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1 FUNKSIONI I MBIKËQYRJES

Funksioni mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë ka si objektiv parësor identifikimin 
e hershëm të rreziqeve kryesore, si: rreziku i kredisë, rreziku i likuiditetit, rreziku 
operacional, rreziku i normës së interesit, rreziku i kapitalit dhe përfitueshmërisë, 
atij reputacional dhe të pastrimit të parave e financimit të terrorizmit, por jo 
vetëm. Vlerësimi i kontrollit të brendshëm dhe efektiviteti i qeverisjes korporative 
përbëjnë një fokus të veçantë si faktorë të rëndësishëm të zbutjes së rreziqeve 
në të gjithë sferën e veprimtarisë së bankave në veçanti, por edhe të subjekteve 
të tjera jobanka, të cilat licencohen nga Banka e Shqipërisë. Veprimi në kohën 
e duhur dhe marrja e masave rregulluese efektive nëpërmjet mbikëqyrjes së 
vazhdueshme, rrjedhojë e procesit të vlerësimit mbikëqyrës të bankave dhe më 
gjerë, si edhe zbatueshmëria e tyre, mbetet një nga hallkat e rëndësishme për 
të finalizuar me sukses qëllimin fundor, që ka të bëjë me ruajtjen e shëndetit të 
subjekteve financiare.
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2 ZHVILLIMET KRYESORE

Sistemi bankar shqiptar paraqitet në tërësi i qëndrueshëm, i mirëkapitalizuar, 
likuid, i kufizuar në ekspozimin ndaj rreziqeve të tregut dhe dinamikë në 
rënie të rrezikut të kredisë, ndërkohë që të ardhurat më të larta së një vit 
më parë vlerësojmë se përbëjnë një mundësi më të mirë për të mbështetur 
rritjen e aktivitetit dhe mbulimin e humbjeve potenciale nga rreziqet në të 
ardhmen. Treguesi i mjaftueshmërisë së kapitalit shënoi mbi 6 pikë përqindje 
mbi nivelin minimal dhe ka treguar qëndrueshmëri gjatë vitit 2019, mbi nivelin 
18%. Ndërsa treguesi i likuiditetit ishte shumë më i lartë se nivelet minimale të 
kërkuara gjatë gjithë vitit.

Për herë të parë në 10 vitet e fundit, treguesi i kredive me probleme ra në 
nivel njëshifror, duke arritur 8,37% në fund të vitit 2019. Vlera e kredive me 
probleme arriti në 48.2 miliardë lekë, me një rënie vjetore prej 16,2 miliardë 
lekësh ose rreth 25,14%. Ndikimin në këtë rënie e ka dhënë fshirja e kredive, si 
dhe shlyerja e kredive të parregullta e kombinuar me ristrukturimet. Megjithatë, 
zhvillimet në cilësinë e portofolit të kredisë si grupi kryesor i aktiveve të 
bankave që mbart rrezik kredie më të lartë do të vijojë të mbetet në vëmendjen 
mbikëqyrëse, veçanërisht në kushtet e ndikimeve të mundshme negative nga 
tërmeti i datës 26 nëntor 2019, si dhe nga masat bllokuese ekonomike që 
lidhen me pandeminë globale Covid-19 gjatë vitit 2020. Ndërkohë, faktori i 
fshirjeve të kredive me probleme vlerësojmë se do të mbetet një nga kontributorët 
e rëndësishëm në ecurinë e treguesve të kredisë me probleme. Kjo e fundit 
pritet të japë ndikim veçanërisht pas ndryshimit rregullativ, i cili detyron bankat 
të fshijnë kreditë e klasifikuara të humbura për më shumë se 2 vjet, nga 3 vjet 
sipas rregullit të mëparshëm. Nga ana tjetër, zhvillimet vjetore të portofolit të 
kredisë përmblidhen në një rënie vjetore prej 4,9 miliardë lekësh ose 0,9%. 
Për rrjedhojë, dinamika e treguesit të kredive me probleme nuk u mbështet nga 
ecuria e stokut të kredisë, i cili do të rezultonte me një rritje prej 11,3 miliardë 
lekësh ose rreth 2% në nivel vjetor, në mungesë të efektit të uljes së kredive me 
probleme. 

Viti 2019 përmbylli të gjithë procesin e konsolidimit të bankave të nisur vitet 
e mëparshme, duke e çuar numrin e tyre në 12. Ky proces riformatoi tregun 
bankar vendas, i cili tashmë sheh një rritje të pranisë së kapitalit vendas, ku 4 
banka zotërohen nga ky kapital me një peshë në treg prej 29,3%. Gjatë vitit 
të kaluar u përmbyll procesi i transferimit të pronësisë për dy banka, përthithja 
e një banke si dhe vetëlikuidimi i një banke tjetër. Konkretisht:

- Pjesa zotëruese e pronësisë së aksioneve të Bankës Tirana kaloi nga 
Banka e Pireut tek aksionerët e rinj, Grupi Balfin, kalim ky i miratuar 
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nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë. Me këtë miratim është 
përmbyllur edhe kalimi i administrimit të bankës tek aksionari i ri.

- Pjesa zotëruese e pronësisë së aksioneve të Bankës Societe Generale 
Albania kaloi në pronësinë e aksionarit OTP Bank Nyrt, Hungari, me 
miratimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Pas këtij 
miratimi, banka ndryshoi edhe emrin në OTP Bank.

- Procesi i përthithjes së plotë të Bankës Ndërkombëtare Tregtare nga 
Banka Union përfundoi plotësisht gjatë vitit, pasi ishte miratuar më parë 
transferimi i 100% të aksioneve.

- Bankës së Kreditit të Shqipërisë iu revokua licenca pas vendimit të 
aksionerëve për likuidimin vullnetar të saj. 

Ndryshime pësoi edhe harta e përfaqësimit të bankave me degë në rajone 
të ndryshme të vendit, e cila erdhi në rënie. Kjo tendencë erdhi kryesisht si 
rrjedhojë e konsolidimit të sistemit bankar dhe e reduktimit të numrit të bankave. 

Pas një faze intensive diskutimesh të brendshme, me grupet e interesit, duke 
përfshirë edhe përfaqësuesit e projektit FinSAC dhe këshilltarin e përhershëm 
të Fondit Monetar Ndërkombëtar pranë Bankës së Shqipërisë, në korrik 
2019, u finalizua zbatimi i projektit Tirana Approach1, me miratimin e kuadrit 
rregullator përkatës, zbatimi i të cilit gjen shtrirje deri në fund të vitit 2020. 
Me qëllim nxitjen e industrisë bankare për të përfituar në maksimum nga ky 
kuadër, Departamenti i Mbikëqyrjes ka ndjekur një qasje proaktive nëpërmjet 
një komunikimi të njëhershëm dhe simetrik me pothuaj të gjitha bankat, duke 
iu sjellë në vëmendje ekspozimet që mund të jenë subjekt i trajtimit të kësaj 
platforme. Ndërkohë, mbetemi të vëmendshëm ndaj të gjitha zhvillimeve që 
priten të materializohen në këtë drejtim, duke qenë të gatshëm të ofrojmë 
mbështetjen tonë brenda frymës së kuadrit rregullativ. 

Në zbatim të rekomandimeve të Komitetit të Ekspertëve të KiE-së për 
Vlerësimin e Masave kundër Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit 
(MONEYVAL), Banka e Shqipërisë, gjatë gjithë vitit, ka qenë e përfshirë në 
zbatimin e planit kombëtar të masave sipas përkatësisë si për çështjet teknike, 
ashtu edhe ato të efektivitetit, në drejtim të përmirësimit të kuadrit rregullator 
dhe forcimit të efektivitetit të procesit mbikëqyrës, me qëllim adresimin e 
problematikave kryesore të evidentuara në raport, përmbushja e të cilave do të 
vijojë edhe përgjatë vitit 2020. Për rrjedhojë, vlerësimi i ekspozimit të rrezikut të 
subjekteve ndaj parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit 
ka qenë prioritet. Gjetjet dhe rekomandimet nga ky proces u faktorizuan edhe 
në hartimin e planeve mbikëqyrëse për subjektet më të ekspozuara, të tilla si 
zyrat e këmbimit valutor. Gjatë vitit 2019, u inspektuan 97 të tilla për PPP/PFT, 
nga të cilat për 31 prej tyre u morën masa mbikëqyrëse dhe administrative për 
mangësitë e konstatuara dhe për 7 prej tyre u revokua licenca. 

1 Që nga momenti i ideimit, prezantimit e deri në momentin e miratimit e zbatimit, kjo rregullore 
është quajtur si “Tirana Approach”, duke bërë paralelizëm me nisma të ngjashme të marra 
nga vende të tjera, por me specifika që lidhen me objektin e saj dhe kontekstin ekonomik e 
ligjor në të cilin do të gjente zbatim.
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Procesi mbikëqyrës edhe për këtë vit u karakterizua nga një seri bashkëpunimesh 
me institucione vendase dhe të huaja në funksion të realizimit të objektivave të 
Bankës së Shqipërisë dhe përafrimeve me standardet më të mira ndërkombëtare. 
Me institucionet vendase u bashkëpunua veçanërisht në mënyrë intensive me 
Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) për 
zbatimin e rekomandimeve të Moneyval dhe raportimeve përkatëse tek 
ekspertët e Moneyval dhe FATF (Grupit të veprimit Financiar), ekzaminimeve 
të përbashkëta, si edhe kontributit në rishikimin e kuadrit ligjor e rregullator për 
çështje të parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Po 
kështu, u asistua edhe Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare në disa ekzaminime 
në vend, në sektorin bankar, në funksion të përmbushjes së detyrimeve ligjore 
dhe rregullative të tij dhe shkëmbimit të vazhdueshëm të korrespondencave. 

Bashkëpunimi me institucionet financiare të huaja u shtri në disa dimensione. 
Edhe gjatë këtij viti u realizua pjesëmarrja në kolegjet mbikëqyrëse të organizuara 
nga Banka Qendrore Evropiane, me qëllim shkëmbimin e informacionit për 
disa prej bankave me origjinë nga BE-ja, të cilat operojnë në tregun shqiptar. 
Gjithashtu, në pjesën e parë të vitit, sipas një programi të sponsorizuar nga 
Banka Qendrore Evropiane, nën kujdesin e Bankës së Gjermanisë, me qëllim 
forcimin e kapaciteteve mbikëqyrëse të vendeve të Ballkanit Perëndimor, 
përfituam nga pjesëmarrja në aktivitete trajnuese. Konkretisht, këto aktivitete 
u organizuan nga Banka e Portugalisë me fokus njohjen dhe përafrimin me 
legjislacionin evropian në fushën e transparencës dhe mbrojtjes së konsumatorit, 
dhe nga Banka e Italisë me një spektër të gjerë temash në rrafshin mbikëqyrës. 
Ky program do të vijojë edhe gjatë vitit 2020.

Në tremujorin e fundit të vitit, filloi edhe zbatimi i një projekti binjakëzimi 
me Bankën e Italisë dhe Bankën e Gjermanisë në kuadër të përafrimit me 
kuadrin ligjor dhe rregullativ në fushën e mbikëqyrjes, praktikave më të mira që 
burojnë nga sistemi i bankave qendrore evropiane dhe rritjes së kapaciteteve 
teknike të stafit të Bankës së Shqipërisë. Ky projekt karakterizohet nga një seri 
aktivitetesh intensive që mbulojnë rishikimin e kërkesave për kapital për rreziqe 
të ndryshme, rishikimin e procesit të brendshëm të vlerësimit të kapitalit, etj., 
të realizuara kryesisht përmes misioneve të ekspertëve të Bankës së Italisë dhe 
Bankës së Gjermanisë. 

Në kuadrin e bashkëpunimit me institucione financiare të huaja mund të 
përmendim edhe komunikimin me Bankën Kombëtare të Hungarisë, me 
fokus nënshkrimin e një marrëveshjeje bashkëpunimi, kryesisht për shkëmbim 
informacioni. Marrëveshja paraprake pritet të ratifikohet gjatë vitit 2020. 

Përgjatë vitit 2019 vlen të përmendet dhe bashkëpunimi me institucione 
financiare ndërkombëtare, ku mund të përmendim FMN-në dhe EBRD-
në. Bashkëpunimi me FMN-në ka vijuar në zbatim të projektit të hershëm, 
disavjeçar, për zhvillimin e kapaciteteve mbikëqyrëse dhe institucionale sipas 
një qasjeje të bazuar në rrezik, pjesë e strategjisë së Bankës së Shqipërisë në 
rolin e autoritetit rregullator dhe mbikëqyrës për tregun bankar dhe më gjerë. Ky 
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bashkëpunim është materializuar përmes asistencës së FMN-së nëpërmjet një 
këshilltari të përhershëm pranë DM-së. Në këtë kontekst dallojmë veçanërisht 
hartimin e metodologjisë së brendshme mbi Procesin e Rishikimit dhe Vlerësimit 
Mbikëqyrës (i njohur si SREP), si edhe rregullore të tjera të finalizuara e të 
miratuara gjatë vitit. Projekti vijon edhe gjatë pjesës së parë të vitit 2020, ku 
parashikojmë të kalibrohen kërkesat e rishikuara për kapital shtesë të bankave 
sipas shtyllës së dytë të kuadrit të Bazelit për mjaftueshmërinë e kapitalit, si 
edhe prezantimi në industrinë bankare i disa rregulloreve të rishikuara, apo të 
reja, sipas praktikave më të mira të tregut. Gjithashtu, ka vijuar marrëdhënia 
me EBRD-në, për projektin për përmirësimin e kuadrit rregullator në drejtim 
të qeverisjes së shëndetshme të bankave, nëpërmjet asistencës teknike dhe 
ekspertizës të Deloitte Londër dhe Shqipëri. Gjatë këtij viti u punua për 
plotësimin e rekomandimeve të pasqyruara nëpërmjet një plan-veprimi, që do 
të materializohet gjatë vitit 2020. 

Gjatë vitit 2020, mbikëqyrja do të ketë si fokus të punës së saj përmbushjen 
e objektivave strategjike në linjë me strategjinë afatmesme të Bankës së 
Shqipërisë dhe me planet e saj të zhvillimit. Vëmendje të posaçme do të marrë 
ndjekja e ecurisë dhe e ndikimeve që do të ketë mbi veprimtarinë bankare dhe 
shëndetin e subjekteve, përhapja e virusit COVID-19. Banka e Shqipërisë ka 
ndërmarrë disa lehtësi rregullative lidhur me klasifikimin dhe provigjionimin e 
kredive për t’u lehtësuar bankave përballimin e pasojave të pandemisë dhe 
krijimin e hapësirave për ristrukturimin eficient të marrëdhënieve të kredisë 
me huamarrësit. Në varësi të shtrirjes dhe intensitetit të pandemisë, qasja 
mbikëqyrëse dhe orientimi i burimeve njerëzore në dispozicion do të përshtatet 
nga një qasje tradicionale në një qasje të synuar dhe të kujdesshme me qëllim 
fundor ruajtjen e stabilitetit financiar në vend. 
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3 EKZAMINIMET NË VEND

Ekzaminimet në vend, si procesi më i rëndësishëm për vlerësimin e bankave, 
janë ndjekur me kujdes të shtuar në përmbushje të funksionit mbikëqyrës, si 
dhe janë orientuar drejt rreziqeve kryesore. Gjatë vitit 2019 janë zhvilluar 
17 ekzaminime të plota dhe të pjesshme, duke mbuluar pothuaj të gjitha 
bankat, 3 subjekte jobanka, 1 shoqëri kursim-krediti (SHKK) dhe 97 zyra të 
këmbimit valutor (ZKV). Një program i tillë ekzaminimesh në vend është diktuar 
nga zhvillimet në strukturën e tregut bankar, si dhe nga angazhimet e Bankës 
së Shqipërisë në kuadër të përmbushjes së rekomandimeve të ekspertëve të 
MoneyVAL. 

Tabelë 1.  Numri i ekzaminimeve sipas viteve dhe sipas tematikës
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2017 9 12 13 10 10 9 11 8 11 10 11
2018 8 10 9 8 8 8 9 8 48 9 8
2019 13 13 16 13 13 14 13 13 113 13 15

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Ekzaminimet e kryera në banka kanë pasur si objekt vlerësimin e plotë të tyre 
nëpërmjet vlerësimit në vend të të gjitha rreziqeve, ekzaminimeve tematike për 
vlerësimin e rreziqeve specifike të evidentuara si dhe ekzaminime për ndjekjen 
e zbatimit të rekomandimeve të lëna në ekzaminime të mëparshme. 

Ekzaminimet tematike kanë qenë kryesisht të fokusuara tek procesi i administrimit 
të portofolit të kredive me probleme, në funksion të uljes së qëndrueshme të tij, 
si dhe në vlerësimin e metodologjive të brendshme të bankave, të raportuara 
në Bankën e Shqipërisë, për llogaritjen e kërkesave për kapital për rreziqet e 
identifikuara së brendshmi, bazuar në udhëzimin “Për procesin e vlerësimit të 
brendshëm të mjaftueshmërisë së kapitalit”. 

Rekomandimet e lëna kanë pasur si fokus rreziqet kryesore ndaj të cilave 
janë të ekspozuara bankat. Natyra e tyre lidhet me përmirësimin e cilësisë së 
menaxhimit të rreziqeve nëpërmjet përmirësimeve metodologjike, të cilësisë 
së analizave të brendshme e të sistemeve të informacionit mbështetur nga 
ndryshimet në kuadrin e brendshëm rregullativ e procedural. Rekomandimet 
kanë pasur si objekt edhe përmirësimin e drejtimit të bankave dhe rritjen e rolit 
të këshillave drejtues në administrimin e bankës, si nëpërmjet rritjes së kërkesave 
për informacion, ashtu edhe nëpërmjet monitorimit të strukturave ekzekutive. 
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Ndërkohë, për strukturat e tjera të brendshme të bankave është kërkuar forcimi 
i linjave të kontrollit dhe ngritja cilësore e funksionit të rrezikut. 

Përgjithësisht bankat kanë pasur një reagim pozitiv ndaj rekomandimeve të 
lëna, duke plotësuar një pjesë të mirë të tyre brenda afateve të parashikuara. 
Njëkohësisht, për rekomandimet e lidhura me cilësinë e qeverisjes, ndarjen e 
përshtatshme të përgjegjësive, efektivitetin e sistemeve të kontrollit të brendshëm, 
fuqizimin e njësisë së rrezikut dhe të përputhshmërisë etj., procesi i përmirësimit 
është i vazhdueshëm dhe vijon paralelisht me rritjen e vëllimeve të biznesit. 

Në lidhje me subjektet financiare jobanka dhe shoqëritë e kursim-kreditit, 
vëmendja gjatë vitit 2019 është përqendruar tek subjektet që zhvillojnë 
aktivitetin kreditues, qiranë financiare dhe mikrokredinë. Ekzaminimet kanë 
evidentuar zhvillimin e shpejtë të këtyre subjekteve, duke faktorizuar në 
vlerësimet përkatëse, rekomandimet që rritja e vëllimit të aktivitetit të shoqërohet 
paralelisht edhe me rritjen e cilësisë së qeverisjes, si dhe të infrastrukturës së 
sistemit të informacionit dhe të kontrollit të brendshëm. 

Çështje të tjera të evidentuara lidhen me nevojën për një klasifikim më 
konservator të një pjese të portofolit të kredisë, duke krijuar edhe fondet rezervë 
përkatëse, sigurimin e transparencës së plotë në marrëdhëniet me klientët, etj.

Pjesë e procesit mbikëqyrës është edhe reagimi i shpejtë në rastet e identifikimit 
të rreziqeve potenciale apo thyerjeve të treguesve të raportuar nga subjektet 
banka dhe jobanka. Edhe gjatë vitit 2019, krahas ekzaminimeve në vend, ka 
pasur korrespondenca e kontakte të shpeshta me të gjitha subjektet në përgjigje 
të ngjarjeve apo zhvillimeve me potencial për të ndikuar në gjendjen financiare 
të tyre, shoqëruar me masa dhe kërkesa specifike mbikëqyrëse. Banka e 
Shqipërisë ka pezulluar në dy raste licencën e aktivitetit për subjekte që nuk 
kanë ruajtur nivelin minimal të kapitalit të kërkuar për mbajtjen e licencës, si dhe 
në një rast është lëshuar urdhri për rritjen e kapitalit.
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4 KUADRI RREGULLATIV DHE METODOLOGJIK, 
DHE PROCESI I LICENCIMIT

4.1 KUADRI RREGULLATIV DHE METODOLOGJIK

Hartimi i akteve të reja nënligjore dhe rishikimi i kuadrit rregullativ në fuqi synon 
plotësimin dhe përmirësimin e vazhdueshëm të tij, në funksion të realizimit të 
një mbikëqyrjeje më efektive dhe në zbatim të kërkesave ligjore për bankat 
dhe subjektet e tjera të licencuara e mbikëqyrura nga Banka e Shqipërisë, 
nëpërmjet përafrimit me aktet rregullative të Bashkimit Evropian, si dhe me 
parimet bazë për mbikëqyrjen efektive dhe dokumentet e Komitetit të Bazelit.
 
Gjatë vitit 2019, vëmendje e veçantë iu dedikua hartimit të akteve të reja 
rregullative dhe rishikimit të atyre në fuqi, në zbatim të angazhimit të Bankës së 
Shqipërisë, kryesisht për zbatimin e rekomandimeve të Komitetit të ekspertëve të 
Moneyval për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, 
për përafrimin e kuadrit rregullativ me kërkesat e Bazel III, si dhe për reduktimin 
e kredive me probleme.

Aktet e reja rregullative të miratuara, si dhe ato të rishikuara gjatë vitit 2019, 
renditen në vijim.

• Miratimi i ndryshimeve në rregulloren “Për kapitalin rregullator të 
bankës” (miratuar me vendimin nr. 2, datë 9.1.2019, të Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë).

Qëllimi i këtyre ndryshimeve rregullative synoi të përafrojë më tej kërkesat e 
Bankës së Shqipërisë me kërkesat e Bazel III, me qëllim rishikimin e raporteve 
të parashikuara në këtë rregullore, përkatësisht të nivelit të raportit minimal të 
kapitalit bazë të nivelit të parë ndaj ekspozimeve të ponderuara me rrezikun, 
nga 4.5% në 6.75% dhe të nivelit të raportit minimal të kapitalit të nivelit të 
parë ndaj ekspozimeve të ponderuara me rrezikun, nga 6% në 9%, duke i 
përshtatur këto raporte në mënyrë përpjesëtimore me nivelin minimal të kërkuar 
të raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit prej 12%.
 

• Miratimi i rregullores së re “Për raportin e mbulimit me likuiditet” 
(miratuar me vendimin nr. 27, datë 28.3.2019, të Këshillit Mbikëqyrës 
të Bankës së Shqipërisë). 

Hartimi i rregullores “Për raportin e mbulimit me likuiditet” vjen në kuadër të 
përafrimit të mëtejshëm të kërkesave të Bankës së Shqipërisë me kërkesat e 
Komitetit të Bazelit dhe të rregulloreve evropiane për administrimin e rrezikut 
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të likuiditetit, në përmbushje të objektivave strategjikë të Departamentit të 
Mbikëqyrjes për implementimin e kërkesave të Bazel III. Kjo rregullore përcakton 
kriteret dhe rregullat për llogaritjen e raportit të mbulimit me likuiditet (RML) dhe 
kërkesat e autoritetit mbikëqyrës për nivelin minimal të këtij raporti (në total për 
të gjitha monedhat dhe për totalin e monedhave të huaja të rëndësishme). 

