfaq një rritje prej 
0.8 miliardë lekësh (0.56%).

Kapitali bazë i sistemit bankar përbën komponentin kryesor të kapitalit 
rregullator të sistemit me një peshë prej rreth 91.07%, në rritje me 2.93 pikë 
përqindje, krahasuar me vitin e kaluar, çka tregon për një kapital rregullator 
cilësisht të qëndrueshëm. 

Kapitali shtesë i sistemit, i cili përbëhet kryesisht nga borxhi i varur, llogaritet 
në nivelin e 12.78 miliardë lekëve, kundrejt 16.97 miliardë lekëve që ishte 
në fund të vitit 2016.

6.4.7.2.2 Totali i aktiveve dhe zërave jashtë bilancit të ponderuara me rrezik 

Totali i aktiveve dhe i zërave jashtë bilancit të ponderuara me rrezik është 
ulur në krahasim me atë të vitit të kaluar me 26.14 miliardë lekë ose 2.94%. 
18  Për disa banka, ky nivel është kërkuar më i lartë se minimumi rregullator.

Gra�k 23. Ecuria e normës së mjaftueshmërisë së 
kapitalit dhe komponentëve të saj

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Elementi që ka peshën më të madhe në totalin e aktiveve dhe zërave jashtë 
bilancit të ponderuara me rrezik është kërkesa për kapital për rrezikun e 
kredisë me 83.6%, e ndjekur nga kërkesa për kapital për rrezikun operacional 
me 9.65% dhe kërkesa për kapital për rrezikun e tregut me 1.66%. Elementi 
shtesë i paketës së masave për veprimet me jorezidentët në totalin e aktiveve 
të ponderuara me rrezik përbën 5.03% të totalit.

6.5 INStItUcIONEt FINaNcIarE jObaNKa dhE 
ShOQërItë E KUrSIm-KrEdItIt

6.5.1 SUbjEKtEt FINaNcIarE jObaNKa

6.5.1.1 Të përgjithshme 

Në dhjetor 2017, numërohen 31 institucione financiare jobanka (IFJB), duke 
u shtuar me 3 krahasuar me dhjetorin e vitit 2016. Në tabelën e mëposhtme 
paraqitet ndarja e tyre sipas veprimtarive financiare për të cilat janë licencuar.

Tabela 22. Veprimtaria e institucioneve financiare jobanka

Nr. Institucione financiare jobanka
Veprimtari të shërbimit 

të pagesave dhe 
transferimit të parave

Veprimtari me rrezik kredie Këmbim valutor

Kredidhënie Mikrokredi
Qira 

financiare
Faktoring

Shërbime 
të këmbimit 

valutor

Shërbime 
këshilluese për 

këmbimin valutor
1 Unioni Financiar i Tiranës √ √ √
2 Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit - FAF √
3 Ak-Invest √ √ √ √
4 Fondi Besa √
5 NOA √ √ √
6 Easypay √
7 Posta Shqiptare √
8 Tranzit √ √ √
9 M-Pay √
10 Platinium Investment √
11 Raiffeisen Leasing √
12 FIN - AL √ √
13 Landeslease √
14 Porshe Leasing √
15 Albania Leasing √
16 Crimson Finance Fund Albania (CFFA) √ √
17 Mogo Albania √
18 Agro & Social Fund √
19 Capital Invest √
20 Micro Credit Albania √
21 Iutecredit Albania √
22 Agro Partner √
23 Kredo Financë √
24 Albanian Factoring Services √
25 Omnifactor √
26 Tirana Factoring & Lease √ √
27 Albanian Financial Institution √ √ √
28 Kastrati √
29 Pay & Go √
30 Raea Financial Services √ √ √
31 Vodafone M-Pesa √ √ √

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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6.5.1.2 Ecuria e aktiveve të subjekteve financiare jobanka

Totali i aktiveve për subjektet financiare jobanka, në dhjetor 2017, arrin 
në nivelin e 38.15 miliardë lekëve, duke u rritur me rreth 3.14 miliardë lekë 
ose 8.97%. Aktivet e subjekteve financiare jobanka zënë rreth 2.6% të totalit 
të aktiveve të sistemit bankar, duke qëndruar pothuajse në të njëjtin nivel 
krahasuar me vitin paraardhës. 

