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A. DOKUMENTI “PËR MISIONIN E MBIKËQYRJES”

Funksioni i mbikëqyrjes ushtrohet nga Banka e Shqipërisë, si bankë qendrore, 
në bazë të ligjit “Për Bankën e Shqipërisë” nr. 8269, datë 23.12.1997 dhe të 
ligjit “ Për bankat në Republikën e Shqipërisë” nr. 8365, datë 02.07.1998. 

Misioni i mbikëqyrjes 
 
Banka e Shqipërisë, në zbatim të përgjegjësive ligjore si autoriteti mbikëqyrës 

i bankave dhe i subjekteve të tjera, që kryejnë veprimtari financiare të 
licencuara prej saj:

• siguron veprimtari të shëndoshë bankare në harmoni të plotë dhe në 
zbatim të kuadrit ligjor e rregullativ përkatës, me qëllim parandalimin e 
krizave financiare dhe mbrojtjen e depozituesve;

• ruan stabilitetin e sistemit bankar dhe më gjerë, duke monitoruar 
zhvillimet e tregut dhe duke rekomanduar masat e nevojshme, në mënyrë 
që bankat t’iu përshtaten këtyre zhvillimeve dhe të administrohen në 
vazhdimësi sipas parimeve më të mira;

• forcon besimin e publikut tek sistemi bankar si edhe nxit disiplinën e 
tregut, duke kërkuar rritjen e transparencës së sistemit bankar;

• ndikon në zhvillimin e një konkurrence të ndershme në sistemin bankar 
dhe më gjerë, dhe siguron trajtimin e barabartë të subjekteve të 
licencuara dhe të klientëve të tyre;

• ofron një komunikim të vazhdueshëm profesional ndaj operatorëve 
të tregut financiar si edhe ndaj institucioneve të tjera që ndikojnë në 
veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë, në kuadër të përmirësimit të 
funksionimit të tregut financiar dhe të operatorëve të tij.

Banka e Shqipërisë, e realizon funksionin e saj mbikëqyrës, nëpërmjet: 

a) ndërtimit dhe përmirësimit të vazhdueshëm të kuadrit rregullativ 
mbikëqyrës, në mënyrë që ai të jetë në harmoni me parimet më të mira 
ndërkombëtare dhe i zbatueshëm në praktikë;

b) inspektimeve në vend dhe analizës së treguesve të institucioneve të 
licencuara, si edhe ndërmarrjes së veprimeve korrektuese për zgjidhjen 
e problemeve të ndryshme;

c) orientimit të procesit mbikëqyrës drejt identifikimit të rrezikut me të 
cilin ndeshen institucionet e licencuara, duke rekomanduar zgjidhjet 
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përkatëse;
d) ndërtimit të politikave, të cilat synojnë orientimin e sistemit bankar drejt 

zhvillimeve të dëshiruara;
e) bashkëpunimit me institucionet financiare që mbikëqyren, me institucione 

të tjera financiare brenda vendit si edhe me autoritetet mbikëqyrëse të 
vendeve të tjera;

f) përmirësimit të vazhdueshëm të kapaciteteve mbikëqyrëse.

Në zbatimin e kërkesave të funksionit mbikëqyrës, Banka e Shqipërisë 
synon nivelet më të larta të integritetit, të profesionalizmit, të eficiencës dhe 
të transparencës. 
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B. KUADRI RREGULLATOR DHE PROCESI I LICENCIMIT

1. KUADRI LIGJOR DHE RREGULLATIV

Sfidat dhe përparësitë për vitin 2007, ligji i ri “Për bankat në Republikën e 
Shqipërisë” dhe kuadri rregullativ, ishin procesi gjithëpërfshirës në vazhdimësi, i 
punës për rishikimin dhe hartimin e akteve rregullative, që rregullojnë veprimtarinë 
e subjekteve të licencuara dhe të mbikëqyrura nga Banka e Shqipërisë. 

Banka e Shqipërisë, për t’i paraprirë procesit të përshtatshmërisë së kuadrit 
rregullativ me kërkesat e reja të ligjit “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, 
me direktivat e Këshillit Evropian, me parimet e Komitetit të Bazelit për një 
mbikëqyrje efektive dhe koncepteve të reja të Akordit të Ri të Kapitalit, synoi 
edhe gjatë vitit 2007 përfundimin e projekteve të rregulloreve. Këto kanë 
reflektuar në mënyrë efektive edhe mendimin e industrisë bankare, subjekt i 
zbatueshmërisë së kërkesave të akteve rregullative dhe konsiderojnë zhvillimet 
më të fundit në tregun bankar shqiptar. 

1.1. AKTE RREGULLATIVE TË REJA

Viti 2007 finalizoi hartimin e dy rregulloreve të reja dhe njohu ndryshime në 
disa rregullore të mbikëqyrjes bankare.

Me vendimin nr. 57, datë 15.10.2007 u miratua rregullorja “Për 
administrimin e rrezikut në veprimtarinë e degëve të bankave të huaja”. 
Rregullorja u hartua në zbatim të ligjit të ri për bankat dhe në kuadër të 
strategjisë kombëtare për harmonizimin ligjor me Direktivat e Bashkimit 
Evropian. Rregullorja konsideron respektimin e Parimeve Bazë të Bazelit, 
Standardet Minimale të Komitetit të Bazelit si dhe përvojën e vendeve të tjera, 
lidhur me rregullimin e veprimtarive të degëve të bankave të huaja. Përjashtimi 
i degës nga detyrimi i plotësimit të disa akteve rregullative standarde për 
bankën, krijon në mënyrë të qartë profilin e vërtetë të mbikëqyrjes reale të 
degës së bankës së huaj.