Ky akt i ri rregullativ synon të plotësojë kuadrin rregullativ në fuqi për 
administrimin e rrezikut të likuiditetit, nëpërmjet prezantimit të raportit të mbulimit 
me likuiditet (RML) si një tregues i ri dhe duke përcaktuar kërkesat për bankat 
për krijimin e një rezerve likuiditeti, e cila në kushte të stresit të likuiditetit do të 
arrijë të mbulojë flukset dalëse neto, brenda një horizonti kohor prej 30 ditësh 
kalendarike. Rregullorja paraqet elementet përbërëse të treguesit të RML-së, si 
dhe kriteret e përshtatshmërisë që duhet të plotësojnë këto elemente, për t’u 
klasifikuar si aktive likuide, flukse dalëse apo flukse hyrëse të likuiditetit. Raporti 
i mbulimit me likuiditet, është një tregues dinamik, në dallim nga treguesi aktual 
i likuiditetit, i cili synon të jetë statik. 

Rregullorja parashikon kërkesa mbikëqyrëse për llogaritjen e RML-së mbi baza 
individuale dhe të konsoliduara; kërkesa të përgjithshme, kërkesa operacionale 
dhe kritere të pranueshmërisë që duhet të përmbushin aktivet likuide, në mënyrë 
që të klasifikohen për t’u përfshirë në rezervën e likuiditetit, si dhe kërkesa për 
vlerësimin e aktiveve likuide nëpërmjet vlerës së tregut; përcaktimin e përbërjes 
së rezervës së likuiditetit sipas nivelit të aktiveve, duke caktuar edhe kufij 
(minimalë apo maksimalë) për secilin nivel dhe parashikimin e haircut-eve të 
zbatueshme për secilin nivel të aktiveve likuide (përkatësisht për aktivet e nivelit 
1, nivelit 2A dhe nivelit 2B); metodologjinë e përllogaritjes së flukseve dalëse 
të likuiditetit dhe kriteret për klasifikimin e zërave të bilancit apo jashtë bilancit, 
në kategorinë e flukseve dalëse që lidhen me depozitat e qëndrueshme dhe 
depozita të tjera me pakicë, me depozitat operacionale, si dhe të flukseve 
dalëse që rrjedhin nga lehtësirat e likuiditetit dhe të kredisë dhe nga produkte, 
shërbime apo detyrime të tjera; parashikimin e normave që bankat duhet të 
zbatojnë për secilën prej kategorive të flukseve dalëse; kërkesa për flukset hyrëse 
të likuiditetit dhe normat e zbatueshme për përllogaritjen e tyre; përcaktimin e 
një cap-i për flukset hyrëse; si dhe kërkesa raportuese dhe monitoruese.
Rregullorja ka hyrë në fuqi në datë 1 mars 2020.

• Miratimi i disa ndryshimeve në rregulloret e mëposhtme, në zbatim 
të plotësimit të Rekomandimeve të ekspertëve të Moneyval për 
parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, 
gjatë vlerësimit të Raundit V për Shqipërinë, miratuar përkatësisht me 
vendimet nr. 46, 47, 48, 49 dhe 50, të datës 3.7.2019 të Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë):

•	 Rregulloren	“Për	licencimin	dhe	ushtrimin	e	veprimtarisë	së	bankave	
dhe degëve të bankave të huaja në Republikën e Shqipërisë”; 

•	 Rregulloren	“Për	licencimin	dhe	ushtrimin	e	veprimtarisë	nga	subjektet	
financiare jobanka”; 

•	 Rregulloren	“Për	licencimin	dhe	ushtrimin	e	veprimtarisë	së	shoqërive	
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të kursim-kreditit dhe të unioneve të tyre”; 
•	 Rregulloren	 “Për	 licencimin,	 organizimin,	 veprimtarinë	 dhe	

mbikëqyrjen e zyrave të këmbimit valutor”; si dhe 
•	 Rregulloren	“Për	administrimin	e	rrezikut	në	veprimtarinë	e	subjekteve	

financiare jobanka” 

Ndryshimet në rregulloret e licencimit trajtojnë kryesisht kërkesa shtesë të Bankës 
së Shqipërisë për subjektet aplikuese, gjatë procesit të licencimit (bankave, 
subjekteve financiare jobanka, shoqërive të kursim-kreditit dhe unioneve të 
tyre dhe zyrave të këmbimit valutor). Këto kërkesa lidhen me integritetin e 
aksionerëve/ortakëve (duke përfshirë edhe aksionerët/ortakët indirektë dhe 
përfituesit e fundit), duke e zgjeruar fokusin edhe tek personat e lidhur me 
aksionerët/ortakët, nëse kanë rekorde kriminale. Bazuar në këto kërkesa, 
subjektet duhet të kryejnë procesin e rivlerësimit në vazhdimësi të integritetit të 
aksionerëve/ortakëve dhe raportimin e rezultateve një herë në vit në Bankën 
e Shqipërisë dhe sa herë ka ndryshime të kushteve mbi të cilat është dhënë 
licenca dhe miratimet paraprake. Këto ndryshime parashikojnë edhe disa 
raste kur Banka e Shqipërisë mund të refuzojë dhënien e licencës, kryesisht, 
nëse subjekti që kërkon të licencohet mund të cenojë interesat e publikut ose 
nëse aksioneri/ortaku i subjektit të propozuar paraqet rrezik të lartë, është një 
bankë guaskë, zotëron aksione të mbajtësit (bearer shares), është aksioner 
përfaqësues (nominee shareholder), ose ka një strukturë komplekse pronësie. 

Ndryshimet në rregulloret e licencimit për të gjitha subjektet përfshijnë, ndër të 
tjera, kërkesa për dokumentacion dhe informacion të detajuar kryesisht: i) për 
pjesëmarrjet e tërthorta në kapitalin e bankës deri në përfituesit e fundit (individë), 
që do të zotërojnë një vlerë jo më të vogël se 5% në kapitalin e bankës; ii) për 
lidhje të mundshme (personale, pune apo biznesi) të aksionerëve/ortakëve të 
subjekteve me persona që janë dënuar për kryerjen e veprave penale; iii) për 
rastet kur banka kërkon të zgjerojë rrjetin e saj brenda Republikës së Shqipërisë 
dhe jashtë Republikës së Shqipërisë lidhur me rreziqet, sistemet e kontrollit, etj.; 
iv) për rastet e riorganizimeve juridike të subjekteve lidhur me mjaftueshmërinë 
e sistemit të administrimit të rreziqeve, përfshirë edhe rrezikun e pastrimit të 
parave dhe të financimit të terrorizmit, etj. 

Në veçanti, ndryshimet në rregulloren e licencimit të subjekteve financiare 
jobanka, parashikojnë: i) shtimin e kritereve të emërimit për anëtarët e këshillit 
të administrimit/mbikëqyrës, administratorin dhe anëtarët e komitetit të kontrollit 
të subjekteve, si dhe të dokumentacionit që duhet të paraqitet pranë Bankës 
së Shqipërisë, për marrjen e miratimit paraprak për kryetarin e këshillit të 
administrimit/mbikëqyrës, administratorin/ët dhe kryetarin e komitetit të 
kontrollit, pasi kriteret e mëparshme rregullative parashikonin kërkesa vetëm për 
administratorin; dhe ii) detyrimin e krijimit të komiteteve të specializuara në nivel 
këshilli administrimi/mbikëqyrës të tilla si komiteti i kontrollit, rrezikut/qeve, etj.), 
të cilat këshillojnë/asistojnë këshillin për çështje të veçanta, duke konsideruar 
parimin e proporcionalitetit bazuar në natyrën, madhësinë, kompleksitetin e 
veprimtarisë dhe profilin e rrezikut të subjektit). 
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Po kështu, ndryshimet në rregulloren e licencimit të zyrave të këmbimit 
valutor parashikojnë: i) rritjen e nivelit të kapitalit fillestar minimal të kërkuar, 
për subjektet që do të aplikojnë për licencim pas hyrjes në fuqi të këtyre 
ndryshimeve rregullative, respektivisht nga 1.5 milionë lekë që parashikohej 
në kriteret e mëparshme rregullative, në 2.5 milionë lekë, ii) shtimin e kriterit të 
zotërimit të një diplome universitare, për administratorin e subjektit, iii) shtimin e 
kërkesave raportuese lidhur me dokumentacionin që duhet të riparaqesin zyrat 
në Bankën e Shqipërisë (pas licencimit), mbi baza vjetore, të tilla si vërtetimet 
për integritetin e aksionerit/ortakut/administratorit dhe për lidhje të mundshme 
të tyre me persona të dënuar për kryerjen e veprave penale, por edhe të dhëna 
financiare mbi ecurinë e veprimtarisë së subjektit gjatë vitit të fundit dhe për 
shlyerjen e rregullt të detyrimeve fiskale.

Ndërkohë, ndryshimet në rregulloren “Për administrimin e rrezikut në 
veprimtarinë e subjekteve financiare jobanka” konsistojnë në parashikimin e 
kërkesave për funksionin/njësinë e kontrollit të brendshëm dhe për funksionin 
e përputhshmërisë, si njësi të pavarura dhe pjesë të rëndësishme të sistemit të 
kontrollit, si dhe të përgjegjësive dhe detyrave të këtyre funksioneve.

Në vazhdimësi të ndryshimeve rregullative të miratuara në korrik 2019, sërish 
në kuadër të plotësimit të rekomandimeve të ekspertëve për Raundin V të 
vlerësimit të Shqipërisë nga Komiteti Moneyval, bazuar edhe në standardet e 
FATF2, si dhe në përputhje me dispozitat e rishikuara të ligjit të posaçëm “Për 
parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, në dhjetor 
2019, u miratuan edhe disa ndryshime në tre rregulloret e mëposhtme.

• Miratimi i disa ndryshimeve në rregulloret e mëposhtme (miratuar 
përkatësisht me vendimet nr. 78, 79, dhe 80, të datës 18.12.2019 të 
Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë): 

•	 Rregulloren	“Për	parandalimin	e	pastrimit	 të	parave	dhe	 financimit	 të	
terrorizmit”; 

•	 Rregulloren	“Për	mbikëqyrjen	e	konsoliduar”;	
•	 Rregulloren	 “Për	 mbikëqyrjen	 e	 transaksioneve	 bankare	 në	 rrugë	

elektronike”. 
 
Më konkretisht, ndryshimet në rregulloren “Për parandalimin e pastrimit të parave 
dhe financimit të terrorizmit”, konsistojnë në forcimin e mëtejshëm të kërkesave 
të autoritetit mbikëqyrës për subjektet, në drejtim të një administrimi më të mirë të 
rrezikut të pastrimit të parave dhe të financimit të terrorizmit, në nivel individual 
dhe në nivel grupi. Njëkohësisht, pjesë e ndryshimeve rregullative janë edhe 
disa kërkesa më të shtrënguara për integritetin e punonjësve të subjekteve, si dhe 
kërkesa për trajnimin e vazhdueshëm të personave përgjegjës dhe të strukturës 
përgjegjëse për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. 
Në rrjedhë logjike me ndryshimet në rregulloren e parandalimit të pastrimit të 
parave për zbatimin e vigjilencës së zgjeruar ndaj klientëve, për të cilën kërkohet 

2 Financial Action Task Force.
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prania fizike e klientëve dhe e përfaqësuesve të tyre, para se të vendoset çdo lloj 
marrëdhënieje biznesi, u shfuqizua dispozita në rregulloren “Për mbikëqyrjen e 
transaksioneve bankare në rrugë elektronike”, mbi praninë fizike të klientëve dhe 
të përfaqësuesve të tyre për hapjen e llogarive e-banking, pasi kjo kërkesë është 
e rregulluar tashmë në rregulloren e sipërcituar, për çdo marrëdhënie biznesi, 
përfshirë edhe hapjen e llogarive e-banking. Ndërkohë, ndryshimet e rregullores 
“Për mbikëqyrjen e konsoliduar”, synojnë të forcojnë kërkesat për subjektet e 
grupeve bankare/financiare, të cilat janë subjekt i mbikëqyrjes së konsoliduar të 
Bankës së Shqipërisë, në drejtim të hartimit të programeve në nivel grupi nga ana 
e institucionit mbizotërues, për një administrim më të mirë të rrezikut të pastrimit të 
parave dhe të financimit të terrorizmit.

• Miratimi i rregullores së re “Për trajtimin jashtëgjyqësor nga bankat, të 
kredimarrësve në vështirësi financiare” (miratuar me vendimin nr. 51, 
datë 3.7.2019, të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë). 

Rregullorja “Për trajtimin jashtëgjyqësor nga bankat, të kredimarrësve në 
vështirësi financiare”, e quajtur ndryshe “Tirana Approach”, u hartua me 
asistencën e ekspertëve të Bankës Botërore (projekti FinSAC) dhe synon 
përmbushjen konkrete të detyrimeve të Bankës së Shqipërisë në kuadër të Planit 
Kombëtar për Adresimin e Kredive me Probleme, si edhe plotësimin e masave 
të vazhdueshme, të ndërmarra nga Banka e Shqipërisë për adresimin e kredive 
me probleme në vend. 

Rregullorja synon të nxisë trajtimin e kredimarrësve në vështirësi financiare, 
nëpërmjet një bashkëpunimi të strukturuar dhe eficient ndërmjet bankave, duke 
siguruar mundësinë e një platforme bashkëpunimi, ku bankat koordinojnë 
përpjekjet dhe gjejnë zgjidhje që reflektojnë natyrën e vështirësisë së huamarrësit 
dhe i krijojnë atij lehtësira për gjenerimin e likuiditeteve, për vazhdimin dhe 
rimëkëmbjen e veprimtarisë dhe për shlyerjen e detyrimeve ndaj bankave. 
Nga ana tjetër, zgjidhjet mbajnë në konsideratë edhe nivelin e ekspozimit dhe 
pozicionin e secilës prej bankave ndaj huamarrësit. Rregullorja parashikon, ndër 
të tjera, kërkesën për nënshkrimin e një marrëveshjeje që rregullon mënyrën e 
koordinimit të tyre (bankave) me njëra-tjetrën, proceset që duhet të ndiqen dhe 
mënyrën e vendimmarrjes mbi zgjidhjet e identifikuara. Gjithashtu, rregullorja 
parashikon edhe një projektmarrëveshje për t’u nënshkruar nga të gjitha bankat 
me huamarrësin dhe rregullon përgjegjësitë dhe detyrimet përkatëse gjatë 
periudhës së moratoriumit, periudhë gjatë së cilës bankat ndërpresin ose nuk 
ndërmarrin iniciativa ligjore ndaj huamarrësit, ku analizojnë situatën financiare 
të tij dhe identifikojnë zgjidhjet e përshtatshme, pa rënë ndesh me detyrimet 
kontraktuale ekzistuese që janë nënshkruar individualisht nga secila bankë me 
huamarrësin.

Rregullorja përcakton gjithashtu edhe disa kritere për huamarrësit, që do të mund 
të përfshiheshin në marrëveshjen mes bankave, ndërkohë që nuk përjashton 
mundësinë e trajtimit në kuadër të kësaj rregulloreje, edhe të ekspozimeve që 
mbeten jashtë këtyre përcaktimeve. 
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Kjo rregullore është parashikuar të mbetet në fuqi deri në dhjetor 2020, me 
qëllim që t’i nxitë bankat të ndërmarrin të gjitha iniciativat e mundshme për të 
adresuar kredimarrësit e përbashkët në një kohë sa më të shkurtër.

• Miratimi i disa ndryshimeve në rregulloren “Për administrimin e rrezikut 
të kredisë nga bankat dhe degët e bankave të huaja” (miratuar me 
vendimin nr. 52, datë 3.7.2019, të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë)

Ndryshimet në këtë rregullore janë në të njëjtën linjë me rregulloren e re “Për 
trajtimin jashtëgjyqësor nga bankat, të kredimarrësve në vështirësi financiare”. 
Këto ndryshime rregullative synojnë forcimin e kritereve të klasifikimit dhe 
provigjionimit të kredive të ristrukturuara, por do të hyjnë në fuqi më 1 janar 
2021, periudhë që përkon edhe me shfuqizimin e rregullores së trajtimit 
jashtëgjyqësor të huamarrësve. Në këtë mënyrë, bankave iu jepet mundësia 
të shfrytëzojnë lehtësinë rregullative ekzistuese për ristrukturimin e huamarrësve, 
deri në dhjetor 2020. Gjithashtu, nëpërmjet ndryshimeve rregullative u reduktua 
afati i fshirjes së kredive të humbura nga bankat, nga 3 vjet në 2 vjet, me qëllim 
uljen e mëtejshme të kredive me probleme në sistem.

• Miratimi i udhëzimit të ri “Për stress test-et e bankave” (miratuar me 
vendimin nr. 60, datë 4.9.2019, të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë)

Udhëzimi i ri përafron udhëzuesin e EBA-s3, mbi përgatitjen e stress test-eve 
nga bankat, në përputhje me kërkesat e Bazel III për administrimin e rreziqeve. 
Ky udhëzim ka për qëllim përcaktimin e kërkesave dhe metodologjive mbi 
kryerjen e stress test-eve nga bankat, si pjesë e procesit të tyre të administrimit 
të rreziqeve, veçanërisht në kuadër të procesit të vlerësimit të brendshëm të 
mjaftueshmërisë së kapitalit. 

Megjithëse kuadri rregullativ në fuqi i Bankës së Shqipërisë, parashikon kërkesa 
për kryerjen e stress test-eve nga bankat për disa lloje të caktuara rreziqesh4, 
hartimi i këtij projektudhëzimi të veçantë, synoi unifikimin e praktikave që bankat 
duhet të ndjekin për kryerjen e stress test-eve, duke trajtuar në mënyrë më të 
detajuar lloje të ndryshme të stress test-eve, sipas kompleksitetit apo llojeve 
të rreziqeve me të cilat bankat ndeshen gjatë veprimtarisë së tyre. Udhëzimi 
parashikon kërkesa të detajuara mbi programin e stress test-eve; aspekte të 
drejtimit të stress test-eve, infrastrukturën e agregimit të të dhënave, si dhe 
procesin e raportimit brenda bankës, për qëllime të stress test-eve; përcaktimin 
e rolit dhe përgjegjësive të organeve drejtuese të bankës në hartimin dhe 
miratimin e programit të stress test-eve, por edhe në identifikimin e veprimeve 
apo masave që duhet të ndërmerren, bazuar në rezultatet e stress test-eve; 
qëllimin dhe fushën e zbatimit të stress test-eve, si dhe llojet e ndryshme të tyre 

3 EBA/GL/2018/04 “Guidelines on institutions stress testing”.
4 Për shembull për rrezikun e kredisë, rrezikun e likuiditetit, rrezikun e normave të interesit në 

librin e bankës, etj.
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(stress test-eve); kërkesa për kryerjen e stress test-eve nga bankat, sipas llojeve 
të rreziqeve individuale dhe frekuencën e kryerjes së stress test-eve; kërkesa 
për raportimin nga bankat, të rezultateve të stress test-eve, të shoqëruar edhe 
me masat e ndërmarra nga organet drejtuese të bankës, në përgjigje të këtyre 
rezultateve, etj.

Ky udhëzim ka hyrë në fuqi në datë 1 mars 2020.

Gjithashtu, gjatë vitit 2019 u punua për hartimin apo rishikimin e disa akteve 
rregullative, me rëndësi për mbikëqyrjen bankare dhe për bankat, të cilat 
pritet të miratohen gjatë vitit 2020. Në mënyrë më të detajuar, u realizua 
hartimi apo rishikimi i akteve rregullative si vijon:

•	 hartimi	 i	 rregullores	 së	 re	 “Për	përcaktimin	e	 kushteve	për	dhënien	e	
miratimit paraprak për marrëveshjen e mbështetjes financiare brenda 
grupit bankar”, e cila ka si objekt të saj përcaktimin e kushteve për 
dhënien e miratimit paraprak për marrëveshjen e mbështetjes financiare, 
e cila mund të ofrohet vetëm nga bankat brenda grupit bankar, që 
është pjesë e mbikëqyrjes së konsoliduar të Bankës së Shqipërisë, si 
dhe të kërkesave për dokumentacionin dhe përmbajtjen e tij, me qëllim 
marrjen e këtij miratimi nga Banka e Shqipërisë;

•	 përgatitja	 e	 disa	 projektndryshimeve	 në	 rregulloren	 “Për	 raportin	 e	
mjaftueshmërisë së kapitalit”, që synojnë përafrimin e mëtejshëm me 
kërkesat e Rregullores Evropiane (CRR) 575/2013/EU “Mbi kërkesat 
prudenciale për institucionet e kreditit dhe shoqëritë e investimit”, në 
drejtim të prezantimit të metodës së bazuar në vlerësimin e cilësisë së 
kredisë së vetë kundërpartisë, për përcaktimin e peshave të rrezikut 
të kredisë për disa ekspozime (ndaj institucioneve të mbikëqyrura, 
subjekteve të sektorit publik dhe obligacioneve të garantuara). 
Gjithashtu, disa ndryshime në këtë rregullore u hartuan bazuar edhe në 
nevojat për rishikim, të identifikuara nga zbatimi në praktikë i rregullores 
së sipërcituar apo nga problematikat e ndeshura nga mbikëqyrësit;

•	 përgatitja	e	disa	projektndryshimeve	në	rregulloren	“Për	administrimin	
e rrezikut nga ekspozimet e mëdha të bankave”, që synojnë përafrimin 
me ndryshimet më të fundit të vitit 2019 në Capital Requirements 
Regulation (CRR)5 dhe në dokumentet e Komitetit të Bazelit mbi regjimin 
e ekspozimeve të mëdha. Gjatë vitit 2019, u zhvillua me bankat një 
analizë ndikimi (impact study), me qëllim matjen paraprake të efektit të 
ndryshimeve të parashikuara në përmbushjen e detyrimeve rregullative 
nga ana e bankave. Si pjesë e ndryshimeve rregullative ishte edhe 
rishikimi i formularëve të raportimit të bankave, me qëllim lehtësimin e 
mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave të raportuara prej tyre, si dhe 
shtimin e disa zërave të rinj për raportim;

5 Ndryshuar me rregulloren e BE-së 2019/876/EU, të quajtur CRR2.
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•	 përgatitja	e	disa	projektndryshimeve	në	rregulloren	“Për	administrimin	e	
rrezikut në veprimtarinë e shoqërive të kursim-kreditit dhe të unioneve të 
tyre”, që synojnë përshtatjen me dinamikën e veprimtarisë dhe zhvillimit 
të tyre gjatë viteve të fundit;

•	 ka	 filluar	puna	për	 hartimin	e	projektrregullores	 së	 re	 “Për	 raportin	 e	
levës financiare të bankave”, për të cilin u ngrit grupi i punës përkatës. 
Hartimi i rregullores synon përafrimin me kërkesat e Bazel III, duke u 
bazuar në rregulloren e rishikuar evropiane (CRR2). Gjithashtu, në 
fund të vitit 2019, u kryen disa përllogaritje për vlerësimin paraprak 
të raportit të levës financiare, bazuar në të dhënat e raportuara nga 
bankat në formatin e raportimit Corep. Këto përllogaritje paraprake të 
treguesit u gjykuan të nevojshme, duke shërbyer njëkohësisht dhe si një 
bazë fillestare për të vijuar më tej me hartimin e rregullores së re. 