Tabela 23. Totali i aktiveve të IFJB-ve (në miliardë lekë)
  Dhjetor '16 Mars '17 Qershor '17 Shtator '17 Dhjetor '17

Totali i aktiveve të IFJB* 35.01 35.21 35.10 36.32 38.15
Burimi: Banka e Shqipërisë.
* Në totalin e aktiveve të IFJB-ve nuk përfshihen të dhënat për Postën Shqiptare, pasi në 
bilancin e saj paraqiten të dhëna edhe për veprimtaritë e tjera jofinanciare të saj.

Pesha kryesore në strukturën e aktiveve të subjekteve financiare jobanka 
përbëhet nga portofoli i kredisë me rreth 57.10%. Pjesa tjetër e aktiveve është 
e orientuar drejt aktiveve likuide (17.4%) dhe letrave me vlerë me të ardhura 
të ndryshueshme (12.7%).

Subjektet financiare jobanka janë financuar kryesisht nga kreditë e marra 
(52.7% e pasivit) dhe nga kapitali i tyre (39.2% e pasivit). Kreditë e marra 
përbëhen nga kreditë e marra nga institucionet e tjera financiare – jorezidente 
(38%), institucionet vendase – bankat (36.7%), dhe nga financimet nga burime 
të tjera rezidente19 (13.5%). 

Gjatë vitit 2017, pjesa më e konsiderueshme e institucioneve financiare 
jobanka janë paraqitur të mirëkapitalizuara.

6.5.1.3 Zhvillimet në tepricën e portofolit të kredisë dhe vëllimet e 
veprimtarisë 

Në fund të vitit 2017, portofoli bruto i institucioneve financiare jobanka 
arrin në nivelin 24.21 miliardë lekë, duke njohur një rritje me rreth 3.33 
miliardë lekë (ose 15.9%) krahasuar me vitin paraardhës. Ndikimin më të 
madh në këtë rritje e kanë subjektet kredidhënëse, me rreth 2.82 miliardë 
lekë (ose 20.0%). Sa i takon portofolave të subjekteve të faktoringut dhe 
qirasë financiare, gjatë këtij viti janë rritur përkatësisht me 54.88 dhe 453.66 
milionë lekë. 

Tabela 24. Ecuria e portofolit të kredisë mbi baza neto dhe bruto për totalin e SFJB-
ve, për periudhën dhjetor ’16- dhjetor ’17, në miliardë lekë

Dhjetor '16 Mars '17 Qershor '17 Shtator '17 Dhjetor '17
Total portofol i kredisë për IFJB-të (neto) 19.26 19.69 20.14 20.85 21.78
Total portofol i kredisë për IFJB-të (bruto) 20.89* 21.46 21.92 22.82 24.21

Burimi: Banka e Shqipërisë.
* ndryshimi i vlerës, krahasuar me raportin e vitit 2016, vjen nga saktësimi i raportimeve nga 
ana e subjekteve.

19  Qeveria Shqiptare apo financime nga palë të lidhura.
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Pjesa më e madhe e portofolit të kredisë së subjekteve financiare jobanka 
përbëhet kryesisht nga subjektet e kredidhënies dhe mikrokredisë (69.8%), 
ndjekur nga portofoli i subjekteve të qirasë financiare (27.1%) dhe portofoli i 
subjekteve faktoring (3.1%). Portofoli i kredidhënies për këto subjekte përbën 
4.1% të portofolit të sistemit bankar. 

Tabela 25. Ecuria e portofolit bruto e ndarë sipas veprimtarive, dhjetor 2016 - 
dhjetor 2017
Veprimtaria financiare Totali (mld Lek) Dhjetor 2016 Totali (mld Lek) Dhjetor 2017
Kredidhënie 13.46 15.55
Qira financiare 6.10 6.56
Mikrokredi 0.63 1.35
Faktoringu 0.69 0.74
Portofoli Bruto 20.89 24.21

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Në fund të vitit 2017, aktivitetet e subjekteve të kredidhënies dhe qirasë 
financiare mbeten të orientuara drejt biznesit, përkatësisht me rreth 78.8% dhe 
83.9%. Ndërkohë, portofoli faktoring është kryer tërësisht për qëllime biznesi, 
orientuar drejt sektorëve “të tjerë” (57.20%).