Rregullorja krijon bazat e kuadrit rregullator mbikëqyrës për degët e 
bankave të huaja, duke përfshirë në të si dokumente shumë të rëndësishme 
marrëveshjen e mirëkuptimit me autoritetet mbikëqyrëse të bankës dhe 
marrëveshjet e mirëkuptimit me vetë bankën mëmë. Rregullorja parasheh 
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që veprimtaria e degës është administrativisht e varur dhe e autorizuar nga 
banka mëmë, ndërkohë që dhe tërësia e rreziqeve dhe ekspozimi ndaj tyre 
është përgjegjësi e bankës mëmë dhe analizohet në kuadër të bankës në 
tërësi. Kështu, gjendja financiare dhe profili i rreziqeve, monitorohen nga 
banka mëmë. 

Rregullorja përcakton instrumentet që synojnë të sigurojnë veprimtari të 
sigurt dhe të qëndrueshme të degës së bankës së huaj, të licencuar për të 
ushtruar veprimtari bankare dhe financiare në Republikën e Shqipërisë. Një 
instrument i rëndësishëm për këtë qëllim konsiderohet Depozita Ekuivalente 
e Kapitalit (DEK-a), e cila është e barazvlefshme me një pjesë të shumës së 
kapitalit fillestar minimal, të dhuruar për hapjen e një banke. DEK-a si investim 
“i detyruar” i saj në aktive pa rrezik, ka për qëllim të sigurojë qëndrueshmërinë 
e gjendjes financiare të degës, të sigurojë mbrojtjen e depozituesve dhe në 
rast likuidimi, kthyeshmëri të shpejtë duke u konsideruar si një nivel i caktuar 
minimal investimi. Në rregullore përcaktohet madhësia e DEK-ës, funksionet, 
kriteret për investimin, raportimin dhe mbikëqyrjen e saj.

Me vendimin nr. 58, datë 15.10.2007 u miratua “Sistemi raportues i 
unifikuar - SRU për degët e bankave të huaja”. Sistemi raportues i unifikuar 
për degët e bankave të huaja përcakton tërësinë e të dhënave financiare dhe 
të treguesve prudencialë, që dega e bankës së huaj duhet të raportojë në 
Bankën e Shqipërisë. Ky sistem u hartua në bashkëpunim me Departamentin 
e Statistikave, në mbështetje dhe zbatim të rregullores “Për administrimin e 
rrezikut në veprimtarinë e degëve të bankave të huaja”. 

Me vendimin nr. 31, datë 06.06.2007 u miratua rregullorja “Për licencimin, 
organizimin, veprimtarinë dhe mbikëqyrjen e zyrave të këmbimit valutor”. 
Rregullorja u hartua në përgjigje të kërkesave për formalizimin e tregut të 
këmbimeve valutore. Ajo është një rishikim tërësor i rregullores ekzistuese dhe 
paraqitet më e plotë. Në të përfshihen edhe kërkesa që lidhen me integritetin, 
transparencën me klientin, mënyrën e mbajtjes së dokumentacionit, shtesat në 
veprimtari dhe nivelimin e kapitalit sipas këtyre veprimtarive, mënyrën e raportimit, 
mbikëqyrjen etj.. Po kështu, rregullorja parashikon një ulje të kërkesave për 
kapital për subjektet që do të veprojnë si zyrë e këmbimit valutor, e drejtë kjo 
që do t’u njihet vetëm personave juridikë tregtarë, të cilët janë të organizuar 
sipas ligjit “Për shoqëritë tregtare” dhe kanë të përfshirë në përmbajtjen e tyre 
statutore, edhe veprimtarinë e këmbimit valutor. Nga pikëpamja konceptuale, 
rregullorja është zgjeruar edhe me përcaktimet për organizimin e zyrës së 
këmbimit, për veprimtaritë shtesë të lejuara për t’u kryer nga zyra si agjente 
e një subjekti jobankë për transferimin e parave, për mbikëqyrjen dhe masat 
ndërshkimore, për detyrimin dhe për formën e raportimit të transaksioneve si 
edhe masat që duhet të merren për parandalimin e pastrimit të parave. 