Në kuadër të përmbushjes së rekomandimeve të Deloitte, me qëllim përmirësimin 
e kuadrit ligjor, rregullativ dhe mbikëqyrës të drejtimit të përgjegjshëm dhe 
efektiv të bankave, u punua për:

•	 hartimin	e	projektudhëzimit	“Mbi	drejtimin	e	brendshëm	dhe	efektiv	të	
bankave”, objekti i të cilit është përcaktimi i kërkesave dhe rregullave 
bazë për përmirësimin e drejtimit të përgjegjshëm dhe efektiv në 
bankat dhe degët e bankave të huaja, nëpërmjet ngritjes së strukturave 
të duhura, përshtatshmërisë individuale dhe kolektive të anëtarëve të 
organeve drejtuese, hartimit të politikave, krijimit të komiteteve dhe 
përcaktimit të roleve dhe përgjegjësive për secilin komitet, krijimin e 
kulturës së drejtimit dhe kulturës së rrezikut, si dhe krijimin e një kuadri 
të duhur të oreksit/tolerancës ndaj rrezikut;

•	 hartimin	 e	 propozimeve	 për	 ndryshime	 në	 rregulloren	 “Mbi	 parimet	
bazë të drejtimit të bankave dhe degëve të bankave të huaja dhe 
kriteret për miratimin e administratorëve të tyre” dhe në rregulloren “Për 
sistemin e kontrollit të brendshëm”; dhe 

•	 rishikimin	e	manualit	të	brendshëm	për	vlerësimin	e	rreziqeve;	

Edhe gjatë vitit 2019, Departamenti i Mbikëqyrjes vazhdoi të kontribuojë si 
pjesë e grupit të punës për hartimin e projektligjit “Për shërbimet e pagesave”, 
në kuadër të angazhimit të Bankës së Shqipërisë për përafrimin e kuadrit ligjor 
me direktivën evropiane për shërbimet e pagesave (PSD2)6. 

Gjithashtu, Departamenti i Mbikëqyrjes ka dhënë kontributin e tij në kuadër 
të anëtarësimit në Grupet Ndërinstitucionale të Punës (GNP) për Integrimin 
Evropian, për disa kapituj të rëndësishëm.

6 Payment Services Directive 2.
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4.2 LICENCIMI

Struktura e sistemit bankar dhe financiar, në fund të vitit 2019, përbëhet nga 
12 banka, 32 subjekte financiare jobanka, 503 zyra të këmbimit valutor, 14 
shoqëri të kursim-kreditit dhe 1 union i shoqërive të kursim-kreditit.

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

4.2.1. BANKAT

Gjatë vitit 2019, në kuadër të përmbushjes së funksionit licencues, Banka e 
Shqipërisë ka marrë vendime që lidhen me:

•	 miratimin	për	 transferimin	100%	 të	pronësisë	së	aksioneve	 të	Bankës	
Ndërkombëtare Tregtare sh.a. tek Banka Union sh.a. dhe riorganizimin 
juridik të Bankës Union sh.a. nëpërmjet bashkimit me përthithje me 
Bankën Ndërkombëtare Tregtare sh.a.;

•	 revokimin	e	licencave	të	dy	bankave,	përkatësisht	të	licencës	së	Bankës	
Ndërkombëtare Tregtare sh.a., pas përfundimit të procesit të bashkimit 
me përthithje me Bankën Union sh.a. dhe të licencës të Bankës së 
Kreditit të Shqipërisë sh.a. si rezultat i kalimit në procesin e likuidimit 
vullnetar; 

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

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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•	 miratimin	për	transferimin	e	88.89%	të	pronësisë	së	aksioneve	të	Bankës	
Societe Generale Albania sh.a. tek OTP Bank Nyrt, Hungari; 

•	 miratimin	për	transferimin	e	98.83%	të	pronësisë	së	aksioneve	të	Bankës	
Tirana sh.a. tek Balfin sh.p.k., Shqipëri;

•	 miratimin	 për	 zotërimin	 e	 pjesëmarrjes	 influencuese	 (të	 drejtpërdrejtë	
dhe të tërthortë), duke tejkaluar 20% të kapitalit të Bankës Credins sh.a. 
nga shoqëria Amryta Capital LLP, Mbretëria e Bashkuar;

•	 miratimin	për	ndryshimin	e	emrit	 të	Bankës	Societe	Generale	Albania	
sh.a. në Banka OTP Albania sh.a.; 

•	 miratimin	për	kryerjen	e	veprimtarisë	së	ndërmjetësimit	në	sigurime	nga	
Banka e Parë e Investimeve, Albania sh.a.;

•	 miratime	për	64	administratorë	të	bankave,	të	cilët	sipas	pozicioneve	
renditen respektivisht në: 31 anëtarë të këshillave drejtues, 13 anëtarë 
të komiteteve të kontrollit dhe 20 drejtues ekzekutivë dhe drejtues të 
kontrollit të brendshëm;

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

•	 miratime	të	ndryshimeve	në	statutet	e	bankave,	përkatësisht	të	Bankës	
Kombëtare Tregtare sh.a., të Bankës Raiffeisen sh.a., të Bankës 
Amerikane të Investimeve sh.a., të Bankës Credins sh.a., të Bankës 
Intesa Sanpaolo Albania sh.a., të Bankës OTP Albania sh.a. (ish– 
Banka Societe Generale Albania sh.a.); 

•	 miratime/moskundërshtime	 për	 emërimet/riemërimet	 e	 ekspertëve	
kontabël të autorizuar për auditimin e pasqyrave financiare të fundvitit 
2019 të të gjitha bankave;

•	 miratime	për	emetim	të	borxhit	të	varur	nga	Banka	Credins	sh.a.,	Banka	
e Parë e Investimeve Albania sh.a., Banka ProCredit sh.a. 

•	 miratime	 për	 shlyerjen	 e	 borxhit	 të	 varur	 nga	 Banka	 Amerikane	 e	
Investimeve sh.a. dhe Banka ProCredit sh.a.;

•	 miratimin	për	nënshkrimin	e	marrëveshjes	me	të	tretët	(outsourcing) nga 
Banka Raiffeisen sh.a.; 

•	 miratime	për	ofrimin	e	shërbimeve	e-banking nga Banka ProCredit sh.a. 
dhe Banka Kombëtare Tregtare sh.a.

4.2.2. SUBJEKTET FINANCIARE JOBANKA, INSTITUCIONET FINANCIARE 
TË MIKROKREDISË DHE INSTITUCIONET E PARASË ELEKTRONIKE 

Vendimmarrja e Bankës së Shqipërisë, për subjektet financiare jobanka, 
institucionet financiare të mikrokredisë dhe institucionet e parasë elektronike, 
gjatë vitit 2019, konsiston në:

a) licencimin e një subjekti financiar jobankë për ushtrimin e veprimtarisë 
financiare të faktoringut (Tirana Capital Trade sh.p.k.) dhe të një 
institucioni financiar të mikrokredisë (Micro Credit Risk sh.p.k.). 

b) miratime për transferimin e kuotave të kapitalit të subjekteve financiare 
jobanka “Kredo Finance” sh.p.k., “Tirana Factoring & Lease” sh.a., 
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“Final” sh.a.; 
c) miratime të 9 administratorëve të subjekteve financiare jobanka; 
d) pezullimin e licencës së subjektit financiar jobankë “Platinium Investment” 

sh.p.k., me kërkesë të subjektit.

Gjatë vitit 2019, bankat dhe subjektet financiare jobanka njoftuan për 
ndryshime strukturore në pronësinë e kapitalit, të cilat konsistojnë kryesisht në 
ndryshime të pjesëmarrjeve joinfluencuese në zotërimin e aksioneve apo të 
kuotave. Ndërkohë, disa prej këtyre subjekteve kanë njoftuar edhe për rritje të 
kapitalit të tyre të paguar.

4.2.3. SHOQËRITË E KURSIM-KREDITIT DHE UNIONET E SHOQËRIVE TË 
KURSIM-KREDITIT 

Vendimmarrja e Bankës së Shqipërisë, në kuadër të përmbushjes së funksionit 
licencues, për shoqëritë e kursim-kreditit dhe unionet e shoqërive të kursim–
kreditit, gjatë vitit 2019, konsiston në:

a) licencimin e shoqërisë së kursim-kreditit “Tirana Invest Kredit 2000”;
b) miratimin e drejtuesve të shoqërive të kursim-kreditit, si kërkesë e ligjit 

“Për shoqëritë e kursim-kreditit dhe unionet e tyre”, dhe të rregullores 
“Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së shoqërive të kursim-
kreditit dhe të unioneve të tyre”. Miratimet u dhanë për 2 kryetarë të 
këshillave drejtues dhe 2 administratorë të një shoqërie kursim-krediti 
dhe të unionit të shoqërive të kursim-kreditit. 

4.2.4. ZYRAT E KËMBIMIT VALUTOR

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

a) licencimin e 51 zyrave të reja të këmbimit valutor;
b) revokimin e licencës së 11 zyrave të këmbimit valutor, për shkak të 

ndërprerjes së veprimtarisë.

4.2.5. TË TJERA

Në fund të vitit 2019, bankat e ushtrojnë veprimtarinë nëpërmjet 429 degëve/
agjencive, të shtrira brenda territorit të vendit. Zhvillimi i teknologjisë së 
informacionit dhe të komunikimit, si dhe ndërgjegjësimi dhe edukimi i publikut 
në përdorimin e aplikacioneve bankare dhe financiare nëpërmjet pajisjeve 
dhe kanaleve të komunikimit në distancë (smart phone, mobile phone, website, 
personal computer, etj.) janë faktorë që vijojnë të ndikojnë në zvogëlimin e numrit 
të degëve të bankave. Këto kanale të komunikimit në distancë mundësojnë dhe 
lehtësojnë përdorimin dhe kryerjen e transaksioneve bankare dhe financiare në 
kohë reale, në 24 orë gjatë 7 ditëve të javës, dhe optimizojnë shtrirjen e rrjetit 
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Gra�k 2.  Ecuria e numrit të degëve/agjencive 
të bankave në vite

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Burimi: Instat, Banka e Shqipërisë.
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të bankave. Gjithashtu, në rënien e numrit të degëve fizike, kanë ndikuar edhe 
riorganizimet juridike të bankave, nëpërmjet bashkimit me përthithje gjatë dy 
viteve të fundit. Nga këto riorganizime, bankat përthithëse kanë mbyllur degët 
me prani të dubluar në të njëjtën zonë gjeografike. 

Shpërndarja gjeografike e degëve/agjencive 
bankare përfshin pothuajse të gjithë territorin e 
vendit. Përqendrimi më i madh i degëve dhe 
agjencive bankare është në Tiranë (42.66%), ku 
edhe përqendrimi i popullsisë është më i madh 
(31.84%). Po kështu, evidentohet që shpërndarja e 
degëve dhe agjencive bankare sipas rajoneve është 
në përpjesëtim me numrin e popullsisë. 

Gjatë vitit 2019, vijoi ritmi i lartë i aplikimeve 
për ushtrimin e veprimtarisë financiare të këmbimit 
valutor. Në fund të këtij viti, kjo veprimtari ushtrohet 
nga 503 zyra këmbimi valutor. Gjatë vitit u dhanë 
51 licenca të reja dhe u revokuan 11 licenca për 
zyra të këmbimit valutor. 

Në zbatim të kërkesave të kuadrit rregullativ në fuqi, 
subjektet financiare jobanka dhe institucionet e parasë elektronike mund të 
ushtrojnë veprimtarinë e shërbimeve të pagesave dhe të transferimit të parave 
dhe/ose të shpërndarjes dhe të ripagimit të fondeve, në rastin e institucioneve 
të parasë elektronike, edhe nëpërmjet agjentëve. Në fund të vitit 2019, 
numri i agjentëve të këtyre subjekteve është 1,176. Posta Shqiptare e ushtron 
veprimtarinë e shërbimeve të pagesave dhe transferimit të parave nëpërmjet 
zyrave postare të shpërndara në të gjithë territorin e Shqipërisë.
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Tabelë 2. Numri i agjentëve të subjekteve financiare jobanka dhe të 
institucioneve të parasë elektronike, në fund të vitit 2019

  AK-INVEST UNION FINANCIAR 
TIRANË EASYPAY PAY AND 

GO
RAEA FINANCIAL 

SERVICES TOTALI

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

229     92 44 365

Agjentë të institucionit të parasë 
elektronike   369 442     811

TOTALI 229 369 442 92 44 1,176
Burimi: Banka e Shqipërisë.
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5 ECURIA E RREZIQEVE NË SISTEMIN BANKAR 
DHE INSTITUCIONET FINANCIARE JOBANKA

5.1 ZHVILLIMET KRYESORE NË ECURINË E SISTEMIT BANKAR 
SHQIPTAR

Treguesi më i rëndësishëm i mbikëqyrjes, ai i mjaftueshmërisë së kapitalit, në fund 
të vitit 2019, raportohet në nivelin 18.3%7. Në krahasim me të njëjtën periudhë 
të vitit të kaluar, ky tregues shfaqet me një rënie prej 0.38 pikë përqindjeje. 

Po kështu edhe treguesi i kredive me probleme ka pësuar një rënie prej 2.72 
pikë përqindjeje në terma vjetorë, duke arritur në 8.37% në fund të vitit 2019. 
Në fund të vitit 2019, kredia me probleme arriti nivelin 48.18 miliardë lekë, 
duke u ulur me 16.18 miliardë lekë ose 25.1% krahasuar me një vit më parë. 
Ndërkohë, edhe vetë portofoli i kredive rezulton se ka pasur rënie me 4.94 
miliardë lekë ose 0.85%, gjatë këtij viti.

Treguesit e përfitueshmërisë, përkatësisht kthimi nga aktivet mesatare (RoAA) 
dhe kthimi nga kapitali aksioner mesatar (RoAE) shfaqen në rritje krahasuar me 
vitin 2018. Vlerat, në fund të vitit 2019, shfaqen në 1.39% për RoAA dhe 
13.45% për RoAE, ndërsa në fund të vitit 2018 këta tregues ishin përkatësisht 
1.32% dhe 12.96%. 

Zhvillimet kryesore të veprimtarisë bankare, gjatë vitit 2019, përmblidhen si 
më poshtë:

1. Teprica e kredisë me probleme neto ndaj totalit të portofolit të kredisë 
paraqitet në nivelin 3.4%, në rënie me 0.41 pikë përqindje krahasuar 
me dhjetorin 2018;

2. Treguesi i kredive me probleme ka pësuar një rënie prej 2.72 pikë 
përqindjeje në terma vjetorë, duke arritur në 8.37% në fund të vitit 2019;

3. Mbulimi me provigjione i kredive me probleme rezulton 59,4%, kundrejt 
nivelit prej 65,6% të një viti më parë8; 

4. Treguesit e likuiditetit në mënyrë të vazhdueshme paraqiten ndjeshëm 
mbi normat e parashikuara në aktet rregullative të Bankës së Shqipërisë. 
Në dhjetor 2019, raporti i aktiveve likuide ndaj detyrimeve afatshkurtra 
për sistemin bankar rezultoi 49.40%9, me një rritje prej 3.19 pikë 

7 Të dhënat për vitin 2018 në këtë raport mund të jenë të ndryshme nga ato të raportuara në 
raportin vjetor të mbikëqyrjes të vitit 2018 për shkak të korrigjimit të të dhënave të raportuara 
nga bankat, si rezultat i proceseve audituese që sjellin saktësime të llogaritjeve.

8 Kjo rënie nuk përbën zhvillim negativ, pasi vjen si rezultat i përmirësimit të strukturës së kredive 
me probleme, në kushtet e rënies së peshës së kredive të humbura që provigjionohen me 
100%. Ky zhvillim ecën në raport të drejtë me treguesin e kredive me probleme neto, i cili 
vjen në rënie gjatë vitit.

9 Niveli minimal i lejuar i këtij treguesi sipas kërkesave rregullative është 20%.
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përqindjeje krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë;
5. Në dhjetor 2019, vlera totale e depozitave të sistemit arrin 1.193 

miliardë lekë, me një rritje vjetore prej 1.1%, krahasuar me një vit më 
parë. Pesha e monedhës vendase në totalin e depozitave është rritur në 
48.51%, nga 46.87% në dhjetor 2018;

6. Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit, si tregues thelbësor mbikëqyrës, 
në fund të vitit 2019, raportohet në nivelin 18.3%. Në krahasim me të 
njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ky tregues shfaqet me një rënie prej 
0.38 pikë përqindjeje;

7. Rezultati financiar i vitit 2019 ishte pozitiv, me një vlerë prej rreth 19.89 
miliardë lekësh, ose 1.5 miliardë lekë më i lartë se ai i vitit 2018.

5.2 STRUKTURA E KAPITALIT SIPAS VENDIT TË ORIGJINËS

Kapitali aksioner i sistemit bankar arriti në vlerën 154.23 miliardë lekë, me 
një rritje prej rreth 6.77 miliardë lekësh, ose 4.6% kundrejt një viti më parë. 
Struktura e kapitalit vijon të dominohet nga kapitali i huaj, i cili në fund të vitit 
2019 përfaqëson rreth 77.16% të kapitalit të paguar të sistemit bankar, me një 
rënie prej rreth 6.29 pikë përqindjeje kundrejt fundit të vitit 2018.

5.3 STRUKTURA E SISTEMIT BANKAR

5.3.1 AKTIVET DHE PASIVET, STRUKTURA E TYRE

Gjatë vitit 2019, aktivet e sistemit bankar shënuan një rritje prej rreth 22.1 
miliardë lekësh ose 1.52%, përkundrejt rënies me 8.12 miliardë lekë ose 

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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0.56% të një viti më parë. Portofoli i kredive ka pasur rënie me 4.94 miliardë 
lekë ose 0.85%, 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 1.43 pikë përqindje, duke arritur në 
nivelin 87.92%. 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.

Tabelë 3.  Pesha e totalit të aktiveve dhe portofolit të kredive të sistemit 
bankar ndaj Produktit të Brendshëm Bruto
Treguesit 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Totali i aktiveve (në mld lekë) 1.293,72 1.318,13 1.407,29 1.445,33 1.453,45 1.475,55
Totali i aktiveve/PBB (në %) 91,56 91,33 95,05 92,50 89,35 87,92
Totali i kredive/PBB (në %) 42,12 40,61 40,55 38,46 35,71 34,31

Burimi: Banka e Shqipërisë.

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

•	 rënie	 të	 veprimeve	 me	 thesarin	 dhe	 ndërbankare	 me	 4.24	miliardë	
lekë ose 0.9%, e cila buron kryesisht nga rënia e marrëdhënieve me 
bankën qendrore me 15.83 miliardë lekë ose 10.8%, ndërkohë që 
marrëdhëniet me bankat e tjera, institucionet e kreditit dhe institucionet 
e tjera financiare ndikuan pozitivisht me 7.32 miliardë lekë ose 3.2%. 
Të njëjtin ndikim ka pasur dhe rritja e veprimeve me bonot e thesarit me 
6.61 miliardë lekë ose 9.8%; 

•	 rritje	të	veprimeve	me	klientët	(neto)	me	8.71	miliardë	(ose	me	1.61%); 
•	 rritje	të	veprimeve	me	letrat	me	vlerë	(neto)	me	19.5	miliardë	lekë	(ose	

5.06%.); 
•	 rënie	të	mjeteve	të	tjera	me	4.84	miliardë	lekë	(12.88%); 
•	 rritje	të	mjeteve	të	qëndrueshme	me	3.02	miliardë	lekë	(15.24%). 

Tabelë 4. Ecuria e zërave kryesorë të aktiveve të sistemit bankar 

Treguesit: Dhjetor’ 2018 Dhjetor’ 2019
Shuma* Pesha** Ndryshimi %*** Shuma* Pesha** Ndryshimi %***

 1. Veprime me thesarin dhe ndërbankare 474.3 34.8 (1.8) 470.1 31.9 (0.9)
 Nga të cilat:            
- Marrëdhënie me Bankën Qendrore 146.7 10.1 (2.1) 130.8 8.9 (10.8)
- Bono thesari 67.4 4.6 3.0 74.0 5.0 9.8
- Marrëdhënie me bankat e tjera 232.0 16.0 (5.1) 239.3 16.2 3.2
 2. Veprime me klientët (neto) 538.5 37.1 (0.8) 573.4 38.9 6.5
 3. Veprimet me letrat me vlerë (neto) 379.7 26.1 5.0 404.4 27.4 6.5
 4. Mjete të tjera 30.6 2.1 (18.7) 25.7 1.7 (15.8)
 5. Mjete të qëndrueshme 20.0 1.4 0.9 23.6 1.6 17.8
 Totali i aktiveve 1,452.9 100.0 0.5 1,475.6 100.0 1.6

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

•	 rritje	me	13.1	miliardë	lekë	(1.1%)	të	zërit	“Veprime	me	klientët”.	Kjo	
rritje është përcaktuar nga:

- rritja e zërit “sektori privat” me 12.58 miliardë lekë ose 1%, 
- rritja e zërit “depozita pa afat” me 25.3 miliardë lekë ose 20%;
- rënia e zërit “depozita me afat” me 29.25 miliardë lekë ose 5%;

•	 rënie	e	veprimeve	me	letrat	me	vlerë	me	4.41	miliardë	lekë	ose	63.6%

•	 rritje	të	burimeve	të	përhershme	me	6.84	miliardë	lekë	ose	4%;

•	 rritje	të	veprimeve	me	thesarin	dhe	ndërbankare	me	7.7	miliardë	lekë	
(9.7%), e ndikuar nga:

- rritja e zërit “hua” me 5.82 miliardë lekë ose 46%, 
- rënia e zërit “banka qendrore” me 3.93 miliardë lekë ose 65%,
- rritja e zërit “bono thesari & bono të tjera të pranueshme” me 0.8 

miliardë lekë ose 1%,
- rritja e zërit “depozita nga bankat, institucionet financiare” me 3.28 

miliardë lekë ose 19%;

•	 rënie	të	detyrimeve	të	tjera	me	1.06	miliardë	lekë	ose	7.5%.

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

Treguesit:
Dhjetor’2018 Dhjetor’2019

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

%***
 1. Veprime me thesarin 
dhe ndërbankare  80.2  5.5  4.5  88.0  6.0  9.7 

 2. Veprime me klientët 
(bruto)  1,176.5  80.9  0.9  1,189.6  80.6  1.1 

 3. Detyrime të tjera  14.2  1.0  (5.5)  13.1  0.9  (7.5)
 4. Burime të përhershme  0.4  0.0  (99.8)  178.4  12.1 40,212.0 
 Totali i pasivit  1,453.5  100.0  0.6  1,475.6  100.0  1.5 

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

Gjatë vitit 2019, pesha e zërave jashtë bilancit ndaj aktiveve totale të sistemit 
ka pësuar rënie, duke arritur në nivelin 111.76% nga 112.61% që ishte në 
fundin e vitit 2018. Siç ilustrohet në Tabelën 6, gjatë këtij viti, rënia vjetore 
ka ardhur si pasojë e rënies së angazhimeve të dhëna dhe transaksioneve në 
valutë. Ndërkohë që garancitë e marra kanë raportuar rritje. Në strukturën e 
zërave jashtë bilancit, angazhimet e marra janë elementi më i rëndësishëm, me 
një peshë prej 87.2% nga 85.6% që ishte në fund të vitit 2018. 
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Tabelë 6. Ndryshimi me vitin paraardhës i zërave jashtë bilancit

Treguesit:

Ndryshimi me vitin 
paraardhës   Ndryshimi me vitin 

paraardhës  

Dhjetor`18 Dhjetor’18 Dhjetor`19 Dhjetor’19
Në mld 

lekë Në %   Në mld 
lekë Në %  

TOTALI  (8.5)  (0.5)  1,636.8  12.3  0.8  1,649.1 
Angazhime të dhëna  (19.4)  (9.6) 182.9  (8.4)  (4.6) 174.5
Nga të cilat:            
- Angazhime financimi  (0.9)  (1.7) 53.4  (3.5)  (6.5) 49.9
- Garanci  (6.1)  (13.0) 40.9  (3.3)  (8.0) 37.7
- Angazhime për letrat 
me vlerë  (12.3)  (12.2) 88.5  (1.6)  (1.8) 86.9

Angazhime të marra 10.4 0.7 1,400.4 37.8 2.7 1,438.2
Nga të cilat:            
- Angazhime financimi -5.0 -44.2 6.3 -3.3 -53.1 2.9
- Garanci 16.1 1.2 1,394.0 38.0 2.7 1,432.0
Transaksione në valutë 4.1 11.7 39.6 -16.1 -40.6 23.5
Angazhime të tjera -7.3 -80.0 1.8 1.1 59.5 2.9
Angazhime për instru-
mente financiare 3.8 45.2 12.0 -2.1 -17.8 9.9

Burimi: Banka e Shqipërisë.