Sektorët më të financuar të aktivitetit kredidhënës janë: “tregtia, riparimi 
i automjeteve dhe artikujve shtëpiakë” (25.6%); “të tjera” (22.4%); dhe 
“bujqësia, gjuetia dhe silvikultura” (19.3%). Ndërsa për aktivitetin e qirasë 
financiare, përveç sektorëve të “tregtisë, riparimit të automjeteve dhe artikujve 
shtëpiakë” dhe “të tjera”, të cilat përbëjnë përkatësisht 17.3% dhe 16.8% të 
aktivitetit, sektori tjetër më i financuar është “pasuritë e patundshme, dhënia 
me qira etj.”, i cili zë rreth 16.4% të këtij aktiviteti. 

Portofoli i mbarë IFJB-ve mbetet i orientuar drejt financimeve në monedhën 
vendase (67%) dhe me afat të mesëm maturimi (72.5%). 

Lidhur me objektin e financimeve, portofoli i qirasë financiare dominohet 
nga financimet për mjete transporti personale (55.1%) dhe mjete transporti 
pune (26.1%). Krahasuar me dhjetor 2016, portofoli shënon një rritje me rreth 
453.66 milionë lekësh, ndikuar nga “mjete transporti personale dhe pune”.

Tabela 26. Portofoli i qirasë financiare, sipas objektit të financuar, dhjetor 2017
Qira Financiare Pajisje e re Pajisje e përdorur Total dhjetor '17 (mln Lek)
Mjete transporti personale 2,375.92 1,241.20 3,617.12
Mjete transporti pune 1,122.03 594.46 1,716.49
Pajisje pune/linja prodhimi 675.05 248.56 923.61
Pasuri të patundshme 36.32 94.25 130.56
Të tjera 81.02 95.46 176.48
Totali 4,290.33 2,273.92 6,564.26 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Teprica e aktivitetit faktoring arrin në nivelin e 744.56 milionë lekëve në 
fund të vitit 2017, duke njohur një rritje me rreth 54.88 milionë lekë krahasuar 
me vitin paraardhës. 
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Qarkullimi vjetor i portofolit faktoring është realizuar në masën 98.9% në 
tregun vendas dhe për financime me garanci (98%).

Tabela 27. Volumet vjetore të faktoringut dhe teprica, dhjetor 2017 
Faktoring Dhjetor 2017
   Qarkullim Teprica e portofolit
   Nr. Faturash  Vlerë (mln lek) Vlerë (mln lek)
 Totali 1,292 3,117.79 744.56 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Në fund të vitit 2017, treguesi i kredive me probleme për subjektet financiare 
jobanka është pothuajse në të njëjtin nivel krahasuar me vitin e kaluar, edhe 
pse gjatë vitit 2017 ka pasur luhatje (rritje me rreth 0.1 p.p). Ky rezultat është 
ndikuar nga rritja më e madhe e kredive me probleme me rreth 16.6% (ose 
412.28 milionë lekë), pavarësisht rritjes së portofolit të kredisë bruto, i cili për 
këtë periudhë ka njohur një rritje me rreth 15.9%.

Tabela 28. Treguesit e cilësisë së kredisë për periudhën dhjetor 2017 (në përqindje)
  Dhjetor’ 16 Mars ’17 Qershor ’17 Shtator '17 Dhjetor '17
Kredi me probleme/ Teprica e kredisë (bruto) 11.92 12.63 12.44 12.54 11.98
Kredi me probleme/ Teprica e kredisë (neto) 5.65 6.01 5.91 5.55 3.45

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Lidhur me aktivitetin e shërbimit të pagesave ofruar nga subjektet financiare 
jobanka, vihet re se në vitin 2017 kanë njohur rritje transfertat në mbërritje dhe 
pagesat në nisje (si në numër ashtu edhe në vlerë). Veprimtaria e tyre paraqitet 
si më poshtë:

 Tabela 29. Volumi i transfertave dhe pagesave vjetore 201720 
 
 

Viti 2017
 Nr.  Volumi (mln lek) 

 Transfertat në nisje 672,716 18,008.05 
 Transferta në mbërritje 3,210,963 112,914.47 
 Pagesa në nisje 1,841,612 5,029.44 

 Burimi: Banka e Shqipërisë.

6.5.1.4 Rezultati financiar

Gjatë vitit 2017, subjektet financiare jobanka kanë njohur një rezultat 
pozitiv prej 1.16 miliardë lekësh. Ky rezultat është reduktuar me rreth 51.92 
milionë lekë (ose 4.3%) krahasuar me vitin paraardhës. Ndikimin në këtë rënie 
të lehtë të rezultatit e kanë dhënë kryesisht subjektet e kredidhënies. Rezultati 
i institucioneve financiare jobanka përbën rreth 5.3% të rezultatit të sistemit 
bankar. 