1.2 NDRYSHIMET RREGULLATIVE

Me vendimin nr.7, datë 31.01.2007 u miratua ndryshimi në rregulloren 
“Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit”. Ky ndryshim lidhet me shtesën 
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për ponderimin me koeficientin 150 për qind të aktiveve të bankës. 
Ndryshimi në rregullore lindi si domosdoshmëri logjike e ndryshimeve të 
fundit në rregulloren “Për administrimin e rrezikut të kredisë”. Përsa parasheh 
kjo e fundit, bankat në fazën e një rritjeje të ndjeshme të portofoleve apo 
përkeqësimit të cilësisë së tyre, do të duhet të përllogarisin edhe ndërmarrje 
më të mëdha rreziku, që rrjedh nga ky aktivitet. Për të shmangur dështimet 
e bankave dhe të sistemit nga ky proces, Banka e Shqipërisë konsideron 
disa tregues që lidhen me administrimin e rrezikut të kredisë, të paraqitur më 
hollësisht në nenin 22/2 “Veprimet e administrimit të rrezikut”, të rregullores 
respektive. Bankat ponderojnë një pjesë të kredisë së rregullt dhe/ ose me 
probleme me një faktor më të lartë rreziku, në rastet kur tejkalohen disa kufij 
të kujdesshëm të treguesve, siç përcaktohet në rregullore. Kështu, pjesës së 
aktiveve të ponderuara me rrezikun, si element i llogaritjes së mjaftueshmërisë 
së kapitalit, i shtohen aktive të ponderuara me koeficientin 150 për qind. Kjo 
do të bëjë të mundur një shpërndarje dhe vlerësim më të drejtë të kërkesave të 
bankës për kapital, për çdo shkallë apo nivel rreziku të kredisë (kundërpartisë). 
Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit (RMK), që llogaritet si raport i kapitalit 
rregullator të bankës me aktivet dhe zërat jashtë bilancit të ponderuara me 
rrezikun, i shprehur në përqindje, do të konsiderojë nevoja ekonomike më 
efektive të bankës për kapital, në procesin e monitorimit të rreziqeve, kryesisht 
të rrezikut të kredisë (kundërpartisë). 

Me vendimin nr.73, datë 27.11.2007 u miratuan disa ndryshime në 
rregulloren “Për licencimin, organizimin, veprimtarinë dhe mbikëqyrjen e 
zyrave të këmbimit valutor”. Këto ndryshime lidhen me saktësimin e disa 
momenteve në procesin e licencimit dhe funksionimit të zyrave të këmbimit 
valutor. Kryesisht, me saktësimin e organit - Qendrës Kombëtare të 
Regjistrimit (QKR) - që tashmë mban regjistrin tregtar dhe përcakton numrin 
unik të shoqërisë; saktësimin e mundësive të subjektit, në cilësinë e shoqërisë 
tregtare, për të kryer veprimtari të tjera, përveç veprimtarive të lejueshme për 
të cilat licencohet nga Banka e Shqipërisë. Kjo, me kusht që këto veprimtari 
nuk mund t’i kryejë në zyrë, pra në ambjentin i cili në kuptimin e rregullores 
është i destinuar vetëm për ushtrimin e veprimtarisë së këmbimit valutor 
dhe të transferimit të parave në rolin e agjentit. Të tjera ndryshime lidhen 
me saktësimin e niveleve të kapitalit të kërkuar për të kryer veprimtarinë e 
këmbimit valutor dhe atë të agjentit; si dhe ndryshimi që saktëson që subjekti 
i licencuar mund të kryejë veprimtarinë në një ose më shumë zyra, duke mos 
krijuar detyrimin e ekzistencës së dy zyrave. 

2. LICENCIMI

2.1 DHËNIE LICENCASH, MIRATIME 

Gjatë vitit 2007, sistemi bankar njohu zhvillime të rëndësishme sasiore dhe 
cilësore, kryesisht si rrjedhojë e ndryshimeve strukturore në banka për shkak të 
procesit të konsolidimit që përfshiu sistemin bankar dhe të detyrave që dolën 
në zbatim të ligjit “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i cili i shtriu efektet 
e tij në gjashtëmujorin e dytë të vitit. Konkretisht: 
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Ndryshimet strukturore në pronësinë e bankave tregtare 

• Si rezultat i konsolidimit të pozicionit të Bankës Amerikane të Shqipërisë 
në sektorin bankar, në fillim të muajit qershor 2007 u miratua blerja 
në masën 80 për qind e paketës së aksioneve të Bankës Amerikane të 
Shqipërisë, nga shoqëria Intesa Sanpaolo S.p.A.. Ndikimi i këtij grupi 
në tregun bankar shqiptar, do të kontribuojë jo vetëm në drejtim të 
rritjes së aftësisë konkurruese por do të bëhet edhe një faktor pozitiv për 
rritjen ekonomike në vend.

• Në muajin gusht 2007 u miratua transferimi i pronësisë së 76.129 
për qind të aksioneve të kapitalit aksioner të Bankës Italo Shqiptare 
sh.a., nga aksioneri SanPaolo IMI S.p.A., Itali tek aksioneri Intesa 
Sanpaolo S.p.A., Itali, me vendimin nr. 43, datë 29.08.2007 të 
Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Ky transferim konsiston në 
bashkimin me përthithje të shoqërisë SanPaolo IMI S.p.A. me shoqërinë 
Intesa S.p.A.

• Në dhjetor 2007 u miratua bashkimi me përthithje i Bankës Italo 
Shqiptare në Bankën Amerikane të Shqipërisë. Mjedisi integrues bankar 
që shoqëroi shumë banka në Evropë gjatë vitit, përfshiu edhe tregun 
bankar shqiptar nëpërmjet integrimit të këtyre dy bankave të sistemit 
bankar shqiptar. Praktika e bashkimit të bankave u aplikua për herë 
të parë nga Banka e Shqipërisë dhe efektet e këtij bashkimi filluan në 
muajin janar 2008. 

• Në vazhdim të procesit të rritjes së pjesëmarrjes së kapitalit të huaj 
në pronësinë e bankave, në fillim të muajit korrik 2007 u miratua 
hyrja për herë të parë e kapitalit francez, Bankës Société Générale, 
në sistemin bankar shqiptar nëpërmjet blerjes së 75.006 për qind të 
kapitalit aksioner të Bankës Popullore. Veprimtaria e grupit bankar 
Société Générale është e specializuar kryesisht për investime dhe 
korporata, dhe në zhvillim afatgjatë pritet që të kontribuojë edhe në 
qëndrueshmërinë e industrisë bankare në vend.