5.3.2 PËRQENDRIMI

Treguesit e përqendrimit, të shprehur nëpërmjet indeksit Herfindahl të përllogaritur 
për totalin e depozitave, paraqiten në të njëjtin nivel me vitin 2018, ndërkohë 
që indeksi i aktiveve dhe kredisë paraqiten në rënie të lehtë. Të tre treguesit 
paraqiten në nivele të ulëta. 

Tabelë 7. Indeksi H* (Herfindahl) i përqendrimit të aktiveve, depozitave dhe 
kredisë
Treguesit 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indeksi H (aktivet) 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,15 

Indeksi H (depozita) 0,14 0,15 0,14 0,15 0,15 0,15 

Indeksi H (kredia) 0,12  0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 
Burimi: Banka e Shqipërisë.
*  Vlerat e këtij treguesi luhaten nga 0 deri në 1, ku vlerat më afër 0 përfaqësojnë nivele të ulëta 

përqendrimi.

5.4 ADMINISTRIMI I RREZIQEVE NË VEPRIMTARINË 
BANKARE

5.4.1 RREZIKU I KREDISË

5.4.1.1 Aktiviteti kreditues

Totali i kredisë evidenton një rënie prej 4.94 miliardë lekësh ose me rreth 
0.85% gjatë vitit 2019. Kjo rënie vjen nga shkëputja e raportimit të degës 
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Gra�k 6.  Ecuria e rritjes mujore të kredisë 
gjatë vitit 2019 (në përqindje)

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

(në përqindje)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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së Bankës Kombëtare Tregtare në Kosovë, pas konvertimit të saj në filial. Në 
mungesë të saj, të dhënat tregojnë për një rritje të portofolit të kredisë me 26.5 
miliardë lekë ose 4,8%. Gjatë këtij viti, portofoli i kredisë është paraqitur në 
rënie në tremujorët e parë dhe të dytë, ku rënia më e madhe është raportuar në 
tremujorin e parë me 17.43 miliardë lekë. Ndërsa në dy tremujorët e fundit të 
vitit është raportuar rritje e portofolit të kredisë, ku rritja më e madhe ka rezultuar 
në tremujorin e tretë me 11.23 mld lekë. 

Tabelë 8. Rritja tremujore e kredisë gjatë vitit 2019
Rritja tremujore e kredisë Tremujori I Tremujori II Tremujori III Tremujori IV
 Në milionë lekë  (17,439.19)  (1,478.52)  11,230.27  2,746.13 
 Në %  (3.00)  (0.30)  2.00  0.50 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Në katër muaj të vitit 2019, ecuria mujore e kredisë 
ka njohur rënie, ku rënia më e madhe është raportuar 
në muajt janar dhe prill, me përkatësisht 27.7 miliardë 
lekë (4.7%) dhe 4.57 miliardë lekë (0.81%). Ndërsa 
për tetë muajt e tjerë të vitit është raportuar rritje e 
portofolit të kredisë, ku rritja më e madhe është raportuar 
në muajt mars, shkurt dhe korrik, me përkatësisht 5.71 
miliardë lekë (1.03%), 4.54 miliardë lekë (0.82%) 
dhe 4.21 miliardë lekë (0.75%). E mesatarizuar, rënia 
mujore ka qenë 0.06%.

Analiza e kredisë sipas llojit të subjektit evidenton 
një përqendrim më të lartë në sektorin privat, rreth 
62.28%, në rënie me 1.11 pikë përqindje, ndërkohë 
dhe kreditimet për këtë sektor gjatë vitit 2019 janë 
ulur me 9.50 miliardë lekë (2.58%). Kredia për 
sektorin publik rezulton në rritje me 2.43 miliardë lekë 
(8.72%). Gjithashtu, edhe kredia dhënë individëve 
ka regjistruar rritje me 2.13 miliardë lekë (1.15%), 
ndërkohë pasqyrohet me një peshë prej 0.64 pikë 
përqindjeje më të lartë. 

Gjatë vitit 2019, konfirmohet pesha në rritje e kredisë 
në monedhën vendase, kur ajo u rrit me afro 4.82 
pikë përqindje, duke arritur në 48.75%. 

Analiza sipas subjektit dhe qëllimit të përdorimit10 të 
kredisë evidenton se kredia për “investime për pasuri të 
paluajtshme” për individët zë peshën më të madhe ndaj 
totalit të portofolit të kredisë (21.9%), pasuar nga kredia 
për “pasuri të paluajtshme” dhënë bizneseve (16.8%), 
kredia për “blerje pajisjesh” dhënë biznesit (16.6%) 
dhe nga kredia “overdraft” për biznese (15.9%). 

10 Të dhënat nuk përfshijnë jorezidentët.
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Gra�k 8.  Vëllimi i tepricës së kredisë, sipas 
monedhave (në miliardë lekë) 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Rritjen më të lartë gjatë vitit 2019, e shfaqi kredia për “konsum të mallrave jo të 
qëndrueshme”, dhënë individëve me 25.32%, ndjekur nga kredia për “kapital 
qarkullues” dhënë bizneseve, me 20.09%. Ndërkohë, rënien më të lartë e ka 
shfaqur kredia “overdraft” dhe kredia për “blerje pajisjesh” dhënë bizneseve 
përkatësisht me 31.43% dhe 9.76%. 

Tabelë 9. Kredia, sipas sektorit dhe qëllimit të përdorimit (vlera në miliardë 
lekë dhe pesha e secilit zë ndaj kredisë gjithsej) 

Përshkrimi Dhjetor 
2018 

Pesha 
në %

Ndryshimi 
në % 

Dhjetor 2017 - 
Dhjetor 2018

Dhjetor 
2019 

Pesha 
në %

Ndryshimi 
në % 

Dhjetor 2018 - 
Dhjetor 2019

Kredia gjithsej  533.5  100.0  (0.1)  546.6  102.5  2.5 
Kredia dhënë biznesit  364.3  68.3  0.6  335.9  63.0  (7.8)
Overdraft  123.7  23.2  0.1  84.8  15.9  (31.4)
Kapital qarkullues  52.0  9.7  0.7  62.4  11.7  20.1 
Blerje pajisjesh  97.9  18.4  1,313.2  88.3  16.6  (9.8)
Pasuri të paluajtshme  84.2  15.8  (13.9)  89.9  16.8  6.7 
Hua të tjera    -      -  
Kredia dhënë individëve  169.2  31.7  (1.4)  186.5  35.0  10.2 
Overdraft  7.4  1.4  (11.4)  7.5  1.4  1.9 
Mallra jo të qëndrueshme  24.9  4.7  0.7  31.2  5.8  25.3 
Mallra të qëndrueshme  19.0  3.6  0.8  18.8  3.5  (1.1)
Hua për blerje banesash  108.0  20.2  1.4  116.8  21.9  8.1 
Hua për qëllime të tjera  10.0  1.9  (23.5)  10.0  1.9  - 

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

Tabelë 10. Struktura e tepricës së kredisë, sipas afatit (në përqindje)

Afati i maturimit Dhjetor 
2018

Mars
 2019

Qershor 
2019

Shtator 
2019

Dhjetor 
2019

Afatshkurtër  28.1  23.6  23.7  23.9  23.9 
Afatmesme  19.6  17.8  17.7  17.8  17.7 
Afatgjatë  52.3  53.6  53.5  53.3  53.5 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Struktura e kredisë sipas afatit, në ndryshim nga viti 
i kaluar, ka pësuar disa ndryshime, pasi vërehet një 
rënie e peshës së kredive afatshkurtra dhe afatmesme 
në favor të kredive afatgjata. Kjo e fundit, në fund 
të vitit 2019, ka dhe peshën kryesore në totalin e 
portofolit të kredisë, e ndjekur nga kredia afatshkurtër 
dhe ajo afatmesme.

Portofoli i kredive sipas monedhës, për vitin 2019, 
evidenton se kredia në valutë vijon të ketë peshën 
më të madhe në totalin e kredisë me 51.25% edhe 
pse gjatë vitit konfirmohet tendenca e zhvendosjes 
së portofolit nga kredia në valutë në kredinë në 
monedhën vendase. Në fund të vitit 2019, pesha e 
kredisë në monedhën vendase ndaj totalit të portofolit 
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Gra�k 9. Pesha e kredisë në valutë të 
pambrojtur nga rreziku i kursit të këmbimit, ndaj 

portofolit të kredisë në valutë (në përqindje)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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të kredisë ka njohur një rritje me 4.82 pikë përqindje, krahasuar me të njëjtën 
periudhë të vitit të kaluar. 

Tabelë 11. Struktura e tepricës së kredisë sipas monedhës (në përqindje)
Monedha Shtator 2017 Dhjetor 2017 Dhjetor 2018 Dhjetor 2019
Lekë 42,9 43,6 43,9 48,8
Valutë 57,1 56,4 56,1 51,3

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gjatë vitit 2019, pesha e kredisë në valutë, e 
klasifikuar si e pambrojtur ndaj rrezikut të kursit të 
këmbimit, ndaj totalit të portofolit në valutë11, në 
krahasim me vitin paraardhës, ka shfaqur një rritje 
me 1.9 pikë përqindje duke arritur në nivelin 44.6%.

Struktura e kredisë sipas sektorëve të ekonomisë12, për 
vitin 2019, evidenton disa ndryshime të lehta, duke 
reflektuar kreditimin më të madh të individëve kundrejt 
bizneseve. Sektorët më të kredituar të ekonomisë 
vazhdojnë të mbeten “Tregtia me shumicë dhe me 
pakicë; Riparimi i automjeteve dhe motoçikletave” 
me një peshë prej 37,7% të portofolit, pasuar nga 
sektori i “Industrisë përpunuese” me një peshë prej 
15,2% dhe sektori i “Ndërtimit” me një peshë prej 
14.3%.

Tabelë 12. Kredia, sipas degëve të ekonomisë (në vlerë dhe sipas peshës 
ndaj totalit të kredive) 

Përshkrimi
Dhjetor 2018 Dhjetor 2019
Në 

vlerë
Pesha 
në %

Në 
vlerë

Pesha 
në %

Bizneset 317.7 64.5 335.9 64.3
Bujqësia, pyjet, peshkimi 4.8 1.5 5.1 1.6
Industria nxjerrëse 8.1 2.6 10.2 3.2
Industria përpunuese 49.1 15.5 48.4 15.2
Energjia elektrike, furnizimi me gaz, avull dhe ajër i 
kondicionuar 15.9 5.0 27.5 8.6

Furnizimi me ujë, aktivitete të trajtimit dhe menaxhimit 
të mbeturinave, mbetjeve 0.2 0.1 0.3 0.1

Ndërtimi 47.8 15.0 45.3 14.3
Tregtia me shumicë dhe me pakicë; Riparimi i autom-
jeteve dhe motoçikletave 117.7 37.0 119.7 37.7

Transporti dhe magazinimi 6.7 2.1 9.5 3.0
Akomodimi dhe shërbimi ushqimor 13.3 4.2 16.1 5.1
Informacioni dhe komunikacioni 2.7 0.8 4.0 1.3
Aktivitete financiare dhe të sigurimit 2.9 0.9 2.4 0.8
Aktivitete të pasurive të paluajtshme 5.4 1.7 5.3 1.7
Aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike 1.0 0.3 1.5 0.5
Shërbime administrative dhe mbështetëse 0.7 0.2 2.9 0.9

11 Përcaktimi për kreditë e pambrojtura nga rreziku i kursit të këmbimit jepet në rregulloren e 
Bankës së Shqipërisë, nr. 62, datë 14.9.2011, “Për administrimin e rrezikut të kredisë”, neni 
4, pika 2, shkronja “c”.

12 Të dhënat nuk përfshijnë jorezidentët.
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Administrimi publik dhe mbrojtja; Sigurimi social i 
detyrueshëm 1.0 0.3 0.0 0.0

Arsimi 5.5 1.7 4.3 1.3
Shëndetësia dhe aktivitete të punës sociale 4.0 1.3 4.7 1.5
Arte, argëtim dhe çlodhje 2.3 0.7 0.9 0.3
Aktivitete të tjera shërbimi 27.1 8.5 27.1 8.5
Aktivitetet të familjeve si punëdhënës; Aktivitete të 
prodhimit të mallrave e shërbimeve të pandryshueshme 
të familjeve për përdorimin e vet

1.3 0.4 0.8 0.3

Aktivitete të organizatave dhe organizmave ndërkom-
bëtare 0.2 0.0 0.0 0.0

Individët 175.1 35.5 186.5 35.7
Totali 492.8 100.0 522.4 101.0

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

5.4.1.2 Cilësia e aktiveve

Në fund të vitit 2019, kredia me probleme arriti nivelin 48.18 miliardë lekë, 
duke u ulur me 16.18 miliardë lekë ose 25.1% krahasuar me një vit më parë. 
Treguesi i kredive me probleme ka pësuar një rënie prej 2.72 pikë përqindjeje 
në terma vjetorë, duke arritur në 8.37% në fund të vitit 2019. 

Teprica e kredisë me probleme neto ndaj totalit të portofolit të kredisë paraqitet 
në nivelin 3.4%, në rënie me 0.41 pikë përqindje krahasuar me dhjetorin e 
vitit 2018.

Në portofolin e kredive cilësore, evidentohet rritje e kredive të klasifikuara 
“standard” me 3.87 pikë përqindje dhe rritje e peshës së kredive të klasifikuara 
“në ndjekje” me 0.19 pikë përqindje. Ndërkohë, në portofolin e kredive me 
probleme, evidentohet ulje e klasave “nënstandard” dhe “të humbura” me 
përkatësisht 0.55 pikë përqindje dhe 1.99 pikë përqindje. Ndërsa, klasa 

Gra�k 10. Ecuria e portofolit të kredive me 
probleme dhe e portofolit të kredive, krahasuar 

me tremujorin paraardhës (në përqindje)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gra�k 11. Ecuria e tepricës së kredisë me 
probleme në sistemin bankar

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gra�k 14. Teprica e kredisë me probleme për 
bizneset dhe individët

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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e kredive të klasifikuara “të dyshimta” evidentohet në rritje me 0.24 pikë 
përqindje.

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

Klasifikimi i kredisë 2018 2019
T I T II T III T IV T I T II T III T IV

Standard 79.4 82.7 84.7 84.7 84.2 84.2 84.5 87.2
Në ndjekje 7.6 4.7 4.4 4.4 4.6 4.7 5.0 4.6
Nënstandard 3.7 3.5 3.3 3.2 3.7 3.9 3.7 2.5
Të dyshimta 2.9 3.2 2.6 2.5 2.3 2.2 2.3 2.7
Të humbura 6.4 5.9 5.5 5.2 5.2 5.0 4.4 3.0

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Fondet rezervë për mbulimin e humbjeve nga kreditë rezultojnë në 28.61 miliardë 
lekë, me një ulje prej rreth 13.60 miliardë lekësh kundrejt një viti më parë; gjithashtu 
mbulimi i kredive me probleme me fonde rezervë për humbjet nga kreditë është 

59.4%, rreth 6.2 pikë përqindje më i ulët. 

Treguesi i kredive me probleme neto ndaj kapitalit 
rregullator ka rënë me 1.5 pikë përqindje në krahasim 
me një vit më parë, duke treguar rritje të aftësisë së 
sistemit për të mbuluar me kapital humbjet që mund 
të vijnë nga përkeqësimi i kredisë. Përmirësimi i këtij 
treguesi vjen si pasojë e rënies më të madhe të kredive 
me probleme në raport me kapitalin rregullator. 

Për sa i përket cilësisë së kredisë të ndarë sipas 
llojit të subjektit, treguesi i kredisë me probleme për 
biznesin ka rënë me 3.52%, duke shkuar në nivelin 
10.73%, ndërsa për individët ka rënë me 1.25 pikë 
përqindje kundrejt një viti më parë, duke shënuar 
nivelin 5.19%. 

Gra�k 12. Fonde rezervë për mbulimin e 
humbjeve nga kreditë me probleme

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gra�k 13.  Ecuria e raportit kredi me probleme 
neto/kapital rregullator

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Për sa i përket ndarjes së kredive me probleme sipas monedhës, rezulton se 
portofoli i kredive me probleme në lekë paraqet një tregues më të ulët me 
6.56% (8.55% në fund të vitit të kaluar) krahasuar me portofolin në valutë me 
10.09% (13.07% në fund të vitit të kaluar).

Treguesi i kredive me probleme ndaj kredive në valutë të pambrojtura ndaj 
rrezikut të kursit të këmbimit është 22.6%, në ulje me 8 pikë përqindje kundrejt 
fundit të vitit 2018. Kjo ulje ka ardhur si pasojë e rënies së kredive me probleme 
në valutë me 30.06% dhe rënies së tepricës së kredive në valutë të pambrojtura 
ndaj rrezikut të kursit të këmbimit me 5.31%.

Nga të dhënat e raportuara, rezulton se pjesa më e madhe e portofolit të 
kredive (79.65%) është e kolateralizuar, duke u rritur në peshë me 1.45 pikë 
përqindje, krahasuar me një vit më parë (78.2%). Referuar llojit të kolateralit, 
pjesa më madhe e kredive të sistemit, rreth 53% 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 48%. 

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% 72% 43% 51% 53% 51%
Cash 3% 3% 1% 4% 2% 4%
Kolateral tjetër 5% 9% 43% 26% 30% 20%
Kredi e pakolateralizuar 36% 15% 13% 19% 25% 16%
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 

Gra�k 15. Teprica e kredisë me probleme 
sipas monedhave

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gra�k 16.  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: Instat, Banka e Shqipërisë.
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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 2019.

5.4.2 RREZIKU I LIKUIDITETIT

Situata e përgjithshme e likuiditetit të sistemit bankar, gjatë vitit 2019, 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 kontribues kryesor i financimit të aktivitetit të bankave, niveli shumë i lartë 
(dy herë më i madh se minimumi rregullator) 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, për disa vite me radhë, paraqiten ndjeshëm mbi normat 
minimale të kërkuara nga kuadri rregullativ i Bankës së Shqipërisë. Në dhjetor 
2019, raporti i aktiveve likuide ndaj detyrimeve afatshkurtra për sistemin 
bankar rezultoi në 49.40%13, me një rritje prej 3.19 pikë përqindje krahasuar 
me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Zmadhimi ka ndodhur si pasojë e 
zvogëlimit të pasiveve afatshkurtra (-0.97%) në një kohë kur aktivet likuide kanë 
rezultuar me rritje (5.87%).

Treguesi i likuiditetit në valutë, në dhjetor 2019, paraqitet në rritje, në nivelin 
38.57%14 (nga 36.82% në dhjetor 2018), si pasojë e rritjes së aktiveve likuide 
në valutë dhe e uljes së pasiveve afatshkurtra. Rritja e aktiveve likuide në valutë 
evidentohet në rritjen e “llogarive rrjedhëse me bankat dhe institucionet e tjera 
financiare” si dhe në rritjen e “depozitave me afat të mbetur deri në 7 ditë me 
bankat apo institucione financiare”. Aktivet likuide në lekë vijojnë të mbeten 
mbështetësit kryesorë të likuiditetit në nivelin 60.75% të totalit të aktiveve likuide 
(55.99% të totalit të aktiveve likuide në dhjetor 2018). Niveli i treguesit të 
likuiditetit në lekë, në dhjetor 2019, arrin në 62.41%, me një rritje të ndjeshme 
ndaj atij të një viti më parë (57.78% në dhjetor 2018). Rritja e tij përgjatë 
këtij viti vjen nga rritja e ndjeshme në investimet në obligacione të Qeverisë 
Shqiptare (10.6 mld lekë ose 11.09%), si dhe në zërin “letra me vlerë të 
qeverisë shqiptare (bono thesari dhe obligacione), që plotësojnë kriteret e 
Bankës së Shqipërisë “Mbi garancitë në operacionet kredituese të Bankës së 
Shqipërisë” dhe “Mbi marrëveshjet e riblerjes dhe të anasjella të riblerjes” (me 
12.65 mld lekë ose 13.07%).

13 Niveli minimal i lejuar i këtij treguesi sipas kërkesave rregullative është 20%.
14 Sipas kërkesave rregullative, niveli minimal i lejuar i treguesit në lekë është 15% dhe ai në 

valutë 20%.
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5.4.2.1 Depozitat e sistemit15 

Depozitat e klientëve mbeten burimi kryesor i financimit për sistemin bankar shqiptar, 
me një peshë prej 80.86% (81.23% dhjetor 2018) të totalit të pasivit. Në dhjetor 
2019, vlera totale e depozitave të sistemit arrin 1.193 miliardë lekë, me një rritje 
vjetore prej 1.1%, krahasuar me një vit më parë. Pesha e monedhës vendase në 
totalin e depozitave është rritur në 48.51%, nga 46.87% në dhjetor 2018. Struktura 
e maturitetit ka njohur një zhvendosje të lehtë në drejtim të afateve më të gjata (mbi 
12 muaj), si rezultat i normave të interesit të tregut më të favorshme në këto afate.

5.4.2.2 Përqendrimi i depozitave 

Lidhur me përqendrimet e depozituesve më të mëdhenj, në dhjetor 2019, 
dhjetë depozituesit më të mëdhenj zënë 5.51% të totalit të depozitave të 
sistemit bankar, kundrejt 5.3% që zinin në dhjetor 2018. Për grupet e tjera të 
depozituesve të mëdhenj gjatë vitit kanë pasur një tkurrje të lehtë. Depozitat 
e individëve mbeten baza kryesore e depozitave të sistemit, me peshë prej 
84.06% të totalit të depozitave, me një rritje rreth 1.25 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 individëve 
janë rritur, ndërkohë llogaritë e bizneseve kanë njohur rënie (përkatësisht 
+2.62% dhe -7.43%). 

5.4.2.3 Treguesi “kredi ndaj depozitave”

Raporti “kredi/depozita”, në dhjetor 2019, paraqitet në nivelin 48.25% 
(dhjetor 2018, 49.2%) gjë që tregon për një hapësirë relativisht të mirë në 
dispozicion të sistemit për të rritur kreditimin në vend. Gjatë vitit 2019, treguesi 
është reduktuar lehtësisht, për shkak të drejtimeve të kundërta të ndryshimit të 
portofolit të kredisë dhe totalit të depozitave (këto të fundit janë rritur). Ky raport 
ka evidentuar gjithnjë vlera më të larta në valutë me gjithë rënien e treguesit 
gjatë vitit 2019 (nga 56.07% në 51.2%), nën ndikimin e të njëjtëve faktorë të 
përmendur për treguesin në total.

5.4.2.4 Aktivet likuide të sistemit 

Aktivet likuide janë rritur me 29.17 miliardë lekë ose 5.87%, gjatë vitit 2019. Rritja 
vjen më së shumti nga investimi në letra me vlerë të Qeverisë Shqiptare, si dhe nga 
rritja e nivelit të depozitave me afat të mbetur deri në 7 ditë e llogaritë rrjedhëse.

Totali i aktiveve likuide të sistemit bankar, në dhjetor 2019, arriti në 526.5 
miliardë lekë dhe në strukturën e tyre, peshën kryesore e zënë letrat me vlerë të 
Qeverisë Shqiptare (me 51.36%, nga 50.32% në dhjetor 2018).
15 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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5.4.2.5 Burimet e tjera financiare

Burimet e tjera financiare të sistemit bankar kanë një peshë relativisht të vogël në 
totalin e pasiveve, rreth 5.96%, me një zgjerim të lehtë gjatë vitit (dhjetor 2018, 
5.48%). Pjesa kryesore e këtij zëri përfaqësohet nga marrëveshjet e riblerjes, 
detyrimet ndaj institucioneve financiare dhe huatë. Burimet e përhershme zënë 
12.1% të totalit të pasiveve, ndërkohë që pjesa tjetër përbëhet nga detyrimet e 
tjera dhe një pjesë mjaft e vogël nga veprimet me letrat me vlerë.
 

5.4.2.6 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 të përballojnë me sukses situata të tilla.