20  Të dhënat nuk përfshijnë transaksionet e Postës Shqiptare. 
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6.5.2 UNIONEt FINaNcIarE dhE ShOQërItë E KUrSIm-KrEdItIt

6.5.2.1 Struktura e unioneve dhe e rrjetit të SHKK-ve

Pas konsolidimit të shoqërive të kursim-kreditit (SHKK) dhe unioneve të tyre, 
në fund të vitit 2017, struktura e shoqërive të kursim-kreditit dhe unioneve 
përbëhet nga 13 SHKK dhe 1 union.

Unioni Jehona, pas marrjes së miratimit nga Banka e Shqipërisë, është 
shndërruar në Shoqërinë e Kursim-Kreditit “UniFin”. Kjo SHKK është përfshirë 
në skemën e sigurimit të depozitave në qershor 2017, duke e çuar në 6 
numrin e SHKK-ve të anëtarësuara në këtë skemë. 

Ndërkohë, Departamenti i Mbikëqyrjes vijon të ndjekë SHKK-të të cilat janë 
të licencuara, por ende jo pjesë e skemës së sigurimit të depozitave, me 
qëllim marrjen e masave, sipas përcaktimeve ligjore. 

6.5.2.2 Ecuria e aktiveve të SHKK-ve dhe unioneve

Shoqëritë e Kursim-Kreditit (SHKK), në fund të vitit 2017, paraqiten me një 
total aktivesh në nivelin e 8.20 miliardë lekëve, duke u rritur me rreth 1.63 
miliardë lekë, krahasuar me një vit më parë. Krahasuar me totalin e aktiveve të 
sistemit bankar, totali i aktiveve të SHKK-ve përbën vetëm 0.57% të tij. Përsa i 
përket dy unioneve, Unioni Jehona ka përfunduar procesin e likuidimit të tij në 
muajin korrik ’17, ndërkohë që Unioni Shqiptar Kursim-Kredi vijon raportimin 
e të dhënave financiare.

Tabelë 30. Ecuria e aktiveve të unioneve dhe SHKK-ve për periudhën dhjetor ‘16 - 
dhjetor ’17 (në miliardë lekë)
  Dhjetor'16 Qershor’17 Dhjetor’17
Unione 2.08 1.89 1.28*
SHKK 6.57 7.45 8.20

Burimi: Banka e Shqipërisë.
*Përbëhet vetëm nga të dhënat e USHKK-së.

6.5.2.3 Zhvillimet në tepricën e portofolit të kredisë

Në dhjetor 2017, portofoli i kredisë bruto për SHKK-të arrin në vlerën 6.31 
miliardë lekë, duke u rritur me rreth 786.3 milionë lekë krahasuar me një vit 
më parë. Portofoli i kredisë bruto të SHKK-ve përbën vetëm 1.05% të sistemit 
bankar. 
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Tabelë 31. Ecuria e portofolit të kredisë bruto dhe neto, për totalin e unioneve dhe 
SHKK-ve, për periudhën dhjetor ’16 - dhjetor ’17 (në miliardë lekë)
 
Kredia bruto

Dhjetor '16 Dhjetor ’17
 

Unionet 0.25 0.08*
SHKK-të 5.52 6.31
Kredia neto
Unionet 0.20 0.00
SHKK-të 5.26 6.06

Burimi: Banka e Shqipërisë.
*Përbëhet vetëm nga të dhënat e USHKK-së.

Në dhjetor 2017, treguesi i kredive me probleme për SHKK-të paraqitet 
në nivelin 4.60%, duke u përmirësuar me rreth 0.87 p.p, krahasuar me vitin 
paraardhës. Ky përmirësim vjen si rezultat i rritjes së portofolit bruto (14.2%) 
dhe rënies së kredive me probleme (3.9%).

6.5.2.4 Rezultati financiar i unioneve dhe rrjetit të SHKK-ve

Gjatë vitit 2017, shoqëritë e kursim-kreditit, kanë njohur një rezultat 
financiar pozitiv, duke arritur në 78 milionë lekë. Krahasuar me një vit më 
parë, ky rezultat është rritur me rreth 48.56 milionë lekë.