• Me qëllim ristrukturimin dhe optimizimin e administrimit të aksioneve 
të zotëruara në Bankën Raiffeisen, në muajin dhjetor, me kërkesë 
të aksionerit indirekt u përgatit materiali dhe u miratua transferimi i 
pjesëmarrjes influencuese të tërthortë, në masën 70 për qind të kapitalit 
aksioner të Bankës Raiffeisen tek shoqëria Cembra Beteilingugs GMBH, 
Austri. Por, në thelb struktura ekonomike e aksionerëve të Bankës 
Raiffeisen nuk ndryshoi.

• Në janar të vitit 2007 u miratua shitja e 14.67 për qind të aksioneve 
të kapitalit aksioner të Bankës Credins sh.a., nga aksioneri Muhamet 
Malo tek aksioneri ekzistues, Renis Tërshana. 

• Aksioneri i propozuar BFSE Holding BV, Holandë kërkoi pjesëmarrjen 
e tij në Bankën Credins, nëpërmjet blerjes së aksioneve ekzistuese të 
bankës si edhe nëpërmjet nënshkrimit të aksioneve të reja, në masën 
22.17 për qind të kapitalit aksioner të kësaj banke. Miratimi për këtë 
aksioner të ri të Bankës Credins, u dha në muajin shkurt 2008. 

• ProCredit Holding AG, Gjermani kërkoi rritjen e pjesëmarrjes së tij në 
kapitalin aksioner të Bankës ProCredit, nëpërmjet blerjes së aksioneve 
që zotëroheshin nga IFC dhe Fondacioni FEFAD. Pas këtij transaksioni, 
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pjesëmarrja në kapitalin e bankës, e shoqërisë ProCredit Holding AG 
është 80 për qind. Miratimi për këtë ndryshim të pjesëmarrjes në bankën 
ProCredit sh.a. u bë në muajin janar 2008. 

• Banka Italiane e Zhvillimit kishte vendosur ndryshimin e strukturës 
së aksionerëve të saj, nëpërmjet blerjes së aksioneve të Francesco 
Mariano Mariano nga Nereo Finance S.A., Luksemburg (37 për qind), 
Cerere S.r.l., Itali (18 për qind + 2 aksione), Assicurazioni Generali 
S.p.A., Itali (10 për qind – 1 aksion) dhe Banka Podravska d.d., Kroaci 
(10 për qind – 1 aksion). Në procesin e shqyrtimit të kërkesës dhe 
dokumentacionit, aksioneri kryesor i BIZH, njoftoi Bankën e Shqipërisë 
se hiqte dorë nga oferta e paraqitur nga aksionerët e propozuar si më 
lart. Si rezultat i këtij njoftimi kjo praktikë u mbyll. 

Ndërkohë, shoqëria Veneto Banca Holding soc.coop., Itali ka shprehur 
interesin dhe ka njoftuar për nënshkrimin e marrëveshjes për blerjen e 75.1 
për qind të aksioneve të Bankës Italiane të Zhvillimit. Kjo praktikë është 
në procesin e plotësimit të dokumentacionit dhe të vlerësimit të aksionerit 
potencial të kësaj banke. 

Licencimi i bankave të reja

• Në qershor 2007 përfundoi procesi i transformimit dhe licencimit si 
Bankë, e Degës në Tiranë të Bankës së Parë të Investimeve. Procesi i 
filluar që në vitin 2006, vazhdoi edhe në fillim të vitit 2007 me përgatitjen 
e materialit për shtyrjen e afatit të licencimit të bankës, për shkak të disa 
kushteve që u krijuan në kuadër të zbatimit të legjislacionit të ri mbi 
kërkesat për kapitalin (Basel II) në Bullgari, për bankën mëmë. Si një 
praktikë e re, procesi për transformimin nga degë e një banke të huaj, 
në filial u zgjidh me përgatitjen dhe më pas lidhjen e një marrëveshjeje, 
për transferimin e aktivitetit bankar nga dega tek Banka e re. Procesi 
përfundoi me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë 
për licencimin e Bankës së Parë të Investimeve, Albania.

Revokim licence banke
 
• Me vendimin nr.22, datë 12.03.2008 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës 

së Shqipërisë u bë revokimi i licencës së Bankës Italo Shqiptare sh.a. 
Revokimi i kësaj licence u mbështet në kërkesën e Bankës Italo Shqiptare 
pas bashkimit me përthithje të Bankës Italo Shqiptare (shoqëria e 
përthithur) me Bankën Amerikane të Shqipërisë (shoqëria përthithëse).

• Me vendim nr.28, datë 09.04.2008 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës 
së Shqipërisë u bë revokimi i licencës së Degës në Tiranë të Bankës 
së Parë të Investimeve. Revokimi i kësaj licence u krye për shkak të 
likuidimit vullnetar të Degës në Tiranë të Bankës së Parë të Investimeve, 
pas përmbushjes së marrëveshjes së transformimit në Bankën e Parë të 
Investimeve, Albania.