5.4.3 RREZIQET E TREGUT

Ekspozimi i sistemit bankar ndaj rreziqeve të tregut edhe gjatë vitit 2019 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 1.55% 
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 ndikimi, në dhjetor 2019, është 7.32%, krahasuar 
me dhjetorin e vitit 201816 (6.59%). Për disa banka, ky ndikim është më i madh, 
por gjithsesi larg limiteve rregullatore, për shkak të strukturës së maturitetit mesatar të 
portofolit të kredisë dhe të investimeve në letra me vlerë që kanë në bilanc.

Rreziku i tregut që vjen nga ekspozimi ndaj kursit të këmbimit, i vlerësuar nga 
dinamika e pozicionit të hapur valutor, vijon të shfaqet i ulët, dhe kjo sjellje 
ka qenë mbizotëruese gjatë gjithë vitit 2019. Ekspozimi i sektorit bankar ndaj 
rrezikut të kursit të këmbimit, në dhjetor 2019, ishte “në blerje” në masën 
10.66 miliardë lekë, ose 7.43% e kapitalit rregullator të sistemit bankar17. 
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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Këto nivele mbeten larg limitit rregullator prej 30%. Për dy prej bankave, niveli 
i ekspozimit të të cilave është mbi nivelin e treguesit të sistemit, 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 
ecurisë vjetore të analizuar. Portofoli i tregtueshëm në nivel sistemi shfaqet mjaft i 
ulët ndaj totalit të aktiveve (0.25% në dhjetor 2019, nga 0.1% që ishte në dhjetor 
2018). 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 bankat 
individuale, si edhe sistemi bankar në tërësi, do të ishin në gjendje të përballonin 
skenarët e parashikuar.

5.4.4 RREZIKU OPERACIONAL

Ecuria e ekspozimit ndaj rrezikut operacional për fundin e vitit 2019 tregon 
ekspozim më të lartë krahasuar me vitin e kaluar, kur humbjet vjetore bruto 
shënuan rritje tepër të lartë, të ndikuara kryesisht nga një ngjarje e vetme, 
grabitja e vlerave në transport në prill 2019, duke prekur tre banka. Kjo 
ngjarje ka dhënë efektin më të lartë në rritjen e humbjeve vjetore bruto nga 
0.2 mld lekë në vitin 2018 në 1.04 mld lekë në vitin 2019. Aktualisht, bankat 
e prekura nga ngjarja e grabitjes në aeroport janë në proces rimbursimi nga 
kompanitë e sigurimit, pasi vlerat e grabitura kanë qenë plotësisht të siguruara. 
Numri i ngjarjeve paraqitet gjithashtu në rritje nga viti i kaluar me 1,655 
ngjarje nga 1,375 në vitin 2018. 

Linja e biznesit me humbjet më të larta për vitin 2019 ka rezultuar linja “Veprime 
me thesarin” me një peshë prej 77% ndaj totalit të humbjeve, e ndjekur nga 
linja “Veprimtari bankare me pakicë” me një peshë prej 14%. Ngjarjet 
përcaktuese të humbjeve për vitin 2019, në dallim nga një vit më parë, kanë 
rezultuar ngjarjet e “Mashtrimit të jashtëm” në masën 81% të humbjeve të 
sistemit bankar. Ndryshimi në segmentimin e humbjeve sipas linjave të biznesit 
dhe llojit të ngjarjeve ka ardhur si pasojë e ndikimit tepër të lartë të humbjeve 
të sistemit bankar nga ngjarja e grabitjes në aeroport.

Raporti i humbjeve ndaj kërkesës për kapital për rrezikun operacional paraqet 
përkeqësim të ndjeshëm nga viti i kaluar, duke shënuar rritje nga 3.41% në vitin 
2018, në 16.44% në vitin 2019, si rrjedhojë e rritjes së humbjeve operacionale 
prej 341%. Ndërkohë që kërkesa për kapital paraqitet në të njëjtat nivele me 
vitin e kaluar me një rritje të lehtë prej +2%. Bankat të cilat kanë regjistruar 
raportin më të ulët të humbjeve ndaj kapitalit për rrezikun operacional janë ato 
të prekura nga grabitja e ndodhur në aeroport. 
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5.4.4.1 Teknologjia e informacionit

Në vazhdim të ndryshimeve dhe investimeve të kryera gjatë vitit 2018, gjatë 
2019-ës, bankat kanë vazhduar investimet në sigurinë e informacionit. Vëmendje 
po i kushtohet sigurisë së informacionit dhe monitorimit të vazhdueshëm të 
rrezikut në lidhje me të, veçanërisht për produktet elektronike të ofruara. Gjatë 
vitit 2019, për shkak dhe të lëkundjeve të forta sizmike të ndodhura në vendin 
tonë, vëmendje i është kushtuar rishikimit të planeve të vazhdimësisë së punës. 
Për shkak të situatës së krijuar, si dhe për faktin se një pjesë e bankave kanë 
parë si mundësi aktivizimin e plotë ose të pjesshëm të këtyre planeve, kanë 
dalë në pah mangësitë që disa prej tyre kanë pasur. Këto mangësi janë 
duke u rishikuar për t’i bërë këto plane sa më efektive. Kuadri i politikave dhe 
procedurave në lidhje me TIK 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. Përsa i përket produkteve elektronike, bankat gjatë kësaj 
periudhe kanë kryer përmirësimin e produkteve të ofruara, si dhe përditësimet e 
programeve që ofrojnë këto shërbime me qëllim lehtësimin e përdorimit të tyre 
dhe rritjen e gamës së shërbimeve. 

5.4.5 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.

Gjatë vitit 2019 vlerësohet se në përgjithësi subjektet financiare kanë rritur 
vëmendjen dhe përpjekjet për një administrim sa më të përshtatshëm të 
rrezikut të pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit (PPP/FT), respektimin 
e kërkesave ligjore, rregullatore dhe të kuadrit të brendshëm rregullativ në 
këtë fushë. Megjithatë, ekzaminimet në vend të kryera gjatë vitit 2019 kanë 
evidentuar problematikat në procese të ndryshme për çdo subjekt. Në këtë 
drejtim, fokusi i mbikëqyrjes është vënë kryesisht në fusha të tilla si:

- kuadri rregullator i subjekteve;
- strukturat, burimet njerëzore dhe sistemet në funksion të administrimit të 

rrezikut PPP/FT;
- menaxhimi efektiv i rreziqeve që vijnë nga pastrimi i parave/financimi 

i terrorizmit;
- identifikimi i pronarit përfitues dhe strukturës së pronësisë së kontrollit të 

klientit; 
- kategorizimi i klientëve dhe transaksioneve sipas shkallës së rrezikut;
- analiza e transaksioneve komplekse e të pazakonta që janë kryer apo 
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tentohen të kryhen;
- zbatimi i detyrimeve ligjore;
- sistemet e kontrollit të brendshëm.

Përgjatë vitit 2019, janë kryer 113 ekzaminime në subjektet financiare të 
licencuara nga Banka e Shqipërisë me fokus çështjet e parandalimit të pastrimit 
të parave dhe financimin e terrorizmit, përkatësisht në këto subjekte:

o 12 banka;
o 3 subjekte financiare jobanka;
o 1 shoqëri kursim-krediti;
o 97 zyra këmbimi valutor (ZKV).

Referuar ekzaminimeve në vend, vlen të përmendet se një pjesë e tyre (8 
ekzaminime) janë kryer në kuadër të bashkëpunimit me Drejtorinë e Përgjithshme 
të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP), në këto subjekte:

o 5 banka
o 3 zyra këmbimi valutor (ZKV)

Llojet e problematikave të identifikuara në banka, në mënyrë të përmbledhur, 
kanë konsistuar kryesisht në:

- mangësi në kuadrin rregullator të brendshëm dhe nevojën për përmirësim 
të tij;

- raste me tregues anomalie pa një analizë të thelluar për të konkluduar 
nëse duhen raportuar si RAD pranë autoritetit përgjegjës;

- nevojën për përmirësim në raportin vjetor të vlerësimit të rrezikut PP/FT;
- zotërimin/përditësimin e informacionit ligjor për klientin;
- moszotërimin 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;

- procesin e krijimit të marrëdhënies së biznesit me kategori klientësh 
institucione financiare, të cilat bien në kundërshtim me kërkesat ligjore/
rregullatore në lidhje me PPP/PFT;

- mungesë informacioni nga ana e bankës mbi vëllimin e aktivitetit apo 
të ardhurat nga biznesi;

- vëmendje më të lartë për transaksionet cash;
- mospërputhjen e të dhënave me profilin e klientit dhe aktivitetin e tij; 
- mosjustifikimin e transaksioneve të kryera nga punonjësit e bankës;
- regjistrimin në sistem/identifikimin e pronarit përfitues;
- klasifikimin jo të saktë të klientëve, sipas rrezikut;
- burime njerëzore (staf) të pamjaftueshme për çështjet PPP/FT;
- trajnimet (mungesë e tyre ose jo të shpeshta për stafin e njësisë PPP/FT).

Llojet e problematikave të identifikuara në institucionet financiare jobanka dhe në 
shoqëritë e kursim-kreditit, në mënyrë të përmbledhur, kanë konsistuar kryesisht në:
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- mospërputhje të kuadrit të brendshëm rregullator me kërkesat ligjore/
rregullatore;

- mosnjoftim në Bankën e Shqipërisë të personit përgjegjës;
- të dhëna jo të plota në sistemin e centralizuar si dhe kategorizim jo i 

saktë i klientëve sipas rrezikut;
- verifikim të identitetit të klientëve nëpërmjet dokumenteve ligjërisht të 

vlefshme;
- analizim të profilit të klientit dhe marrje informacioni mbi burimin e të 

ardhurave dhe qëllimin e përdorimit të fondeve;
- përshkrim të punës për çështjet PPP/PFT;
- mospërputhje me kërkesat ligjore/rregullatore në lidhje me zbatimin e 

masave kundër financimit të terrorizmit;
- rolin e strukturave në procesin e zbatimit të masave kundër financimit të 

terrorizmit, si dhe autoritetin ku duhet të raportojnë;
- trajnime të stafit me frekuencë të ulët për çështjet PPP/PFT;
- mungesë fokusi nga auditimi i brendshëm për çështjet e PPP/FT.

Llojet e problematikave të identifikuara në zyrat e këmbimit valutor kanë 
konsistuar kryesisht në:

- mosrespektim i procedurave identifikuese të klientëve, identifikim 
i klientëve dhe verifikim i identitetit të tyre si pasojë e mosraportimit 
në Bankën e Shqipërisë dhe mangësi në ruajtjen e dokumentacionit 
mbështetës të veprimeve valutore;

- mosrespektim i kërkesave për marrjen e masave parandaluese për 
krijimin e një sistemi të centralizuar përgjegjës për grumbullimin dhe 
analizimin e të dhënave, dhe me elemente për identifikimin e anomalive;

- raportimin e transaksioneve mbi limit, mosraportimi në Drejtorinë e 
Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave të transaksioneve në 
para fizike (RTPF) në vlerë të barabartë apo më të madhe se 1 milion 
lekë, të kryera si një transaksion i vetëm ose si transaksione të lidhura 
brenda 24 orëve;

- njohuri jo të mjaftueshme mbi detyrimet ligjore/rregullatore për 
parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizimit;

- njohuri jo të mjaftueshme me detyrimet ligjore të përcaktuara në ligjin 
nr. 157.2013 “Për masat kundër financimit të terrorizmit”.

Në mbikëqyrjen e këtij rreziku, Banka e Shqipërisë ka vijuar bashkëpunimin e 
ngushtë edhe me autoritetin përgjegjës, Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit 
të Pastrimit të Parave, nëpërmjet kryerjes së ekzaminimeve të përbashkëta, 
shkëmbimit të informacionit; koordinimit të masave administrative, koordinimit 
të raportimeve për organizmat ndërkombëtare, rishikimit të kuadrit ligjor për 
çështje të parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit etj., 
si dhe me Ministrinë e Punëve të Jashtme nëpërmjet shpërndarjes tek subjektet 
e licencuara të rezolutave të Këshillit të Sigurimit të OKB-së për përditësimin e 
listës së sanksioneve dhe vendimeve të Këshillit të Ministrave për përditësimin e 
listës së personave të shpallur si financues të terrorizmit.
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Në kuadër të zbatimit të rekomandimeve nga Komiteti i Ekspertëve të KiE-
së për Vlerësimin e Masave kundër Pastrimit të Parave dhe Financimit të 
Terrorizmit (MONEYVAL), Banka e Shqipërisë gjatë gjithë vitit ka qenë e 
përfshirë në zbatimin e planit kombëtar të masave sipas përkatësisë si për 
çështjet teknike ashtu edhe ato të efektivitetit, në drejtim të përmirësimit të 
kuadrit rregullator dhe forcimit të efektivitetit të procesit mbikëqyrës, me qëllim 
adresimin e problematikave kryesore të evidentuara në raport, përmbushja e të 
cilave do të vijojë edhe përgjatë vitit 2020. Në këtë kuadër, midis të tjerave, 
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi në mbledhjen e datës 18 
dhjetor 2019, disa ndryshime në rregulloren nr. 44, datë 10.6.2009 “Për 
parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”.

Ndryshimet synojnë sigurimin e konsistencës me dispozitat e reja dhe të 
ndryshuara të ligjit nr. 9917 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe 
financimit të terrorizmit”, si dhe plotësimin e paketës së ndryshimeve rregullative 
në vijim të paketës së ndryshimeve në rregulloret e licencimit, të miratuara ne 
3 korrik 2019 nga Këshilli Mbikëqyrës, në kuadër të angazhimeve të Bankës 
së Shqipërisë, për zbatimin e rekomandimeve të Komitetit të Ekspertëve të 
Moneyval. 

Ndryshimet në rregulloren nr. 44 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe 
financimit të terrorizmit”, konsistojnë në forcimin e mëtejshëm të kërkesave të 
autoritetit mbikëqyrës për subjektet, për një administrim më të mirë të rrezikut të 
pastrimit të parave dhe të financimit të terrorizmit. Njëkohësisht, parashikohen 
kërkesa për trajnimin e vazhdueshëm të personave përgjegjës dhe të strukturës 
përgjegjëse për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. 

Gjithashtu, ka vijuar edhe këtë vit vlerësimi nga jashtë i ekspozimit të këtij rreziku 
për subjektet në kontekstin e analizave në distancë mbi bazën e raportimeve 
në fillim të vitit 2020. Ky vlerësim, siç e kemi përmendur edhe një vit më parë, 
konsiston në integrimin e vlerësimit për sasinë e rrezikut dhe vlerësimin për 
cilësinë e administrimit të rrezikut, për të dhënë një vlerësim final. Vlerësimi u 
krye për 57 subjekte financiare (12 banka, 30 SFJB18 dhe 15 SHKK19).

Vlerësimi i integruar rezultoi me rrezik të mesëm për 34 subjekte (7 banka, 20 
SFJB dhe 7 SHKK) dhe me rrezik të lartë për 23 subjekte (5 banka, 10 SFJB 
dhe 8 SHKK).

Tabelë 15. Vlerësimi i integruar i rrezikut të pastrimit të parave dhe financimit 
të terrorizmit
Nr. i subjekteve Nr. Total I subjekteve Banka SFJB 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 23 34 0 5 7 0 10 20 0 8 7 0
Burimi: Banka e Shqipërisë.

18 Numri i SFJB-ve të licencuara në total është 32, por dy subjekte janë me aktivitet të pezulluar.
19 14 SHKK dhe një union.
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Arsyet e vlerësimit të subjekteve me rrezik të Lartë janë: 

- raporti i numrit të klientëve me rrezik të lartë ndaj numrit total të klientëve;
- raporti i tepricës së llogarisë së klientëve me rrezik të lartë ndaj tepricës 

së llogarisë së totalit të klientëve;
- raporti i numrit të transfertave me rrezik të lartë ndaj numrit totalit të 

transfertave të kryera;
- raporti i vlerës së transfertave me rrezik të lartë ndaj vlerës totale të 

transfertave të kryera;
- numri i RAD-ve të raportuara në raport me numrin total të klientëve; 
- cilësia e raportimit pranë autoritetit për administrimin e rrezikut të 

parandalimit e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

Pjesë integrale e vlerësimit të rrezikut për PPP/PFT sipas kësaj metodologjie, 
është edhe vlerësimi i integruar i transfertave të kryera nga subjektet (19 subjekte 
gjithsej, nga të cilat 12 banka dhe 7 SFJB). 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 5 subjekte 
(5 SFJB), me rrezik mesatarisht të ulët (MU) për 3 subjekte (3 banka), me rrezik 
mesatarisht të lartë (ML) për 3 subjekte (3 banka) dhe me rrezik të lartë (L) për 
8 subjekte (6 banka dhe 2 SFJB).

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 SFJB
Vlerësimi U MU ML L U MU ML L U MU ML L
Vlerësimi i Integruar 5 3 3 8 0 3 3 6 5 0 0 2

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Transparenca dhe publikimi i informacionit nga ana e subjekteve të licencuara 
kanë qëndruar në vëmendje të autoritetit mbikëqyrës përgjatë vitit 2019, 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.

Në kuadër të masave të ndërmarra nga Banka e Shqipërisë është rritur 
ndërgjegjësimi dhe angazhimi i sektorit bankar për çështjet e transparencës 
dhe të publikimit të informacionit. Megjithatë, nga procesi i ekzaminimeve në 
vend, bankat kanë ende disa çështje për të adresuar, të cilat më së shumti 
lidhen me elementet e mëposhtme:



Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes, 2019

47 Banka e Shqipërisë

- kuadrin rregullator të brendshëm (kryesisht në hartimin e metodologjisë 
për llogaritjen e komisioneve, procedura e ankesave);

- informacionit parakontraktor dhe të kontratës së huasë, dhe përshtatja e 
tyre me kërkesat rregullatore;

- elementet rregullatore në kontratën e llogarisë/depozitës dhe përshtatja 
e tyre me kërkesat rregullatore;

- njoftimi i klientëve për ndryshimin e kushteve të produktit dhe kryerja e 
tij në përputhje me kërkesat rregullatore;

- aplikimi i kushteve të reja të punës (p.sh.: ndryshim i normës së interesit 
të kredisë, aplikim komisioni) jo në përputhje me përcaktimet e kontratës 
së nënshkruar ndërmjet palëve dhe jo sipas kërkesave rregullatore;

- plotësinë e informacionit të publikuar;
- vëmendjes më të lartë të kontrollit të brendshëm në çështjet e transparencës.

Ndërkohë, në institucionet financiare jobanka dhe në shoqëritë e kursim-kreditit, 
çështjet për të adresuar më së shumti lidhen me:

- kuadrin rregullator të brendshëm në drejtim të përcaktimit të proceseve/
hapave që do të ndiqen në funksion të transparencës dhe ankesat e 
klientëve;

- kontratës së huasë dhe përshtatja e saj me kërkesat rregullatore;
- përmirësim të regjistrit të ankesave;
- etj.

Referuar publikimit të informacionit dhe transparencës me publikun, përgjatë 
vitit 2019, janë mbajtur në monitorim raportimet nga bankat të formateve 
standarde për komisionet dhe normat e interesit për kreditë dhe depozitat. Ky 
informacion publikohet në faqen zyrtare të internetit të Bankës së Shqipërisë, 
në funksion të rritjes së transparencës ndaj publikut dhe krahasueshmërisë së 
kostove të produkteve midis bankave. 

Gjithashtu, gjatë vitit 2019 janë monitoruar kërkesat minimale të publikimit të 
raporteve financiare nga bankat dhe degët e bankave të huaja. Pavarësisht 
zhvillimeve pozitive në sistemin bankar, lidhur me zbatueshmërinë e kërkesave 
rregullatore të Bankës së Shqipërisë mbi publikimet, gjatë vitit 2019, kanë 
rezultuar edhe mangësi, për rregullimin e të cilave Departamenti i Mbikëqyrjes 
ka marrë masat përkatëse. Çështjet e evidentuara në publikimin e informacionit 
konsistojnë në:

- ecurinë e gjendjes financiare të bankës;
- veçoritë kryesore kontraktuale të instrumenteve të kapitalit dhe veçanërisht 

të instrumenteve të borxhit të varur;
- shpenzimet për provigjione brenda klasifikimit të huave sipas sektorëve 

ekonomikë;
- shumën e kredive që u ka kaluar afati dhe atyre me probleme sipas 

shpërndarjes gjeografike dhe shpenzimeve për provigjione brenda këtij 
klasifikimi;
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Gra�k 17. Numri i ankesave të 
trajtuara në vite 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gra�k 18. Pesha e ankesave sipas 
segmentimit të ankuesve

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gra�k 19. Pesha e ankesave sipas 
segmentimit të produkteve të reklamuara 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gra�k 20. Pesha e ankesave sipas tipologjisë

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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- informacionin mbi format dhe elementet e shpërblimit për Këshillin 
Drejtues dhe drejtuesit ekzekutivë.

Trajtimi i ankesave nga klientët ka zënë një peshë të konsiderueshme në 
kuadrin e transparencës dhe mbrojtjes së klientëve të sektorit financiar. Gjatë 
vitit 2019 janë trajtuar në total 154 ankesa/kërkesa/letra të ardhura nga 
individë, biznese, persona fizikë dhe institucione shtetërore. Në grafikët më 
poshtë jepen të dhëna statistikore mbi ankesat e trajtuara.

Siç shihet edhe në Grafikun 18, numrin më të madh të ankesave të trajtuara e 
zënë individët me 64% të tyre. 

Siç vërehet nga Grafiku 19, peshën më të madhe e zë produkti i kredisë me 
60%.
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5.4.6 PËRFITUESHMËRIA

5.4.6.1 Rezultati neto dhe struktura e tij

Rezultati financiar i vitit 2019 ishte pozitiv, me një vlerë prej rreth 19.89 
miliardë lekësh ose 1.5 miliardë lekë më i lartë se ai i vitit 2018.

Përgjatë vitit 2019, ndikimin më të madh në rezultatin financiar e ka dhënë 
tremujori i dytë, me një rezultat financiar neto prej rreth 5.48 miliardë lekësh, 
duke u ulur lehtë për tremujorët në vijim. Rritja e të ardhurave neto të veprimtarisë 
dhe ulja e shpenzimeve për provigjione kanë bërë që fitimi i vitit 2019 të jetë 
më i lartë se ai i vitit paraardhës. 

Rezultati ka pasur disa luhatje gjatë muajve të vitit 2019, i shoqëruar me 
rritje konstante gjatë gjithë muajve, duke njohur rritjen më të madhe në muajin 
qershor me 2.52 miliardë lekë.

5.4.6.2 Treguesit e përfitueshmërisë 

Si rrjedhojë e rezultatit financiar pozitiv më të lartë se 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 krahasuar me vitin 2018. Vlerat, në fund të vitit 2019, shfaqen në 1.39% 
për RoAA dhe 13.45% për RoAE, ndërsa në fund të vitit 2018 këta tregues 
ishin përkatësisht 1.32% dhe 12.96%.

Tabelë 17. Treguesit kryesorë të përfitueshmërisë (në përqindje; kumulative)
Treguesit Dhjetor 2019 Dhjetor 2018 Dhjetor 2017 Dhjetor 2016
 RoAA  1,39  1,32  1,56  0,69 
 RoAE  13,45  12,96  15,71  7,15 

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. Marzhi neto nga interesat (në përqindje)
  Dhjetor 2019  Dhjetor 2018  Dhjetor 2017  Dhjetor 2016 
Të ardhurat nga interesat/
aktive mesatare që sjellin të 
ardhura (1) 

3,4 3,8 3,8 5,2 

Shpenzime për interesa/
aktive mesatare që sjellin të 
ardhura (2) 

0,7 0,7 0,6 1,0 

Marzhi neto nga interesat 
(NIM)[(1) - (2)] 2,7 3,0 3,2 4,2 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gjatë vitit 2019, veprimtaria bankare e bazuar në instrumente që gjenerojnë të 
ardhura nga interesat ka pasur një rënie të lehtë krahasuar me vitin paraardhës. 
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Gra�k 21. Ecuria e kapitalit aksioner

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Rezultati vjen si rrjedhojë e rritjes së shpenzimeve për interesa ndaj aktiveve 
mesatare.