6.6 rEGjIStrI I KrEdIvE

Sistemi i Regjistrit të Kredive, në dhjetor 2017, regjistron vitin e dhjetë 
të funksionimit të tij. Përgjatë këtij viti, sfida kryesore ishte çelja e projektit 
mbi “Përmirësimin e Regjistrit të Kredive”, pas vlerësimit dhe analizës së 
propozimeve dhe kërkesave nga përfaqësuesit e subjekteve raportuese. 
Sistemi i ri parashikon një infrastrukturë të përmirësuar teknike, e cila do të 
ndikojë pozitivisht në drejtim të përpunimit të të dhënave, automatizimit të 
proceseve dhe reduktimit të shkallës së rrezikut operacional. Në kuadër të 
promovimit të transparencës, risia kryesore që do të sjellë sistemi i ri do të 
jetë aksesimi i drejtpërdrejtë nga individët dhe ofrimi elektronikisht i Raportit 
të Kredimarrësit. 

Përfshirja e subjekteve të reja raportuese, në funksion të reduktimit të 
asimetrisë së informacionit midis agjentëve që operojnë në sistemin bankar e 
financiar, ka vijuar të jetë në vëmendje edhe përgjatë këtij viti. Në Regjistrin e 
Kredive janë përfshirë 3 subjekte të reja raportuese, duke e çuar numrin total 
në 42 subjekte, karakteristikat e të cilave pasqyrohen në tabelën më poshtë.
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Tabelë 32. Lista e subjekteve raportuese në regjistrin e kredisë
BANKA IINSTITUCIONE FINANCIARE 

JOBANKA
UNIONE DHE SHOQËRI 

KURSIM KREDITI
Nr. Nr. Nr.
1 BANKA RAIFFEISEN SH.A. 1 FONDI BESA SH.A. 1 SHKK UNIFIN

2 BANKA E BASHKUAR E SHQIPËRISË SH.A. 2 SHOQERIA E PARË FINANCIARE E 
ZHVILLIMIT - FAF SH.A. 2 SHKK ALB-PROGRES

3 BANKA VENETO SH.A. 3 TRANZIT SHPK 3 SHKK PARTNER PLUS
4 BANKA KOMBËTARE TREGTARE SH.A. 4 NOA SH.A. 4 SHKK PETRELE
5 BANKA TIRANA SH.A. 5 AGRO & SOCIAL FUND SHPK 5 SHKK ALB CREDIT
6 BANKA NDËRKOMBËTARE TREGTARE SH.A. 6 CAPITAL INVEST SH.A. 6 SHKK FED INVEST
7 BANKA INTESA SANPAOLO ALBANIA SH.A. 7 AK INVEST SH.A.

7
UNIONI SHQIPTAR 
KURSIM-KREDI8 BANKA PROCREDIT SH.A. 8 IUTECREDIT ALBANIA SH.A.

9 BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SH.A. 9 AGRO PARTNER SHPK
10 BANKA E KREDITIT TË SHQIPËRISË 10 MICRO CREDIT ALBANIA SH.A.
11 BANKA CREDINS SH.A. 11 ALBANIAN FINANCIAL INSTITUTION SHPK
12 BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA SH.A. 12 KREDO FINANCE SHPK
13 BANKA UNION SH.A. 13 RAIFFEISEN LEASING SH.A.
14 BANKA NBG ALBANIA SH.A 14 LANDESLEASE SH.A.
15 BANKA ALPHA ALBANIA SH.A. 15 FINAL SH.A.
16 BANKA E PARË E INVESTIMEVE ALBANIA SH.A. 16 PORSCHE LEASING SH.P.K.

17 ALBANIA LEASING SHA
18 CRIMSON FINANCE FUND ALBANIA SHPK
19 MOGO ALBANIA SHPK

Gjatë vitit 2017 ka ardhur në rritje vëllimi i kërkesave nga subjektet juridike 
dhe individët për pajisjen me Raport Kredimarrësi, si dhe nga njësi të veçanta 
të Bankës së Shqipërisë për informacione të përpunuara nga Regjistri i Kredisë, 
në funksion të ushtrimit të veprimtarive përkatëse. Në këtë drejtim, sigurimi i 
saktësisë dhe plotësisë së të dhënave që shpërndahen nëpërmjet këtij sistemi, 
si dhe përdorimi i tyre në përputhje me kuadrin rregullator dhe legjislacionin 
në fuqi për mbrojtjen dhe përdorimin e të dhënave personale, vijon të mbetet 
tepër prioritar dhe i rëndësishëm.