Si rrjedhojë e ndryshimeve të lartpërmendura, numri i bankave në sistemin 
tonë bankar në muajin prill 2008, shkoi në 16. 
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Ligji i ri “Për bankat në Republikën e Shqipërisë” shtoi rastet në të cilat 
bankat nuk veprojnë pa marrë më parë miratimin e Bankës së Shqipërisë. Siç 
janë për shembull, miratimet paraprake të ndryshimeve në statutin e bankave, 
miratimet e drejtuesve të njësive të kontrollit të brendshëm, duke i konsideruar 
si administratorë të bankave, si dhe përcaktoi qartë hapat dhe procedurat e 
miratimeve paraprake, për zgjerimin e rrjetit të bankave brenda vendit. 

Dispozitat e ligjit “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, për ndëshkimin e 
ushtrimit të palicencuar të veprimtarisë si dhe veprimi administrativ i organeve 
përkatëse për mbylljen e tregut informal të këmbimit valutor, në gjashtëmujorin 
e parë të vitit 2007 bënë të domosdoshëm ndryshimin e rregullores, lidhur me 
licencimin e zyrave të këmbimit valutor dhe zëvendësimin e saj. Rregullorja 
e re “Për licencimin, organizimin, veprimtarinë dhe mbikëqyrjen e zyrave të 
këmbimit valutor”, lehtësoi kërkesën për kapital për ushtrimin e veprimtarisë 
së këmbimit valutor nga 2,500,000 lekë në 1,500,000 lekë; rregulloi 
veprimtarinë e agjentit të transferimit të parave si dhe pakësoi komisionet 
për procesin e licencimit. Si rrjedhojë e këtyre veprimeve, gjatë vitit 2007 u 
licencuan gjithsej 59 zyra të këmbimit valutor krahasuar me 9 zyra të këmbimit 
valutor, që u licencuan gjatë vitit të mëparshëm. Angazhimi i përbashkët i 
strukturave të Policisë së Shtetit, të Prokurorisë dhe të Bankës së Shqipërisë 
për formalizimin e tregut ka qenë maksimal. Procesi i licencimit të zyrave të 
këmbimit valutor u shoqërua jo vetëm me shqyrtimin, plotësimin dhe vlerësimin 
e dokumentacionit të paraqitur por edhe me takime sqaruese. Praktikë kjo, e 
cila u aplikua për t’iu ardhur në ndihmë subjekteve, me qëllim për të lehtësuar 
si koston ashtu edhe periudhën deri në licencimin e tyre përfundimtar. 

Ndërkohë, bankat vazhdojnë të rrisin konkurrencën midis tyre edhe 
në drejtim të implementimit të produkteve të reja elektronike bankare, në 
shërbim të klientëve. Tashmë, në sistemin bankar shqiptar 11 banka përdorin 
transaksionet në rrugë elektronike sipas produkteve në tabelën e mëposhtme. 
Ajo që u vu re gjatë vitit 2007 është shtrirja e shërbimit të internet banking 
edhe në 3 banka të tjera të sistemit.

Tabelë �. Produktet elektronike te ofruara nga bankat, dhjetor 2007.
BANKAT  ATM  POS Internet banking Karta elektronike
BANKA RAIFFEISEN SH.A  √ √ √ √
BANKA KOMBËTARE TREGTARE SH.A.  √ √
BANKA TIRANA SH.A.  √ √
DEGA E BANKËS KOMBËTARE TË GREQISË TIRANË  √ √
BANKA ALPHA, ALBANIA √ √ √
BANKA PROCREDIT SH.A. √ √ √ √
BANKA E PARË E INVESTIMEVE, ALBANIA SH.A. √ √
BANKA “CREDINS” SH.A. √ √ √ √
BANKA UNION SH.A. √ √
BANKA POPULLORE SH.A. √ √ √
BANKA AMERIKANE E SHQIPËRISË SH.A. √ √ √ √

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Dëshmi e rritjes së konkurrencës bankare si dhe e rritjes së vëllimit të 
transaksioneve financiare nëpërmjet bankave, ishte zgjerimi i konsiderueshëm 
që pësoi rrjeti bankar, me degë dhe agjenci të reja. Kështu numri i degëve dhe 
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agjencive të hapura gjatë vitit 2007, brenda territorit të Republikës së Shqipërisë 
arriti në 104, nga të cilat vetëm 43 në rrethin e Tiranës. Ndërkohë që, Banka 
Amerikane e Shqipërisë edhe gjatë këtij viti, shtoi rrjetin e saj bankar jashtë 
vendit me dy degë të reja në Greqi.

Gjithashtu, janë miratuar ndryshime në përbërjen e administratorëve të 
bankave. Administratorët e emëruar nga bankat dhe të miratuar nga Banka e 
Shqipërisë kanë qenë me reputacion dhe përmbushën kriteret tona. Me hyrjen 
në fuqi të ligjit të ri “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, Banka e Shqipërisë 
miraton edhe drejtuesin e njësisë së kontrollit të brendshëm të bankës.

Gjatë vitit 2007, Banka e Shqipërisë ka miratuar rreth 53 administratorë 
bankash. Natyra e miratimeve të administratorëve mund të klasifikohet sipas 
katër kategorive. Konkretisht:

1. Administratorë që u paraqitën për herë të parë për miratim (të rinj).
2. Administratorë që ndryshuan pozicion brenda të njëjtës bankë.
3. Administratorë që u përfshinë në dy funksione drejtuese, brenda të 

njëjtës bankë.
4. Administratorë që ndryshuan pozicionin duke lëvizur nga një bankë në 

tjetrën. 