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

Treguesit Tremujori IV 
2019

Tremujori II 
2019

Tremujori IV 
2018

Tremujori II 
2018

Aktivet mesatare që sjellin të ardhura (1) 1.214.030,9 1.201.372,0 1.160.293,4 1.181.021,9 
Pasivet mesatare që shkaktojnë shpenzime (2) 1.340.378,5 1.328.648,8 1.295.851,6 1.327.402,2 
Aktivet mesatare (3) 1.432.281,9 1.425.427,7 1.397.050,9 1.434.738,6 
(1) / (3) 84,76% 84,28% 83,05% 82,32%
(2) / (3) 93,58% 93,21% 92,76% 92,52%

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Në fund të vitit 2019, raporti i aktiveve mesatare që sjellin të ardhura ndaj 
aktiveve mesatare u rrit me 1.71 pikë përqindje (nga 83.05% në 84.76%) 
krahasuar me fundin e vitit të kaluar, ndikuar nga rritja e aktiveve mesatare 
që sjellin të ardhura në vlerën 53.73 mld lekë përkundrejt rritjes më të vogël 
të aktiveve mesatare në vlerën 35.23 mld lekë. Përsa i përket raportit pasive 
mesatare që shkaktojnë shpenzime ndaj aktiveve mesatare, rezulton të jetë 
rritur me 0.83 pikë përqindje (nga 92.76% në 93.58%) krahasuar me fundin e 
vitit të kaluar, ndikuar nga rritja e pasiveve mesatare që shkaktojnë shpenzime 
në vlerën 44.52 mld lekë përkundrejt rritjes më të vogël të aktiveve mesatare. 
Treguesi i efikasitetit të sistemit, në fund të vitit 2019, është rritur me 0.85 
pikë përqindje në krahasim me vitin paraardhës, në kushtet kur të ardhurat 
operacionale janë ulur me 2 miliardë lekë ose 3.81%, ndërsa shpenzimet 
operacionale janë ulur me 0.71 miliardë lekë ose 2.37%.

Tabelë 20. Ecuria e treguesit të efikasitetit (në milionë lekë)
Treguesit Dhjetor 2019 Dhjetor 2018 Dhjetor 2017 Dhjetor 2016
 Shpenzime operacionale (1) 29.474,5 30.188,7 29.530,7 29.143,1
 E ardhura operacionale* (2) 51.451,9 53.490,6 54.185,5 57.799,8
 Efikasiteti (1) / (2) 57,29% 56,44% 54,5% 50%

Burimi: Banka e Shqipërisë.

5.4.7 MJAFTUESHMËRIA E KAPITALIT

5.4.7.1 Kapitali aksioner 

Në fund të vitit 2019, kapitali aksioner i sistemit 
bankar arrin nivelin 154.23 miliardë lekë, me një 
rritje vjetore prej 6.15 miliardë lekësh (4.15%) 
përkundrejt rritjes në nivel më të ulët prej 0.5 miliardë 
lekësh (0.34%) gjatë vitit 2018.

Gjatë vitit 2019, kapitali aksioner ka shfaqur një 
rënie në tremujorin e parë (1.5%). Ndërkohë që 
rritja gjatë pjesës tjetër të vitit ka variuar ndërmjet 
normave (0.9% dhe 2.8%, ku rritja më e madhe ka 
qenë gjatë tremujorit të fundit, ndërsa ajo më e ulët 
gjatë tremujorit të tretë. 
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Gra�k 22. Ecuria e normës së mjaftueshmërisë 
së kapitalit dhe komponentëve të saj

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Komponentët me ndikim më të madh material në rritjen e kapitalit aksioner 
janë rritja e fitimit të pashpërndarë me rreth 6.33 miliardë lekë (ose me rreth 9 
herë më shumë), rritja e rezervave me 2.37 mld lekë, rritja e fitimit të vitit me 
1.48 mld lekë, ndërkohë që kapitali i paguar ra me rreth 4.84 miliardë lekë, 
në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ndjekur nga rënia e 
diferencave të rivlerësimit me 0.11 mld lekë.

Tabelë 21. Struktura e kapitalit aksioner të sistemit dhe ecuria e 
komponentëve të tij

Treguesit Dhjetor 2019 Dhjetor 2018 Dhjetor 2017 Dhjetor 2016
mln lek % mln lek % mln lek % mln lek %

 Kapitali aksioner 154,234.5 100.0 147,453.5 100.0 146,507.5 100.0 136,883.1 93.1
 Kapitali i paguar 105,767.5 68.6 110,251.8 74.8 128,713.8 87.9 123,416.2 84.0
 Primet e aksioneve 6,991.6 4.5 6,440.5 4.4 6,479.8 4.4 6,259.1 4.3
 Rezervat 21,271.5 13.8 18,220.7 12.4 12,924.6 8.8 12,289.2 8.4
 Diferencë rivlerësimi (6,812.3) (4.4) (6,994.0) (4.7) (2,255.5) (1.5) 4,738.5 3.2
 Fitim/humbje e pashpërndarë 7,121.4 4.6 1,143.5 0.8 (20,983.6) (14.3) (19,090.1) (13.0)
 Fitim/humbje e periudhës 19,894.8 12.9 18,391.0 12.5 21,628.4 14.8 9,270.1 6.3

Burimi: Banka e Shqipërisë.

5.4.7.2 Raporti i mjaftueshmërisë së 
kapitalit

Përkundrejt minimumit rregullator të kërkuar prej 
12%20, raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit, si 
tregues thelbësor mbikëqyrës, në fund të vitit 2019, 
raportohet në nivelin 18.3%. Në krahasim me të 
njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ky tregues shfaqet 
me një rënie prej 0.38 pikë përqindjeje. 

5.4.7.2.1 Kapitali rregullator 

Kapitali rregullator i sistemit bankar evidentohet në 
nivelin 143.48 miliardë lekë. Në krahasim me vitin 
2018, kapitali rregullator shfaq një rënie prej 2.53 
miliardë lekësh (1.73%).

Kapitali bazë i sistemit bankar përbën komponentin kryesor të kapitalit rregullator 
të sistemit me një peshë prej rreth 93.36%, në rritje me 0.21 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 14.64 miliardë lekë.

20 Për disa banka, ky nivel është kërkuar më i lartë se minimumi rregullator.



Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes, 2019

52Banka e Shqipërisë

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

Totali i aktiveve dhe i zërave jashtë bilancit të ponderuara me rrezik është 
rritur në krahasim me atë të vitit të kaluar me 2.35 miliardë lekë ose 12.58%. 
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 87.65%, e ndjekur nga kërkesa për kapital për rrezikun operacional me 
10.07% dhe kërkesa për kapital për rrezikun e tregut me 2.27%.

5.5 INSTITUCIONET FINANCIARE JOBANKA DHE SHOQËRITË 
E KURSIM-KREDITIT

5.5.1 SUBJEKTET FINANCIARE JOBANKA

5.5.1.1 Të përgjithshme 

Në dhjetor 2019, numërohen 32 subjekte financiare jobanka (SFJB), duke 
u shtuar me 2 subjekte në raport me vitin 2018. Subjektet e licencuara janë 
Tirana Capital Trade për veprimtarinë e faktoringut dhe Micro Credit Risk për 
veprimtarinë e Mikrokredisë.

Tabelë 22. Veprimtaria e institucioneve financiare jobanka

Nr. Institucione financiare jobanka

Veprimtari 
të shërbimit 

të pagesave 
dhe transfer-

imit të parave

Veprimtari me rrezik kredie Këmbim valutor

Kredidhënie Mikrokredi Qira Fi-
nanciare Faktoring

Shër-
bime të 

këmbimit 
valutor

Shërbime 
këshilluese 
për këmbi-
min 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 √
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24 Albanian Factoring Services         √    
25 Omnifactor         √    
26 Tirana Factoring & Lease       √ √ √   
27 Albanian Financial Institution   √   √ √    
28 Kastrati √            
29 Pay & Go √            
30 Raea Financial Services √ √ √
31 Tirana Capital Trade √
32 Micro Credit Risk √

Burimi: Banka e Shqipërisë.  
* Unioni Financiar i Tiranës dhe EasyPay janë të licencuara edhe si institucione të parasë 
elektronike.

5.5.1.2 Ecuria e aktiveve të subjekteve financiare jobanka

Totali i aktiveve për subjektet financiare jobanka (SFJB), në dhjetor 2019, arrin në 
nivelin 58.1 miliardë lekë, duke u rritur me rreth 11.8 miliardë lekë ose 25.4%. 
Kjo rritje është gjeneruar kryesisht nga subjektet: Fondi Besa (41%), Iutecredit 
Albania (16%), Kredo Financë (11%), NOA (8%), Raiffeisen Leasing (8%). Aktivet 
e subjekteve financiare jobanka zënë rreth 3.9% të totalit të aktiveve të sistemit 
bankar, duke u rritur me 0.8 pikë përqindje krahasuar me vitin paraardhës. 

Tabelë 23. Totali i aktiveve të SFJB-ve për periudhën dhjetor 2018 - dhjetor 
2019 (në miliardë lekë)
  Dhjetor’17 Dhjetor’18 Dhjetor’19
Totali i aktiveve të SFJB* 38.15 46.33 58.1

Burimi: Banka e Shqipërisë.
*  Në totalin e aktiveve të SFJB-ve nuk përfshihen të dhënat për Postën Shqiptare, pasi në bilancin 

e saj paraqiten të dhëna edhe për veprimtaritë e tjera jofinanciare të saj.

Zëri dominues në strukturën e aktiveve të subjekteve financiare jobanka është 
portofoli i kredisë me rreth 50.4%. Pjesa tjetër e aktiveve është e orientuar drejt 

Gra�k 23. Shpërndarja e aktiveve të SFJB-ve 
për dhjetor 2019

Burimi: Departamenti i Statistikave 
dhe përpunime të sta�t të Departamentit të Mbikëqyrjes.
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Gra�k 24. Shpërndarja e burimeve të 
�nancimit të SFJB-ve për dhjetor 2019

Burimi: Departamenti i Statistikave 
dhe përpunime të sta�t të Departamentit të Mbikëqyrjes.
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mjeteve likuide (24.5%) dhe letrave me vlerë me të ardhura të ndryshueshme (8.7%).
Burimet kryesore të financimit vijojnë të jenë huamarrjet (52% e pasivit) dhe 
zërat e kapitalit (39% e pasivit), ndërsa huamarrja nëpërmjet emetimit të 
obligacioneve përbën 0.7% të pasiveve. 

Gjatë vitit 2019, pjesa më e madhe e institucioneve financiare jobanka janë 
paraqitur të mirëkapitalizuara.

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

Në fund të vitit 2019, portofoli i kredive bruto të institucioneve financiare 
jobanka arrin në 35.5 miliardë lekë, duke njohur një rritje me rreth 6.8 miliardë 
lekë (ose 23.7%) krahasuar me vitin paraardhës. Ndikimin më të madh në këtë 
rritje e ka dhënë veprimtaria e mikrokredisë me 2.95 miliardë lekë, ndërsa 
kredidhënia dhe qiraja financiare janë rritur përkatësisht me 1.97 dhe 1.93 
miliardë lekë. Veprimtaria e faktoringut ka rënë me 61.3 milionë lekë. 

Tabelë 24. Ecuria e portofolit të kredisë mbi baza neto dhe bruto për totalin e 
SFJB-ve, për periudhën dhjetor ’18 - dhjetor ’19, në miliardë lekë

Dhjetor ‘18 Dhjetor ’19
Total portofol i kredisë për SFJB-të (neto)  26.4  32.98 
Total portofol i kredisë për SFJB-të (bruto)  28.6  35.46 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Pjesa më e madhe e portofolit të ekspozimeve të subjekteve financiare jobanka 
mbahet nga subjektet e kredidhënies dhe mikrokredisë (73.5%), ndjekur nga 
portofoli i subjekteve të qirasë financiare (25%) dhe portofoli i subjekteve 
faktoring (1.5%).

Portofoli i kredidhënies për këto subjekte përbën 5.7% të portofolit të sistemit 
bankar. 

Tabelë 25. Ecuria e portofolit bruto e ndarë sipas veprimtarive, dhjetor 2018 - 
dhjetor 2019
Veprimtaria financiare Totali (mld Lek) Dhjetor’ 18 Totali (mld lek) Dhjetor’19
Kredidhënie 12.7 14,69
Qira financiare 6.9 11,39
Mikrokredi 8.4 8,85
Faktoringu 0.56 0,53
Portofoli bruto 28.6 35,46

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Në fund të vitit 2019, aktivitetet e subjekteve të kredidhënies dhe qirasë 
financiare mbeten të orientuara drejt biznesit, përkatësisht me rreth 71% dhe 
82%, ndërkohë portofoli faktoring është kryer tërësisht për qëllime biznesi. 
Krahasuar me vitin 2018, vihet re një rritje e kreditimit të individëve kundrejt 
biznesit (29% vs 20%), e cila ka ardhur kryesisht si pasojë e veprimtarisë së 
mikrokredisë.
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Sektorët më të financuar janë “Aktivitete të tjera shërbimi” (40%), “Tregtia, 
riparimi i automjeteve dhe artikujve shtëpiakë” (23%) dhe “Bujqësia, pyjet, 
peshkimi”(14%). Ndërsa për aktivitetin e qirasë financiare, renditen sektorët e 
“Aktiviteteve të tjera të shërbimit” (31%) “Tregtisë, riparimit të automjeteve dhe 
artikujve shtëpiakë” (20%), “Ndërtimit” (13%) dhe “Aktiviteteve të pasurive të 
paluajtshme” (7%).

Portofoli i SFJB-ve mbetet i orientuar drejt financimeve në monedhën vendase 
(64.4%) dhe me afat të mesëm maturimi (61.7%). 

Lidhur me objektin e financimeve, portofoli i qirasë financiare dominohet nga 
financimet për mjete transporti personale (56.2%) dhe mjete transporti pune 
(28%). Krahasuar me dhjetorin e vitit 2018, portofoli shënon një rritje me rreth 
1.93 miliardë lekë, ndikuar nga “mjete transporti personale”.

Tabelë 26. Portofoli i qirasë financiare, sipas objektit të financuar, dhjetor 
2018 - 2019

Qira financiare Pajisje e re Pajisje e 
përdorur

Total dhjetor’18 
(mln Lek) Pajisje e re Pajisje e 

përdorur
Total dhjetor’19 

(mln Lek)

Mjete transporti personale 2.663,13 1.409,88 4.073,01 2.876,35 2.101,92 4.978,27
Mjete transporti pune 1.078,91 643,65 1.722,55 1.607,81 872,07 2.479,88
Pajisje pune/linja prodhimi 693,47 266,99 960,45 842,49 365,25 1.207,74
Pasuri të patundshme 16,74 88,53 105,27 30,23 93,37 123,60
Të tjera 1,27 60,68 61,95 2,85 62,08 64,93
Totali 4.453,51 2.469,73 6.923,24 5.359,73 3.494,69 8.854,42

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Teprica e aktivitetit faktoring arrin në 480.6 milionë lekë në fund të vitit 2019, 
duke njohur një rënie me 82.9 milionë lekë krahasuar me vitin paraardhës. 
Qarkullimi vjetor në vlerë i portofolit faktoring ka rënë me 0.4 miliardë lekë në 
krahasim me vitin 2018. Aktiviteti i faktoringut është realizuar në masën 91% 
në tregun vendas dhe për financime me garanci (90%).

Tabelë 27. Vëllimet vjetore të faktoringut dhe teprica deri në dhjetor 2018 – 
dhjetor 2019 
Faktoring Dhjetor 2018 Dhjetor 2019
   Qarkullim Teprica e portofolit  Qarkullim Teprica e portofolit
  Nr. faturash Vlerë (mln lek) Vlerë (mln lek) Nr. faturash Vlerë (mln lek) Vlerë (mln lek)
 Totali 1,403 1,465.1 563.5  2,609  1,033.6  480.64 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Në fund të vitit 2018, treguesi i kredive me probleme për subjektet financiare 
është rritur me 0.5 pikë përqindje. Ky rezultat është ndikuar nga rritja e kredive 
me probleme me rreth 56.8% (ose 1.5 miliardë lekë), ndërkohë që rritja e 
portofolit të financimeve ka qenë rreth 23.7%. Kjo rritje ka ardhur kryesisht si 
pasojë e ngjarjes së mashtrimit të ndodhur në subjektin “Fondi Besa”, si dhe e 
përkeqësimit të cilësisë së portofolit në subjektet e mikrokredisë.
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Tabelë 28. Ecuria e treguesit të cilësisë së kredisë, për periudhën dhjetor ’18 - 
dhjetor ’19, në përqindje
  Dhjetor ‘18 Dhjetor ‘19
Kredi me probleme/ Teprica e kredisë (bruto) 9.16 9,7
Kredi me probleme/ Teprica e kredisë (neto) 2.53 4,1

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Lidhur me aktivitetin e shërbimit të pagesave ofruar nga subjektet financiare 
jobanka, vihet re se në vitin 2019 kanë njohur rritje në vëllim transfertat dhe 
pagesat. Veprimtaria e tyre paraqitet si më poshtë:

Tabelë 29. Vëllimi i transfertave dhe pagesave vjetore 2018-2019
 
 

Viti 2018* Viti 2019
 Nr.  Vëllim (mln lek)  Nr.  Vëllim (mln lek) 

 Transfertat në nisje 470,132 9,856.4 631,472 10,712.08
 Transferta në mbërritje 1,784,680 62,372.8 1,886,005 68,561.57
 Pagesa në nisje 4,337,842 11,770.7 5,550,589 13,074.33

Burimi: Banka e Shqipërisë.
* Të dhënat për vitin 2018 janë rishikuar për shkak të raportimeve të korrigjuara nga subjektet.

5.5.1.4 Rezultati financiar

Gjatë vitit 2019, subjektet financiare jobanka kanë njohur një rezultat pozitiv 
prej 3.46 miliardë lekësh. Ky rezultat është rritur me rreth 1.76 miliardë 
lekë (ose 103.5%) krahasuar me vitin paraardhës. Rezultati financiar është 
ndikuar kryesisht nga subjektet: Fondi Besa, Tranzit, Iute Credit Albania, Unioni 
Financiar Tiranë dhe NOA. Rezultati i institucioneve financiare jobanka përbën 
rreth 15% të rezultatit të sistemit bankar. 

5.5.2 UNIONET FINANCIARE DHE SHOQËRITË E KURSIM-KREDITIT

5.5.2.1 Struktura e unioneve dhe e rrjetit të SHKK-ve

Në fund të vitit 2019, struktura e shoqërive të kursim-kreditit (SHKK) dhe 
unioneve përbëhet nga 14 SHKK dhe 1 union. Numri i SHKK-ve të përfshira 
në skemën e sigurimit të depozitave ka arritur në 7. Ndërkohë, Departamenti 
i Mbikëqyrjes vijon të ndjekë SHKK-të të cilat janë ende të licencuara, por 
të paanëtarësuara në skemën e sigurimit të depozitave, me qëllim marrjen e 
masave në drejtim të tyre, sipas përcaktimeve ligjore. 
 

5.5.2.2 Ecuria e aktiveve të SHKK-ve dhe unioneve

Shoqëritë e kursim-kreditit (SHKK-të), në fund të vitit 2019 paraqiten me një 
total aktivesh prej 10.9 miliardë lekësh, duke u rritur me rreth 1.55 miliardë 
lekë ose 16.6%, krahasuar me një vit më parë. Kontribut më të madh në këtë 
rritje kanë dhënë SHKK-të: Fed Invest (0.84 miliardë lekë), Alb Progress (0.26 
miliardë lekë), Alb Credit (0.2 miliardë lekë), Petrelë (0.15 miliardë lekë). 
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Krahasuar me totalin e aktiveve të sistemit bankar, totali i aktiveve të SHKK-ve 
përbën 0.67% të tij. 

Në dhjetor ’19, struktura e aktivit të SHKK-ve vijon të jetë e orientuar kryesisht 
drejt kredidhënies ndaj anëtarëve me rreth 70% dhe veprimeve me thesarin me 
rreth 22.6%. 

Peshën më të madhe në totalin e aktiveve të SHKK-ve e zënë Fed Invest me 
54.9% dhe Alb-Progress me 11.2%.

Përsa i përket unioneve, ekziston vetëm Unioni Shqiptar Kursim-Kredi (USHKK), 
të dhënat e të cilit jepen në tabelën e mëposhtme.

Tabelë 30.  Ecuria e aktiveve të unioneve dhe SHKK-ve për periudhën dhjetor 
‘17 - dhjetor ’19 (në miliardë lekë)
  Dhjetor ’17 Dhjetor ’18 Dhjetor ’19
Unione 1.28* 1.1 0.7
SHKK 8.20 9.35 10.9

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

5.5.2.3 Zhvillimet në tepricën e portofolit të kredisë

Në dhjetor 2019, portofoli i kredisë bruto për SHKK-të, arrin në vlerën e 7.96 
miliardë lekë, duke u rritur me rreth 0.8 miliardë lekë ose 11.8% krahasuar 
me një vit më parë. Ndikimin më të madh në këtë rezultat e ka dhënë rritja 
e aktivitetit kredidhënies së SHKK-ve “Fed Invest”(0.45 miliardë lekë), “Alb 
Credit” (0.2 miliardë lekë) dhe “Alb Progress” (0.16 miliardë lekë). Portofoli 
i kredisë bruto të SHKK-ve përbën vetëm 1.3% të kredisë së sistemit bankar. 

Tabelë 31. Ecuria e portofolit të kredisë bruto dhe neto, për totalin e unioneve 
dhe SHKK-ve për periudhën dhjetor ’17- dhjetor ’19 (në miliardë lekë)
  Dhjetor’17 Dhjetor’18 Dhjetor’19
Kredia bruto  
Unionet 0.08* 0.08 0.08
SHKK-të 6.31 7.20 7.96
Kredia neto
Unionet 0.00 0.00 0.00
SHKK-të 6.06 6.8 7.6

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

Në dhjetor 2019, treguesi i kredive me probleme për SHKK-të, paraqitet në 
nivelin 4.69%, duke rënë me rreth 0.3 pikë përqindje, krahasuar me vitin 
paraardhës. Ky përmirësim ka ardhur si pasojë e rritjes më të lartë në përqindje 
të totalit të kredive (10.5%), kundrejt rritjes në përqindje të portofolit të kredive 
me probleme (4.3%).

USHKK, paraqitet me një portofol të njëjtë krahasuar me një vit më parë. Ky 
portofol klasifikohet tërësisht si i humbur.
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5.5.2.4 Rezultati financiar i unioneve dhe rrjetit të SHKK-ve

Gjatë vitit 2019, shoqëritë e kursim-kreditit kanë njohur një rezultat financiar 
pozitiv, duke arritur në 115.6 milionë lekë. Krahasuar me një vit më parë, ky 
rezultat është rritur me rreth 3.2 milionë lekë ose 2.8%. Ndërkohë, rezultati 
financiar për USHKK është rreth 3.9 milionë lekë.

5.6 REGJISTRI I KREDIVE

Në dhjetor 2019, sistemi i Regjistrit të Kredive, regjistron vitin e njëmbëdhjetë 
të funksionimit të tij. Përgjatë këtij viti, sfida kryesore ka qenë përfundimi i 
termave të referencës dhe zgjedhja e kandidatit fitues për realizimin e projektit 
për “Përmirësimin e Regjistrit të Kredive”.

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 të njëjtën 
kohë, informacioni që do të raportohet pranë tij është harmonizuar/rregulluar 
në drejtim të definicioneve të sakta statistikore, me standardet e raportimit për 
bankat qendrore. 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. 

Në vijim, përfshirja e subjekteve të reja raportuese, në funksion të reduktimit të 
asimetrisë së informacionit, ka vijuar të jetë në vëmendje edhe përgjatë këtij 
viti. Në Regjistrin e Kredive janë përfshirë 3 subjekte të reja raportuese. 

Në bazë dhe për zbatim të marrëveshjes së veçantë, u mundësua raportimi në 
Regjistrin e Kredive të ekspozimeve të ish-Bankës Veneto Albania të transferuara 
pranë shoqërisë AMCO (Ish-SGA S.p.A). Gjithashtu, u finalizua përfshirja në 
sistemin e subjektit të ri raportues të Shoqërisë së Kursim-Kreditit “Tirana Invest 
Kredit 2000”, si dhe institucionit financiar jobankë “Micro Credit Risk”. 
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Tabelë 32. Subjektet raportuese pranë Regjistrit të Kredive
BANKA KREDIDHËNIE -MIKROKREDI SHOQËRI KURSIM-KREDITI
  Fondi Besa SH.A Unioni Shqiptar Kursim-Krediti
Banka e Shqipërisë Agrokredit sha SHKK Unifin
  Tranzit SH.P.K SHKK ALB-Progres
Raiffeisen Bank NOA SH.A SHKK Partner Plus 
Banka e Bashkuar Arabe Agro & Social Fund shpk SHKK ‘Petrelë’ 
Banka Kombëtare Tregtare Capital Invest SHKK ‘Alb Credit’ 
Banka Tirana Ak Invest SHKK ‘Fed Invest’

Banka Intesa Sanpaolo IUTECREDIT ALBANIA Sh.A SHKK ‘Tirana Invest Kredit 
2000’

Procredit Bank AGRO Partner Sh.P.K
Banka Amerikane e Investimit Microcredit Albania (MCA)
Banka Credins Albanian Financial Institution
Banka OTP Albania Kredo Financë (mikrokredi)
Banka Union Tranzit përfaqësues i AMCO
Banka Alpha Micro Credit Risk
Banka e Parë e Investimeve QIRA FINANCIARE

Raiffeisen Leasing sh.a
Landeslease sh.a

Final sh.a
Porsche Leasing sh.p.k.
Albania Leasing Sh.A.
Crimson Fund Albania

Mogo Albania
Burimi: Banka e Shqipërisë. 
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6 ANEKSE 

6.1. STRUKTURA E DEPARTAMENTIT TË MBIKËQYRJES 

ZYRA E MBIKËQYRJES 
SË BANKAVE TË MËDHA

ILIR PUSTINA
ELDA DEMNERI

(2 MP+4)

ZYRA E MBIKËQYRJES 
SË BANKAVE TË MESME

EDLIRA ZENJELAJ
ARZANA HAXHIAJ

(2 MP+4)

ZYRA E MBIKËQYRJES 
SË BANKAVE TË VOGLA DHE 

SUBJEKTEVE TË TJERA
IGLI KRUJA
(1 MP+3)

ZYRA E RREGULLIMIT
IRINI KALLUCI

(1+3)

ZYRA E LICENCIMIT
LINDITA SHEHI

(1+3)

ZYRA E
METODOLOGJISË
DHE ANALIZËS  

ENKELEDA KËRXHALIU
(1+2)

ZYRA E MBIKËQYRJES SË
RREZIKUT TË KREDISË

GEROND ZIU
(1+7)

ZYRA E MBIKËQYRJES SË 
RREZIKUT TË TREGUT 

DHE LIKUIDITETIT
ANDI HABILAJ

(1+3)

ZYRA E MBIKËQYRJES 
SË RREZIKUT OPERACIONAL

ALMA THIMO (VANI)
(1+3)

ZYRA E REGJISTRIT 
TË KREDISË 

ANA DYLGJERI
(1+2)

ZYRA E MBIKËQYRJES 
SË RREZIKUT REPUTACIONAL

MIRJANA GOXHARAJ
(1+2)

DREJTOR
DENIZ DERALLA

ZËVENDËSDREJTOR
JONIDA KAÇANI

SEKTORI I MBIKËQYRJES 
SË RREZIQEVE
ERIS SHARXHI

SEKTORI I MBIKËQYRJES 
SË SUBJEKTEVE INDIVIDUALE 

MANJOLA MANÇE
(DYRMISHI)

SEKTORI I ZHVILLIMIT
TË MBIKËQYRJES

ERMIRA TEPELENA
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6.2. PESHA SPECIFIKE E SECILËS BANKË NË SISTEMIN 
BANKAR

Dhjetor`19
BANKAT Totali i 

bilancit
Burimet e 

përhershme
Kapitali 
aksioner

Tepri-
ca e 

kredisë

Kredi me 
prob-
leme

Bono 
thesari

Letra me 
vlerë

Totali 
depozi-

tave(Treguesi në %)
BANKA RAIFFEISEN 15.45 18.99 20.01 17.42 22.74 10.39 13.73 15.33
BANKA E BASHKUAR E SHQIPËRISË 0.6 0.72 0.77 0.97 0.56 0 0 0.56
BANKA KOMBËTARE TREGTARE 27.05 26.73 27.34 16.47 11.35 24.13 33.3 25.86
BANKA TIRANA 5 4.44 4.89 5.4 7.13 13.63 4.91 5.11
BANKA INTESA SANPAOLO ALBANIA 12 12.75 13.76 8.18 5.26 31.02 10.82 12.65
BANKA PROCREDIT 2.22 2.38 1.99 4.08 2.61 2.58 0.09 1.81
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE 5.04 3.92 4.26 4.44 8.2 4.01 6.73 5.45
BANKA ALPHA ALBANIA 5.17 5.55 4.87 6.29 3.61 0 4.03 5.36
BANKA E PARË E INVESTIMEVE ALBANIA 2.05 1.78 1.78 2.68 2.78 1.97 1.79 2.11
BANKA CREDINS 14.82 13.7 10.49 19.19 22.98 10.47 14.22 15.85
BANKA OTP ALBANIA 6.2 6.09 6.64 9.96 6.78 0 5.16 5.56
BANKA UNION 4.4 2.96 3.2 4.91 6.01 1.8 5.23 4.35
Totali 100 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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6.3. AKTIVET DHE PASIVET

AKTIVET (në milionë lekë)          
KODI PËRSHKRIMI Dhjetor 2014 Dhjetor 2015 Dhjetor 2017 Dhjetor 2018 Dhjetor 2019

1 TOTALI I AKTIVEVE 1,293,720.84 1,317,843.09 1,445,329.85 1,453,451.57 1,475,550.92

11 VEPRIMET ME THESARIN DHE 
NDËRBANKARE 409,462.01 448,619.52 482,914.34 474,296.67 470,059.29

111 Mjete monetare 21,661.15 20,950.99 24,176.38 28,246.25 25,908.62

112 Marrëdhënie me Bankën 
Qendrore 109,868.76 149,561.78 149,792.09 146,678.80 130,849.91

1121 Rezerva të detyrueshme në 
Bankën Qendrore 95,682.58 96,060.07 97,725.32 98,911.83 107,737.69

1122 Të tjera 14,186.18 53,501.71 52,066.77 47,766.97 23,112.22

113
Bono thesari dhe bono të tjera 
të pranueshme për rifinancim 
me Bankën Qendrore

101,499.44 73,052.67 64,617.63 67,417.93 74,026.90

1131 Bono thesari 101,503.63 73,052.67 64,621.58 67,417.93 74,027.67

1132 Bono të tjera të pranueshme për 
rifinancim - - - - -

1133
Fonde rezervë për zhvlerësimin 
e bonove të përshtatshme për 
rifinancim nga BQ

(4.19) - (3.94) - (0.76)

114
Marrëdhënie me bankat, 
institut. e kreditit dhe instit. tjera 
financiare

176,432.66 205,054.08 244,328.25 231,953.69 239,273.85

1141 Llogari rrjedhëse 54,171.90 50,950.81 60,794.76 65,322.47 64,424.19

1142 Depozita ne banka, institucione 
krediti dhe inst. tjera financiare 83,542.36 105,296.01 118,866.33 128,410.89 144,558.86

1143 Hua 37,132.03 46,019.44 63,020.16 36,443.07 28,539.45
1144 Të tjera 1,586.36 2,787.82 1,700.49 1,834.42 1,817.57
13 VEPRIMET ME KLIENTËT (Bruto) 591,299.50 582,190.01 597,793.51 577,911.34 573,354.55

131 Hua dhënë sektorit privat dhe 
individëve 560,710.53 551,679.36 565,692.56 551,004.54 547,751.81

1311 Hua afatshkurtër 168,283.59 165,450.79 151,141.75 135,814.55 133,729.49
1312 Hua afatmesme 105,815.83 106,081.21 108,783.72 109,888.17 94,519.19
1313 Hua afatgjatë 174,890.80 172,676.30 195,873.85 193,424.26 199,279.13
1314 Hua për prona të patundshme 111,071.29 105,660.54 107,387.72 109,166.79 116,818.97
1315 Kontrata qiraje 649.01 1,810.51 2,505.53 2,710.78 3,405.03

132 Hua dhënë administratës 
publike 2,031.34 1,975.04 2,903.61 7,650.44 6,175.65

1321 Llogari rrjedhëse 0.01 0.00 - - -
1322 Hua 2,031.33 1,975.04 2,902.52 7,650.18 6,175.65
1323 Llogari të tjera - - 1.08 0.25 -
133 Llogari të tjera të klientëve 28,557.64 28,535.61 29,197.34 19,256.36 19,427.09
14 VEPRIMET ME LETRAT ME VLERË 327,792.11 307,608.21 357,087.99 384,912.95 404,408.70

141 Letra me vlerë me të ardhura 
fikse 324,535.46 304,296.61 353,934.96 381,441.40 400,629.26

142 Letra me vlerë me të ardhura të 
ndryshueshme 3,256.65 3,311.60 247,773.52 256,219.45 2,603.00

143 Letra me vlerë të blera & shitura 
sipas marrëveshjeve të riblerjes - - - 538.23 1,176.44

144 Kolaterali i paguar - - - - -
145 Primet e marra - - - - -
15 FONDE REZERVË TË KRIJUARA (92,906.40) (76,590.75) (58,214.87) (43,492.59) (28,751.25)

151 Fonde rezervë për mbulimin e 
humbjeve nga huatë (kryegjëja) (89,671.75) (74,428.98) (56,331.52) (41,536.87) (28,020.52)
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152
Fonde rezervë për mbulimin e 
humbjeve nga huatë (interesi i 
përllogaritur)

(1,402.74) (1,135.92) (676.82) (699.35) (591.25)

153 Fonde rezervë për investime (1,831.91) (1,025.85) (1,206.54) (1,256.37) (139.49)
16 MJETE TË TJERA 28,996.75 29,026.83 37,569.18 30,551.55 25,712.73
161 Mjete të tjera 26,718.97 27,552.62 34,822.82 27,597.08 23,626.01
162 Veprimet si agjent 164.86 37.44 61.34 18.51 114.53
163 Llogari marrëdhëniesh 0.28 0.39 0.20 0.18 0.18

164 Llogari pezull, të diferencave 
dhe të pozicionit 2,034.84 1,230.11 2,589.89 2,820.67 1,876.26

1641 Llogari pezull 2,013.93 1,132.93 2,589.36 2,817.98 1,869.96
1642 Llogari pozicioni 20.91 97.17 0.53 2.69 6.30
165 Tatimi i vlerës së shtuar 77.80 206.27 94.93 115.11 95.75
17 MJETE TË QËNDRUESHME 18,291.45 17,337.79 19,829.88 20,009.48 23,562.09
171 Investime në pjesëmarrje 99.78 166.78 50.53 38.51 5.87
172 Filialet 838.90 632.08 855.41 900.23 3,668.96
173 Mjete të qëndrueshme (neto) 17,352.77 16,538.92 18,923.94 19,070.74 19,887.25
18 INTERESA TË PËRLLOGARITURA 10,785.43 9,651.48 8,349.81 8,736.96 7,204.81
181 Interesa të llogaritura (Klasa 1) 1,507.65 1,199.91 859.26 785.17 181.01
182 Interesa të llogaritura (Klasa 2) 3,838.83 3,767.15 3,082.05 2,775.60 2,391.08
183 Interesa të llogaritura (Klasa 3) 5,438.95 4,684.43 4,408.50 5,176.19 4,632.71
A Totali i aktiveve në valutë 730,161.87 751,146.85 818,444.68 798,171.05 773,921.56
B Totali i aktiveve jorezidentë 312,800.22 326,051.03 381,253.93 385,864.63 351,271.90

Burimi: Banka e Shqipërisë.

PASIVET (në milionë lekë)          
KODI PËRSHKRIMI Dhjetor 2014 Dhjetor 2015 Dhjetor 2017 Dhjetor 2018 Dhjetor 2019
1 TOTALI I PASIVEVE 1,293,720.85 1,317,843.09 1,445,329.85 1,453,451.57 1,475,550.92

11 VEPRIMET ME THESARIN DHE 
NDËRBANKARE 64,559.55 49,364.20 76,701.37 80,235.87 88,013.37

111 Banka Qendrore 1,014.77 1,892.77 1,472.18 6,004.19 2,072.16

112 Bono thesari & bono të tjera të 
pranueshme 25,528.85 12,975.62 36,917.87 32,301.08 32,686.01

113 Llogari rrjedhëse 5,451.87 5,330.19 8,215.73 8,481.73 10,748.82

114 Depozita nga bankat, instituci-
one financiare 20,164.59 18,324.66 21,237.05 17,570.06 20,854.99

115 Hua 9,739.96 9,302.28 8,058.18 12,660.36 18,492.81
116 Të tjera 2,659.51 1,538.68 800.36 3,218.44 3,158.59
12 VEPRIME ME KLIENTËT 1,064,661.22 1,094,666.21 1,162,225.94 1,176,537.94 1,189,632.83
121 Administrata publike 7,401.08 9,204.79 10,275.23 10,134.94 10,649.60
1211 Llogari rrjedhëse 5,725.30 5,288.60 8,325.52 8,677.96 8,392.78
1212 Depozita pa afat - 10.45 6.06 6.09 6.12
1213 Depozita me afat 945.20 3,155.79 1,419.20 1,077.15 1,845.00
1214 Hua 730.59 749.94 524.44 373.73 405.70
1215 Të tjera - - - - -
122 Sektori privat 1,057,260.13 1,085,461.43 1,151,950.71 1,166,403.00 1,178,983.23
1221 Llogari rrjedhëse 227,224.05 292,103.87 374,888.68 387,944.79 403,885.17
1222 Depozita pa afat 70,254.68 69,734.39 106,561.98 124,119.83 149,422.99
1223 Depozita me afat 746,045.04 704,411.87 650,308.22 638,058.42 608,798.64
1224 Të tjera 13,736.36 19,211.29 20,191.82 16,279.96 16,876.43
1225 Certifikata depozitash - - - - -
13 VEPRIME ME LETRAT ME VLERË 5,295.21 683.68 8,429.66 6,936.43 2,526.76

131 Borxhe të përfaqësuara nga 
letrat me vlerë - - - - -

132 Letra me vlerë të blera dhe të 
shitura me REPO 5,295.21 683.68 8,429.66 6,934.62 2,526.73

133 Garanci për veprime me letrat 
me vlerë - - - - -

134 Prime për instrumentet financiare - - - - -
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14 DETYRIME TË TJERA 11,981.24 9,401.31 15,026.70 14,199.04 13,136.10
141 Detyrime të tjera 5,478.25 5,039.88 5,520.14 5,610.54 6,745.97
142 Veprimet si agjent 2,473.37 1,922.60 3,324.77 2,704.29 2,621.86
143 Llogari marrëdhëniesh (4.66) 6.67 (0.33) (1.64) (3.10)

144 Llogari pezull të diferencave 
dhe pozicionit 4,028.63 2,361.48 6,105.84 5,826.38 3,699.16

1441 Llogari diferencash 3,882.48 2,277.00 5,902.28 5,383.91 3,205.31
1442 Llogari pozicioni 146.15 84.48 203.56 442.47 493.86

145 Tatimi i vlerës së shtuar = (form. 
21) 46 5.65 70.68 76.28 59.47 72.21

15 BURIMET E PËRHERSHME 139,248.59 157,706.45 179,079.18 171,525.40 178,368.66
151 Ndihma dhe financimi publik 20.72 15.97 - - -
152 Fonde rezervë specifike 8,597.37 9,370.96 10,006.17 9,474.98 9,674.37

1521 Fonde rezervë për rreziqe dhe 
shpenzime 7,736.22 7,577.89 8,413.63 7,883.69 8,407.60

1522 Fonde rezervë specifike 861.15 1,793.08 1,592.54 1,591.29 1,266.77
153 Borxh i varur 19,659.34 22,791.59 22,120.01 13,967.48 14,459.77
154 Kapitali i vet i aksionerëve 110,971.16 125,527.93 146,953.00 148,082.94 154,234.52
1541 Kapitali i paguar 106,055.30 113,048.20 128,713.81 110,251.76 105,767.48
1542 Primet e aksioneve 5,205.89 5,736.50 6,479.81 6,440.53 6,991.62
1543 Rezervat 11,793.81 11,859.68 12,918.51 18,892.48 21,271.51
1544 Diferencë rivleresimi 4,125.97 5,235.59 (2,255.46) (6,696.50) (6,812.32)

1545 Fitimet e pashpërndara ose 
humbja (27,402.08) (26,051.09) (20,977.48) 782.69 7,121.41

1546 Fitimi (humbja) i vitit në vazhdim 11,192.28 15,699.05 22,073.82 18,411.99 19,894.82
16 INTERESA TË PËRLLOGARITURA 7,975.04 6,021.24 3,867.00 4,016.90 3,873.19
161 Interesa të llogaritura (Klasa 1) 148.93 93.00 59.47 86.96 149.59
162 Interesa të llogaritura (Klasa 2) 7,565.50 5,623.83 3,453.42 3,701.47 3,538.44

163 Interesa të llogaritura (Klasa 3) 
= (form. 21) 339 + 3429 8.24 0.03 20.58 33.61 0.50

164 Interesa të llogaritura (Klasa 5) 252.36 304.37 333.52 194.87 184.67
A Totali i pasiveve në valutë 677,533.45 704,484.51 784,095.42 771324.59 751,052.42
B Totali i pasiveve jorezidentë 93,740.08 79,473.01 87,501.57 88138.98 37,574.17

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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6.4. TREGUESIT FINANCIARË BAZË

(në përqindje, në rast se nuk 
specifikohet ndryshe) Qershor 

’15
Dhjetor 

’15
Qershor 

’16
Dhjetor 

’16
Qershor 

’17
Dhjetor 

’17
Qershor 

’18
Dhjetor 

’18
Qershor 

’19
Dhjetor 

’19Treguesit 
Bazuar në kapital
Kapitali rregullator ndaj ak-
tiveve të ponderuara me rrezik 15.98 15.85 15.79 15.71 16.33 16.60 17.93 18.24 18.52 18.28

Kapitali bazë ndaj aktiveve 
të ponderuara me rrezik 13.64 13.45 13.71 13.81 14.66 15.13 16.62 17.00 17.29 17.08

Kapitali bazë ndaj totalit të 
aktiveve 8.25 8.34 8.81 8.75 8.54 9.03 9.33 9.16 9.30 9.09

Kapitali rregullator ndaj 
totalit të aktiveve 9.67 9.75 10.15 9.95 9.86 9.90 9.92 9.82 9.96 9.72

Kapitali aksioner ndaj totalit 
të aktiveve 9.09 9.53 9.58 9.73 9.89 10.17 10.50 10.15 10.45 10.45

Kredi me probleme neto nga 
provigjionet ndaj kapitalit 
bazë

36.12 28.38 34.75 26.25 34.75 26.25 19.41 16.63 18.12 14.59

Kredi me probleme neto nga 
provigjionet ndaj kapitalit 
rregullator 

30.82 24.27 30.17 23.08 30.17 23.08 17.98 15.51 16.91 13.64

Kredi me probleme neto nga 
provigjionet ndaj kapitalit 
aksioner

32.82 24.84 31.98 23.62 31.98 23.62 17.32 15.01 16.13 12.69

Kthimi nga kapitali 14.20 13.16 8.02 7.15 8.02 7.15 7.41 12.96 14.26 13.45
Pozicioni i hapur në mone-
dhë të huaj ndaj kapitalit 
bazë 

8.47 8.95 9.70 8.00 6.30 4.59 8.24 8.34 4.84 7.95

Pozicioni i hapur në mone-
dhë të huaj ndaj kapitalit 
rregullator

7.23 7.66 8.44 7.03 5.62 4.22 7.63 7.78 4.52 7.43

Pozicioni i hapur në mone-
dhë të huaj ndaj kapitalit 
aksioner

7.70 7.84 8.87 7.20 5.52 3.85 7.35 7.53 4.31 6.92

Aktive likuide ndaj totalit të 
aktiveve 32.64 32.26 30.99 31.29 31.58 31.87 32.20 34.23 34.77 35.68

Aktive likuide ndaj detyri-
meve afatshkurtra 42.02 41.61 39.80 40.57 41.34 42.11 43.23 46.21 47.44 49.40

Kthimi nga aktivet 1.27 1.20 0.76 0.69 0.76 0.69 0.76 1.32 1.48 1.39
Kredi me probleme ndaj 
totalit të kredive 20.94 18.17 19.96 18.27 19.96 18.27 13.27 11.08 11.23 8.37

E ardhura neto nga interesi 
ndaj të ardhurës bruto 108.92 108.54 119.10 119.79 119.10 119.79 82.79 92.18 80.11 80.55

Shpenzimet e veprimtarisë 
ndaj të ardhurës bruto 61.18 63.20 70.63 74.04 70.63 74.04 55.46 63.92 55.84 57.61

Burimi: Banka e Shqipërisë. 
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6.5. AKSIONERËT E BANKAVE 

Nr. Banka / Bank Aksionerët / Shareholders Pjesëmarrja në 
kapital në % Pronësia Origjina e 

kapitalit Vendi i origjinës 

1. BANKA RAIFFEISEN SH.A. Raiffeisen SEE Region 
Holding GmbH 100 Private I huaj Austri 

2. BANKA KOMBËTARE TREGTARE 
SH.A.

Çalik Finansal Hizmetler 
A.S. 100 Private I huaj Turqi

3 BANKA E BASHKUAR E 
SHQIPËRISË SH.A.

Banka Islamike e Zhvillimit 
(IDB) 77.70 Private I huaj Arabi Saudite

EUROSIG SH.A. 9.00 Private Vendas Shqipëri

Ithmaar Bank BSC 4.63 Private I huaj Mbretëri e 
Bahrejnit

Dallah Albaraka Holding 2.32 Private I huaj Arabi Saudite
Business Fokus SDN BHD 1.47 Private i huaj Malajzi 
Saudi Brothers Commerce 

Co. 0.58 Private I huaj Arabi Saudite

15 individë 4.30 Private i huaj Arabi Saudite

4 BANKA INTESA SANPAOLO 
ALBANIA SH.A. Intesa Sanpaolo S.p.A. 100.00 Private I huaj Itali

5 BANKA E TIRANËS SH.A.
BALFIN sh.p.k. 90.12 Private Vendas Shqipëri

KOMERCIJALNA BANKA 
AD SKOPJE 9.88 Private I huaj Maqedoni e Veriut

6 BANKA ALPHA ALBANIA SH.A. Alpha Bank S.A. 100.00 Private I huaj Greqi

7 BANKA PROCREDIT SH.A. ProCredit Holding AG & 
CO, KgaA 100.00 Private I huaj Gjermani

8 BANKA AMERIKANE E INVESTI-
MEVE SH.A. TRANZIT sh.p.k 100.00 Private Vendas Shqipëri

9 BANKA CREDINS SH.A.

B.F.S.E. Holding B.V. 15.38 Private I huaj Holandë

Amryta Capital LLP 3.078 Private I huaj Mbretëri e 
Bashkuar 

Unioni Shqiptar Kursim 
Kredi 2.55 Private Vendas Shqipëri

EDRO sh.p.k. 1.29 Private Vendas Shqipëri
A.F.C. sh.p.k. 3.19 Private Vendas Shqipëri