Administratorë 
të miratuar Të reja Ndryshim pozicioni 

brenda bankës
Pozicion i dytë 
brenda bankës

Ndryshim pozicioni nga 
një bankë në tjetrën Totali

Viti 2007 45 3 4 1 53
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Në vitin 2007 iu dha licenca me nr. 09, datë 06.06.2007 për ushtrimin e 
veprimtarive si subjekt jobankë, shoqërisë “Partneri Shqiptar në Mikrokredi” 
sh.a.. 

Po gjatë këtij viti, u paraqit kërkesa nga fondi “BESA” për marrjen e licencës 
si subjekt jobankë, në zbatim të vendimit të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë nr.87, datë 16.11.2005 “Për shfuqizimin e vendimit nr. 26, datë 
29.03.2000 të Këshillit Mbikëqyrës”. 

Subjekti jobankë “Credit Card Services” sh.p.k. (ish-“Diners Club Albania” 
sh.p.k.) njoftoi Bankën e Shqipërisë se pushoi së ekzistuari, nëpërmjet likuidimit 
vullnetar dhe dorëzoi licencën e lëshuar nga Banka e Shqipërisë. 

Aktualisht, janë të licencuara dhe ushtrojnë aktivitetin e tyre 6 subjekte jobanka. 
Banka e Shqipërisë, gjatë vitit 2007, krahas dhënies së licencës për 57 zyra të 
këmbimit valutor, ka revokuar edhe licencat e 7 nga zyrat ekzistuese. Kryesisht 
për ndërprerje të veprimtarisë nga ana e tyre. Licencimi dhe bashkimi i shoqërive 
të kursim-kreditit ka vazhduar edhe gjatë vitit 2007. Në këtë vit, u licencuan 7 
shoqëri të reja të kursim-kreditit dhe u miratuan 2 bashkime shoqërish. Si rezultat 
i këtyre bashkimeve iu revokua licenca 2 shoqërive ekzistuese. 

Në fund të vitit 2007, pas ndryshimeve të ndodhura, lista e subjekteve të 
licencuara nga Banka e Shqipërisë sipas viteve, paraqitet si më poshtë: 

Tabelë 2. Numri i rasteve të 
administratorëve të miratuar 
sipas këtyre kategorive.
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Tabelë �. lista e subjekteve të licencuara nga Banka e Shqipërisë në vite.
Nr. Subjektet 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1 Banka dhe degë të bankave të huaja 13 13 14 15 16 17 17 161

2 Subjekte financiare jobanka 2 4 5 7 7 7 6 6
3 Zyra të këmbimit valutor 19 38 58 58 54 58 60 112
4 Shoqëri të kursim- kreditit 113 131 130 131 125 130
5 Unione të shoqërive të kursim-kreditit 2 2 2 2 2 2

Burimi: Banka e Shqipërisë.

2.2 DEGËT 

Përsa i takon zgjerimit të rrjetit bankar është 
shqyrtuar një numër i madh kërkesash për hapje dhe 
projekte për hapje degësh dhe agjencish. Në zbatim 
të ligjit u aplikua një proces i ndryshëm miratimi, 
duke e ndarë atë në dy faza. Faza e parë është ajo e 
vlerësimit të aftësisë zgjeruese të bankës dhe dhënia 
e miratimit paraprak. Faza e dytë është inspektimi 
i kushteve teknike dhe dhënia e lejes për fillimin 
e veprimtarisë bankare. Kështu, bazuar në këtë 
praktikë janë dhënë 100 miratime paraprake për 
hapje degësh dhe agjencish bankare, në 60 prej të 
cilave është dhënë leja për fillimin e veprimtarisë.

Pothuajse të gjitha bankat kanë hapur degë dhe 
agjenci të reja, gjatë vitit 2007. Peshën më të madhe 

në këtë zgjerim të rrjetit gjatë vitit 2007, e zënë bankat e mesme (Grupi G2) 
me 49 degë dhe agjenci të reja. 

Nr. Rrethet TOTALI Nr. Rrethet TOTALI
1 Tiranë 144 26 Gramsh 2
2 Sarandë 10 27 Librazhd 32

3 Kavajë 7 28 Peshkopi 3
4 Bilisht 5 29 Koplik 2
5 Durrës 27 30 Shijak 3
6 Fier 16 31 Delvinë 3
7 Elbasan 14 32 Divjakë 2
8 Korçë 93 33 Rrëshen 3
9 Shkodër 13 34 Krujë 3
10 Vlorë 17 35 Laç 6
11 Lezhë 8 36 Tepelenë 24

12 Pogradec 10 37 Bajram Curri 1
13 Berat 8 38 Bulqizë 1
14 Gjirokastër 9 39 Çorovodë 15

15 Lushnje 10 40 Ersekë 1
16 Kukës 4 41 Krumë 1
17 Burrel 3 42 Pukë 16

18 Himarë 2 43 Peqin 1
19 Kakavijë (Dogana) 4 44 Fushë Krujë 3
20 Kuçovë 3 45 Athinë 3
21 Kamëz 4 46 Selanik 1
22 Shëngjin 3 47 Shkup 1
23 Kapshticë (Dogana) 3
24 Përmet 37

25 Ballsh 2  Totali 404
Burimi: Banka e Shqipërisë. 

Grafik 1. Numri i degëve/agjencive
(në përqindje) sipas grupbankave.
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G3

Tabelë 4. Shpërndarja 
gjeografike e degëve dhe e 
agjencive bankare, në fund 

të vitit 2007.
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1. VEPRIMTARIA E FUNKSIONIT TË MBIKËQYRJES NË VEND

Gjatë vitit 2007, nga mbikëqyrja në vend është punuar në funksion të 
përmbushjes së të drejtave që i jep kuadri ligjor e rregullativ. Si bazë e 
ushtrimit të këtij funksioni shërben cikli mbikëqyrës i përcaktuar nga politika 
operative e mbikëqyrjes. Duke qenë një hallkë e rëndësishme e përmbushjes 
së misionit të Bankës së Shqipërisë, ajo ka ushtruar detyrimet e saj duke iu 
përmbajtur parimeve mbikëqyrëse, duke i qartësuar, thelluar e respektuar 
ato. Prezenca në sistemin financiar, jo vetëm ka garantuar një orientim të 
aktivitetit bankar drejt respektimit të standardeve, por ka rritur peshën e saj 
specifike për ruajtjen e stabilitetit. 

Është intensifikuar përdorimi i instrumenteve të mbikëqyrjes, duke i dhënë 
përparësi natyrës së problematikës dhe llojit të subjektit si dhe duke mbajtur 
konstant përdorimin e tyre në një nivel minimal të kënaqshëm. Është mbajtur 
në vëmendje të veçantë objektivi i punës për të parandaluar fenomenet në 
prioritet ndaj adresimit të tyre pas shfaqjes së dobësive. Për këtë, janë marrë në 
konsideratë ndikimet e mundshme që mund të kenë pozicione të veçanta rreziku 
si dhe janë paralajmëruar dukuri, me qëllim marrjen e masave në kohë.

Është synuar arritja e një sjelljeje të ndershme e objektive të aktorëve të 
tregut, në shërbimet ndaj klientelës. Kjo çështje që ka të bëjë me transparencën 
e bankave, ka qenë një risi e mbikëqyrjes në vend gjatë vitit 2007. Respektimi 
i kuadrit ligjor e rregullativ në fuqi është marrë në konsideratë të veçantë, si 
dhe vlerësime të tjera mbi sjelljen e operatorëve në treg janë gjykuar, për 
të evidentuar problematikën dhe arritjen e dhënies së një informacioni të 
mjaftueshëm e të krahasueshëm.

2. BASHKËPUNIMI ME AUTORITETE TË TJERA 

Duke marrë në konsideratë zhvillimet në tregjet financiare, rëndësinë në 
rritje të pranisë së zgjeruar të bankave në vende të ndryshme të rajonit si dhe 
sfidat që paraqiten ndaj mbikëqyrësve bankarë, është rritur bashkëpunimi 
me autoritete të tjera mbikëqyrëse. Ky bashkëpunim ka qenë kryesisht me 
vendet nga të cilat e kanë origjinën e kapitalit, bankat që zhvillojnë aktivitet 
në Shqipëri. 

C. MBIKËQYRJA NË VEND
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Në vitin e kaluar është nënshkruar një marrëveshje shumëpalëshe 
bashkëpunimi me gjashtë vende të rajonit, me qëllim promovimin e një 
kordinimi të strukturuar në fushën e mbikëqyrjes bankare.

Është forcuar bashkëpunimi me Bankën e Greqisë, autoritetin mbikëqyrës 
të sistemit bankar në këtë vend, dhe është kryer një inspektim i përbashkët 
në njërën prej bankave me origjinë kapitali nga Greqia, filial i një banke të 
themeluar në Greqi. 

Janë ngritur ura të forta bashkëpunimi me autoritetet mbikëqyrëse të 
Austrisë dhe Italisë. Origjina e kapitalit nga këto vende përbën një peshë të 
rëndësishme strukturore dhe zhvillimi në tregun vendas. Njëkohësisht, janë duke 
u zhvilluar këto lidhje, me qëllim nënshkrimin përfundimtar të marrëveshjes së 
bashkëpunimit me autoritetet mbikëqyrëse të këtyre vendeve.

Gjatë vitit 2007 janë kryer inspektime të përbashkëta edhe me autoritete të 
tjera. Është kryer inspektim në të gjitha bankat e sistemit në bashkëpunim me 
Autoritetin Përgjegjës për Parandalimin e Pastrimit të Parave, për çështje që 
janë subjekte të ligjit për parandalimin e pastrimit të parave. 

Në bazë të një memorandumi bashkëpunimi të nënshkruar midis Bankës së 
Shqipërisë dhe Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, është kryer një inspektim 
i përbashkët me këtë autoritet në disa banka, për marrëdhëniet që kanë 
shoqëritë e sigurimit me bankat, në Shqipëri.

Është krijuar një praktikë e shëndoshë bashkëpunimi me Autoritetin 
Qendror Bankar të Kosovës. Janë zhvilluar seminare trajnimi të përbashkëta, 
të organizuara kryesisht në Tiranë. 

gjatë vitit 2006 janë kryer këto inspektime:
Banka 14 inspektime të plota

33 inspektime tematike*
17 inspektime për regjistrin e kredive

Institucione financiare jobanka  5 inspektime të plota

Shoqëri të kursim-kreditit  1 inspektim i plotë

Zyra të këmbimit valutor 50 inspektime
* këtu përfshihen inspektime për qëllime të mbikëqyrjes si dhe ato në bashkëpunim me autoritete 
të tjera.
Burimi: Banka e Shqipërisë.