Frigo Alba sh.p.k. 0.68 Private Vendas Shqipëri
Prima sh.p.k. 2.97 Private Vendas Shqipëri

Renis Tershana 22.51 Private Vendas Shqipëri
Aleksandër Pilo 14.27 Private Vendas Shqipëri

46 individë 34.09 Private Vendas Shqipëri

10
BANKA OTP ALBANIA SH.A. 
(Ish-BANKA SOCIETE GENERALE 
ALBANIA)

OTP Bank Nyrt 100.00 Private I huaj Hungari

11 BANKA UNION SH.A.

Banka Europiane për 
Rindërtim dhe Zhvillim 

(EBRD)
6.74 Private I huaj Mbretëri e 

Bashkuar 

Union Financiar Tiranë 
sh.a. 89.72 Private Vendas Shqipëri

2 individë 3.54 Private Vendas Shqipëri

12 BANKA E PARË E INVESTIMEVE, 
ALBANIA SH.A. First Investment Bank S.A.  100.00 Private I huaj Bullgari

Burimi: Banka e Shqipërisë. 
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6.6. TË DHËNA PËR AKSIONERËT/ORTAKËT E SUBJEKTEVE 
FINANCIARE JOBANKA

Nr. Subjekti financiar jobankë Ortakët / Aksionerët Pjesëmarrja në 
kapital, në % Pronësia Origjina e 

kapitalit Vendi i origjinës

1 UNION FINANCIAR TIRANË 
SH.A. 

Edmond Leka 35 Private Vendas Shqipëri
Niko Leka 35 Private Vendas Shqipëri

Varuzhan Piranjan 10 Private Vendas Shqipëri
Gjergj Misha 10 Private Vendas Shqipëri
Eduard Shima 10 Private Vendas Shqipëri

2 POSTA SHQIPTARE SH.A. Ministria e Ekonomisë, 
Tregtisë dhe Energjetikës 100 Publike Vendas Shqipëri

3 AK- INVEST SH.A. Muharrem Kokona 35 Private Vendas Shqipëri
Ilir Adili 65 Private Vendas Shqipëri

4 NOA SH.A. NOA Holding N.V. 100% minus 
1 share Private I huaj Holandë

NOA Cooperatief U.A. 1 share Private I huaj Holandë

5 FONDI BESA SH.A.

Albanian Besa Capital 
Foundation 65.89 Private Vendas Shqipëri

Bajram Muçaj 20 Private Vendas Shqipëri
Individë 14.11 Private Vendas Shqipëri

6 FINAL SH.A. Arben Meskuti 100 Private Vendas Shqipëri

7
AGROKREDIT.SH.A. 
(Ish-SHOQËRIA E PARË FINANC-
IARE E ZHVILLIMIT - FAF SH.A.)

Ministria e Financave 100 Publike Vendas Shqipëri

8 RAIFFEISEN LEASING SH.A. Banka Raiffeisen sh.a. 100 Private Vendas Shqipëri
9 LANDESLEASE SH.A. Banka Union sh.a. 100 Private Vendas Shqipëri
10 AGRO & SOCIAL FUND SH.P.K. Fondi Besa SH.A. 100 Private Vendas Shqipëri

11 CAPITAL INVEST SH.A.
Gëzim Balisha 34.88 Private Vendas Shqipëri

Arben Zeneli 46.5 Private Vendas Shqipëri
4 Individë 18.62 Private Vendas Shqipëri

12 TRANZIT SH.P.K.

New Century Holdings 
XI, L.P. 35 Private I huaj Ishujt Kajman

NCH Balkan Fund, L.P. 35 Private I huaj Ishujt Kajman
Andi Ballta 30 Private Vendas Shqipëri

13 ALBANIAN FACTORING SER-
VICES (AFS) SH.A.

Qemal Disha 52.55 Private Vendas Shqipëri
Andi Memi 16.78 Private Vendas Shqipëri

Shpati Hoxha 17.95 Private Vendas Shqipëri
Eris Hoxha 12.72 Private Vendas Shqipëri

14 M - PAY SH.P.K. Ludovic Laventure 100 Private I huaj France
15 OMNIFACTOR SH.P.K. FAB -GROUP shpk. 100 Private Vendas  Shqipëri

16 PLATINIUM INVESTMENT 
SH.P.K. Andri Kasneci 100 Private Vendas Shqipëri

17 TIRANA FACTORING & LEASE 
SH.A.

Rolandi Manushi 40 Private Vendas Shqipëri
Lediana Aliaj 40 Private Vendas Shqipëri
Endrit Beqaj 20 Private Vendas Shqipëri

18 PORSCHE LEASING SH.P.K. Porsche Bank Aktienge-
sellschaft (AG) 100 Private I huaj Austri

19 ALBANIA LEASING SH.A.

Korporata Islamike për 
Zhvillimin e Sektorit Privat 

(ICD)
35.64 Private I huaj Arabi Saudite

Banka Kombëtare 
Tregtare 29.98 Private Vendas Shqipëri

ND Real Estate Dooel, 
Tetovë 21.88 Private I huaj Maqedoni

KOLON WORLD INVEST-
MENT CO 12.5 Private I huaj Hong Kong

20 IUTECREDIT ALBANIA SH.A. AS IUTECREDIT EUROPE 100 Private I huaj Estoni
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21 AGRO PARTNER SH.P.K. Arjan Lala 100 Private Vendas Shqipëri

22 CRIMSON FINANCE FUND 
ALBANIA SH.P.K.

ALBANIAN – AMERICAN 
DEVELOPMENT 

FOUNDATION (AADF) 
25 Private I huaj SHBA

CRIMSON CAPITAL 
CORP 25 Private I huaj SHBA

NORWEGIAN INVEST-
MENT FUND FOR DE-

VELOPING COUNTRIES 
(NORFUND)

25 Publike I huaj Norvegji

Bashkia e Tiranës 25 Publike Vendas Shqipëri
23 EASYPAY SH.P.K. Lindita Shomo 100 Private Vendas Shqipëri
24 KASTRATI SH.P.K. Shefqet Kastrati 100 Private Vendas Shqipëri

25 PAY AND GO SH.P.K. Untag Community limited 100 Private I huaj Mbretëri e 
Bashkuar

26 MICRO CREDIT ALBANIA SH.A. Elda Ibro 100 Private Vendas Shqipëri

27 ALBANIAN FINANCIAL INSTITU-
TION SH.P.K.

Besnik Leskaj 80 Private Vendas Shqipëri
Redjan Basha 20 Private Vendas Shqipëri

28 RAEA FINANCIAL SERVICES 
SH.P.K. Relianda Zhelegu 100 Private Vendas Shqipëri

29 MOGO ALBANIA SH.A. MOGO FINANCE S.A. 100 Private I huaj Luksemburg
30 KREDO FINANCE SH.P.K. AS Finitera 100 Private I huaj Letoni

31 TIRANA CAPITAL TRADE SH.P.K. Arta Mici 90 Private Vendas Shqipëri
Ergys Demneri 10 Private Vendas Shqipëri

32 MICRO CREDIT RISK SH.P.K.
ANGELUS LEX 60 Private Vendas Shqipëri

Dashnor Osmani 15 Private Vendas Shqipëri
Klei Kaçupi 25 Private Vendas Shqipëri

           Burimi: Banka e Shqipërisë. 



Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes, 2019

69 Banka e Shqipërisë

6.7. SHPËRNDARJA GJEOGRAFIKE E DEGËVE DHE E 
AGJENCIVE BANKARE SIPAS PREFEKTURAVE

Nr. Prefekturat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Tiranë 210 210 212 218 213 203 204 207 197 190 183
2 Durrës 51 54 54 55 53 51 51 49 49 45 45
3 Fier 45 44 44 43 42 42 41 39 38 34 33
4 Elbasan 29 30 30 30 30 28 29 29 27 25 24
5 Korçë 38 38 37 37 38 35 35 34 31 30 26
6 Shkodër 24 25 25 25 24 22 22 22 22 20 19
7 Vlorë 39 41 41 42 41 37 37 35 32 31 29
8 Lezhë 26 25 26 25 24 23 23 23 22 22 22
9 Berat 21 20 21 21 22 20 20 20 20 19 19
10 Gjirokastër 24 24 24 23 23 20 20 18 17 14 13
11 Kukës 9 9 10 9 9 9 9 8 8 8 7
12 Dibër 8 9 10 10 10 9 9 9 9 9 9
  T O T A L I 524 529 534 538 529 499 500 493 472 447 429

Burimi: Banka e Shqipërisë. 
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6.8. SHPËRNDARJA E PRODUKTEVE / SHËRBIMEVE TË E–
BANKING SIPAS BANKAVE NË FUND TË VITIT 2019 

BANKAT ATM POS POS 
Virtual

Pay-
Box

Internet 
Banking

Phone 
banking

Mobile 
/ SMS 

banking

Karta elektronike 
(debit, kredit, 

prepaid) 
BANKA RAIFFEISEN SH.A √ √ √   √   √ √
BANKA KOMBËTARE TREGTARE SH.A. √ √     √ √ √ √
BANKA TIRANA SH.A. √       √ √ √ √
BANKA ALPHA ALBANIA SH.A. √ √     √   √ √
BANKA PROCREDIT SH.A. √ √   √ √     √
BANKA E PARË E INVESTIMEVE, ALBANIA 
SH.A. √       √     √

BANKA CREDINS SH.A. √ √ √   √     √
BANKA UNION SH.A. √ √     √   √ √
BANKA OTP ALBANIA SH.A. √       √   √ √
BANKA INTESA SANPAOLO ALBANIA SH.A √ √     √   √ √
BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SH.A √       √     √
BANKA E BASHKUAR E SHQIPËRISË SH.A               √

Burimi: Banka e Shqipërisë. 
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6.9. LISTA E SUBJEKTEVE TË LICENCUARA NGA BANKA E 
SHQIPËRISË SIPAS VITEVE

Nr. Subjektet 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1
Banka dhe degë 
të bankave të 
huaja

17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 12

2 Subjekte financ-
iare jobanka 6 6 7 13 17 19 21 21 22 27 28 31 30 32

3 Zyra të këmbim-
it valutor 60 112 189 221 284 301 322 333 356 397 428 426 463 503

4 Shoqëri të 
kursim-kreditit 125 130 133 135 126 126 126 121 113 111 13 13 13 14

5
Unione të 
shoqërive të 
kursim-kreditit

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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6.11. TREGUESIT E SHTRIRJES SË RRJETIT TË BANKAVE 
NË FUND TË VITIT 2019

Nr. Bankat Nr. i degëve / agjencive 
brenda vendit

Nr. i degëve jashtë 
Shqipërisë*

Nr. i degëve e agjencive 
gjithsej

1 Banka Raiffeisen 76   76
2 Banka Kombëtare Tregtare 67   67
3 Banka e Bashkuar e Shqipërisë 6   6
4 Banka e Tiranës 35   35
5 Banka Alpha Albania 33   33
6 Banka Intesa Sanpaolo, Albania 35   35
7 Banka ProCredit 9   9
8 Banka Amerikane e Investimeve 26   26
9 Banka Credins 58   58
10 Banka OTP Albania 37   37
11 Banka Union 33   33
12 Banka e Parë e Investimeve Albania 14   14
  T O T A L I 429 0 429

Burimi: Banka e Shqipërisë.
*Aktualisht nuk ka asnjë bankë që ushtron aktivitet jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.
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6.12. LISTA E RREGULLOREVE TË MBIKËQYRJES NË 
FUQI, DERI MË 31 DHJETOR 2019

1. Rregullorja “Për investimet nga bankat në kapitalin e shoqërive tregtare”, 
miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 42, datë 6.6.2001. 

2. Udhëzimi “Për certifikatat e depozitave”, miratuar me vendimin e 
Këshillit Mbikëqyrës nr. 79, datë 3.10.2001. 

3. Manuali i veprimeve korrigjuese ndaj bankave dhe degëve të bankave 
të huaja në Republikën e Shqipërisë, miratuar me vendimin e Këshillit 
Mbikëqyrës nr. 51, datë 26.6.2002. 

4. Udhëzimi “Për raportimin e veprimeve të këmbimeve valutore”, miratuar 
me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 69, datë 30.7.2003. 

5. Rregullorja “Për mbikëqyrjen e transaksioneve bankare në rrugë 
elektronike”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 28, datë 
30.3.2005 dhe ndryshuar me vendimin nr.80, datë 18.12.2019 21. 

6. Rregullorja “Për përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe të 
komunikimit në subjektet e licencuara nga Banka e Shqipërisë”, miratuar 
me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 32, datë 3.5.2006. 

7. Rregullorja “Për licencimin, organizimin dhe mbikëqyrjen e zyrave të 
këmbimit valutor”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 31, 
datë 6.6.2007 dhe ndryshuar me vendimet nr. 73, datë 27.11.2007; 
nr. 82, datë 14.12.2011; nr. 31, datë 30.4.2014; nr. 48, datë 
30.3.2016; dhe me vendimin nr. 49, datë 3.7.2019. 

8. Rregullorja “Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e degëve të 
bankave të huaja”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 
57, datë 15.10.2007 dhe ndryshuar me vendimin nr. 62, datë 
29.8.2008. 

9. Sistemi Raportues i Unifikuar për degët e bankave të huaja, miratuar me 
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 58, datë 15.10.2007.

10. Rregullorja “Për instrumentet e pagesave elektronike” miratuar me 
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 11, datë 06.2.2008 dhe ndryshuar 
me vendimet nr.3, datë 17.1.2013; nr. 122, datë 09.11.2016; dhe  
nr.17, datë 7.2.2018.

11. Rregullorja “Mbi transparencën për produktet dhe shërbimet bankare 
e financiare”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 59, 
datë 29.8.2008 dhe ndryshuar me vendimet nr. 14, datë 9.3.2011; 
nr.25, datë 3.5.2017; dhe nr. 15, datë 7.2.2018. 

12. Rregullorja “Për kërkesat minimale të publikimit të informacionit nga 
bankat dhe degët e bankave të huaja”, miratuar me vendimin e Këshillit 
Mbikëqyrës nr. 60, datë 29.8.2008 dhe ndryshuar me vendimin nr. 
25, datë 10.4.2015.

13. Dokumenti “Metodologjia e raportimit dhe përmbajtja e raporteve 
financiare”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 95, datë 
24.12.2008.

21 Ndryshimet sipas vendimit nr.80, datë 18.12.2019 hyjnë në fuqi më 8.1.2020.
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14. Dokumenti “Politika e licencimit të subjekteve bankare”, miratuar me 
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 12, datë 25.2.2009. 

15. Rregullorja “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së bankave dhe 
degëve të bankave të huaja në Republikën e Shqipërisë”, miratuar me 
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 14, datë 11.3.2009 dhe ndryshuar 
me vendimet nr. 33, datë 11.5.2011; nr. 28, datë 16.5.2012; nr. 
55, datë 01.10.2014; nr. 15, datë 03.2.2016; dhe nr. 46, datë 
3.7.2019.

16. Rregullorja “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të 
terrorizmit”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr.44, datë 
10.6.2009 dhe ndryshuar me vendimet nr.55, datë 28.8.2013; 
nr.22, datë 5.4.2017; dhe nr. 78, datë 18.12.201922.

17. Rregullorja “Mbi raportimet në Bankën e Shqipërisë sipas Sistemit 
Raportues të Unifikuar”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës 
nr. 45, datë 10.6.2009 dhe ndryshuar me vendimet nr. 61, datë 
06.08.2015; nr.80 datë 6.7.2016; dhe nr.58 datë 3.10.2017.

18. Rregullorja “Për veprimtarinë valutore”, miratuar me vendimin e Këshillit 
Mbikëqyrës nr. 70, datë 30.9.2009 dhe ndryshuar me vendimin nr. 
7, datë 28.1.2015.

19. Rregullorja “Mbi administrimin e rrezikut të likuiditetit”, miratuar me 
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 71, datë 14.10.2009 dhe ndryshuar 
me vendimet nr. 75, datë 26.10.2011; nr. 28, datë 27.3.2013; dhe 
nr. 14, datë 7.2.2018. 

20. Rregullorja “Për përcaktimin e nivelit të vendimmarrjes në mbikëqyrjen e 
veprimtarive bankare dhe financiare”, miratuar me vendimin e Këshillit 
Mbikëqyrës nr. 36, datë 26.5.2010 dhe ndryshuar me vendimet nr. 
54, datë 12.9.2012; dhe nr. 29, datë 7.6.2017. 

21. Rregullorja “Për administrimin e rrezikut nga pozicionet e hapura 
valutore”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 48, datë 
14.7.2010. 

22. Rregullorja “Mbi përmbajtjen e informacionit dhe funksionimin e Regjistrit 
të Kredive në Bankën e Shqipërisë”, miratuar me vendimin e Këshillit 
Mbikëqyrës, nr. 67, datë 13.10.2010. 

23. Udhëzimi “Për procedurën e nxjerrjes së raportit mbi kredimarrësin dhe 
rishikimin e të dhënave që mbahen në Regjistrin e Kredive”, miratuar me 
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 68, datë 13.10.2010. 

24. Vendimi ”Për miratimin e tarifave të përdorimit të informacionit që 
mbahet në Regjistrin e Kredive të Bankës së Shqipërisë”, miratuar me 
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 69, datë 13.10.2010.

25. Manuali “Për kujdestarinë dhe likuidimin”, miratuar me vendimin e 
Zëvendësguvernatorit të Parë, datë 31.12.2010.

26. Rregullorja “Për administrimin e rrezikut operacional”, miratuar me 
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 3, datë 19.1.2011; 

27. Rregullorja “Për ekspertin kontabël të autorizuar të bankave dhe degëve 
të bankave të huaja”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës 

22 Ndryshimet sipas vendimit nr. 78, datë 18.12.2019 hyjnë në fuqi më 8.1.2020.
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nr.42, datë 15.6.2011. 
28. Rregullorja “Për administrimin e rrezikut të kredisë nga bankat dhe 

degët e bankave të huaja” miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës 
nr. 62, datë 14.9.2011 dhe ndryshuar me vendimet nr.27, datë 
27.3.2013; nr.22, datë 27.2.2014; nr. 26, datë 1.4.2015; nr. 50 
datë 30.3.2016; dhe nr. 52, datë 3.7.201923.

29. Rregullorja “Për krijimin, licencimin dhe funksionimin e bankës urë”, 
miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr.27, datë 16.5.2012. 

30. Rregullorja “Mbi parimet bazë të drejtimit të bankave dhe degëve të 
bankave të huaja dhe kriteret për miratimin e administratorëve të tyre”, 
miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 63, datë 14.11.2012 
dhe ndryshuar me vendimin nr. 73, datë 6.12.2017.

31. Rregullorja “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet 
financiare jobanka”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 1, 
datë 17.1.2013 dhe ndryshuar me vendimet nr. 47, datë 30.3.2016; 
nr.121, datë 9.11.2016; nr. 47, datë 6.9.2017; dhe nr. 47, datë 
3.7.2019. 

32. Rregullorja “Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e subjekteve 
financiare jobanka”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 2, 
datë 17.1.2013 dhe ndryshuar me vendimet nr. 46, datë 6.9.2017; 
dhe nr. 50, datë 3.7.2019.

33. Udhëzimi “Mbi administrimin e rrezikut të normës së interesit në librin 
e bankës”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 33, datë 
30.4.2013. 

34. Rregullorja “Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit”, miratuar me 
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 48, datë 31.7.2013 dhe ndryshuar 
me vendimet nr. 43, datë 30.7.2014; nr. 70, datë 18.12.2014; 
nr. 49, datë 1.7.2015; nr. 91, datë 2.12.2015; nr. 49, datë 
30.3.2016; nr.5, datë 1.2.2017; dhe nr. 34, datë 2.5.2018.

35. Sistemi Raportues për subjektet financiare jobanka, miratuar me 
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 65, datë 30.10.2013. 

36. Dokumenti “Politika e Mbikëqyrjes”, miratuar me vendimin e Këshillit 
Mbikëqyrës nr. 9, datë 26.2.2014.

37. Rregullorja “Për administrimin e rrezikut nga ekspozimet e mëdha të 
bankave”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 10, datë 
26.02.2014 dhe ndryshuar me vendimet nr. 20, datë 4.3.2015; dhe 
nr. 50, datë 1.7.2015.

38. Rregullorja “Për kapitalin rregullator”, miratuar me vendimin e Këshillit 
Mbikëqyrës nr. 69, datë 18.12.2014 dhe ndryshuar me vendimet nr. 
19, datë 4.3.2015; dhe nr.2, datë 9.1.2019. 

39. Urdhër “Për njohjen e ECAI-ve”, miratuar me urdhër nr. prot.1883, datë 
22.4.2015 të Zëvendësguvernatorit të Parë të Bankës së Shqipërisë. 

40. Rregullorja “Për kredinë konsumatore dhe kredinë hipotekare”, miratuar 
me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 48, datë 1.7.2015 dhe 
ndryshuar me vendimin nr. 27, datë 4.4.2018. 

23 Ndryshimet e nenit 13 të kësaj rregulloreje hyjnë në fuqi më 1.1.2021.
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41. Rregullorja “Për sistemin e kontrollit të brendshëm”, miratuar me 
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 67, datë 2.9.2015 dhe ndryshuar 
me vendimin nr. 74, datë 6.12.2017. 

42. Rregullorja “Për kërkesat minimale të sigurisë, në ambientet në të cilat 
kryhen veprimtaritë bankare dhe financiare dhe për transportin e vlerave 
monetare”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 67, datë 
1.6.2016 dhe ndryshuar me vendimin nr. 107, datë 5.10.2016.

43. Rregullorja “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së shoqërive të 
kursim-kreditit dhe të unioneve të tyre”, miratuar me vendimin e Këshillit 
Mbikëqyrës nr. 104, datë 5.10.2016 dhe ndryshuar me vendimin nr. 
48, datë 3.7.2019.

44. Rregullorja “Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e shoqërive të 
kursim-kreditit dhe të unioneve të tyre”, miratuar me vendimin e Këshillit 
Mbikëqyrës nr. 105, datë 5.10.2016.

45. Sistemi Raportues për shoqëritë e kursim-kreditit dhe unionet e tyre, 
miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 106, datë 5.10.2016.

46. Rregullorja “Për mbikëqyrjen e konsoliduar”, miratuar me vendimin e 
Këshillit Mbikëqyrës nr. 4, datë 1.2.2017 dhe ndryshuar me vendimin 
nr. 79, datë 18.12.201924.

47. Udhëzim “Mbi procesin e vlerësimit të brendshëm të mjaftueshmërisë 
së kapitalit”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 26, datë 
3.5.2017.

48. Rregullorja “Për planet e rimëkëmbjes së bankave”, miratuar me 
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 72, datë 6.12.2017.

49. Rregullorja “Për raportin e mbulimit me likuiditet”, miratuar me vendimin 
e Këshillit Mbikëqyrës nr. 27, datë 28.3.201925.

50. Rregullorja “Për trajtimin jashtëgjyqësor nga bankat, të kredimarrësve 
në vështirësi financiare”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës 
nr. 51, datë 3.7.201926.

51. Udhëzimi “Për stress test-et e bankave”, miratuar me vendimin e Këshillit 
Mbikëqyrës nr. 60, datë 4.9.201927.

24 Ndryshimet sipas vendimit nr. 79, datë 18.12.2019, hyjnë në fuqi më 8.1.2020.
25 Hyn në fuqi më 1 mars 2020, me disa përjashtime.
26 Mbetet në fuqi deri më 31 dhjetor 2020.
27 Hyn në fuqi më 1 mars 2020.
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