3. PROBLEMATIKA TË EKZAMINIMEVE

3.1 BANKAT

Veprimtaria bankare ka vazhduar rritjen e saj edhe gjatë vitit 2007. Kjo 
rritje është shoqëruar me thellimin e ndërmjetësimit financiar, me zgjerimin 

Tabelë 5. Inspektimet e 
kryera gjatë vitit 2007.
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e produkteve të ofruara, me zgjerimin e shërbimeve gjeografikisht, duke 
mbuluar pjesë gjithnjë e më të mëdha të territorit të vendit si dhe me zgjerimin 
e bazës së klientelës, si në vendndodhjet ekzistuese ashtu edhe në zona të 
reja. Konstatohet një përpjekje e vazhdueshme e operatorëve bankarë, për 
sigurimin e një baze të gjerë klientele, duke rritur konkurrencën në të gjitha 
produktet bankare të ofruara. Nuk evidentohen banka me objekt të veçantë 
të veprimtarisë, duke u ruajtur e njëjta specifikë aktiviteti. Edhe këtë vit tërheq 
vëmendjen në mënyrë të veçantë aktiviteti kreditues, që vazhdon të rritet 
ndjeshëm në vlerë absolute, ndërkohë që ka pësuar rënie ritmi i rritjes në 
terma relativë. Aktiviteti kreditues ka vazhduar të mbështesë ekonominë duke 
duke rritur peshën e saj specifike ndaj burimeve, totalit të aktiveve si dhe 
produktit të brendshëm bruto. Ky aktivitet përbën një nga veprimtaritë më 
të rëndësishme të bankave dhe në mënyrë të vazhdueshme i është kushtuar 
vëmendje gjatë mbikëqyrjes në vend. 

Përgjithësisht, janë konstatuar sjellje të ndryshme të bankave për sa u 
përket zhvillimeve të brendshme të tyre. Për çështje të ndryshme konstatohet 
reagim i diferencuar i bankave. Zgjerimi i aktivitetit dhe i llojit të produkteve 
ka sjellë nevoja të brendshme për ndryshim në disa aspekte: në strukturë, në 
shpërndarje detyrash, në mbështetjen e zhvillimeve me politika e manuale, në 
mbulimin me personel. Zhvillimi i mëtejshëm i aktivitetit kreditues ka dhënë 
ndikim edhe në struktura dhe operacione të tjera. Përdorimi në rritje i burimit të 
fondeve në kredidhënie, ka paraqitur nevojën për rishikimin tërësor të natyrës 
së investimit. Ky fenomen ka patur zhvillime dinamike duke i vënë bankat në 
pozicion aktiv, me qëllim administrimin e situatave të likuiditetit dhe realizimet 
e pritshmërisë së aktivitetit. Presionet e aksionerëve për maksimizimin e fitimit, 
kanë nxitur bankat për të marrë përsipër më shumë rrezik. Kështu që, përveç 
kreditimit, janë përdorur gjerësisht shfrytëzimi i mundësisë për fitim nga 
këmbimet valutore apo edhe nëpërmjet diversifikimit të investimeve në letra 
me vlerë, krahasuar me zgjedhjet tradicionale për investime në vendosje me 
kthyeshmëri të ulët.

Ardhja e bankave të mëdha me prani të zgjeruara ndërkombëtare, ka 
sjellë zhvillime të reja në drejtim të natyrës së administrimit. Marrëdhëniet 
me bankat mëmë janë zgjeruar si nga pikëpamja financiare ashtu edhe nga 
orientimi i operacioneve të bankës. Bankat lokale kanë marrë mbështetje 
të vazhdueshme në drejtim të respektimit të standardeve më të zhvilluara 
të veprimtarisë bankare, nëpërmjet trajnimeve si dhe vënies në përdorim të 
praktikave të ngritura në vendet e origjinës.

Mangësitë e konstatuara gjatë mbikëqyrjes në vend, përmblidhen në 
përshtatjen e strukturave me zhvillimet e bankës çka nënkupton krijimin e 
njësive të reja, delegimin e autoriteteve të punës si dhe mbështetjen e tyre 
me anë të politikave të veprimit dhe procedurave të punës. Janë evidentuar 
disa mangësi në sistemet e kontrollit të brendshëm. Në njësinë e kontrollit 
të brendshëm është konstatuar nevoja për përmirësim të cilësisë së punës, 
mbulim të tërësisë së veprimtarisë si dhe ndjekjen e adresimin e problemeve. 
Në mënyrë të vazhdueshme i është dhënë përparësi vëmendjes së organeve 
drejtuese në drejtim të veprimtarisë aty ku nuk ka qenë e mjaftueshme.
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Mbikëqyrja në vend i ka kushtuar vëmendje të veçantë nivelit të kapitalizimit 
të bankave. Përveç analizës së gjendjes është kërkuar respektimi, në mënyrë 
rigoroze i kufijve rregullativë si dhe parashikimi i nevojave për kapital e gjetje 
të burimeve. Për uljen e rreziqeve të përqendrimit është kërkuar zgjerimi i 
bazës së klientelës, si në marrëdhëniet e detyrimeve ashtu edhe të kreditimit. 
Shpërndarja e rrezikut të kredisë në degë të ndryshme të ekonomisë ka qenë 
gjithashtu, pjesë e rekomandimeve të lëna. 

Probleme që lidhen me zbatimin e rregulloreve. Përgjithësisht, vërehen 
respektime të mira të kuadrit rregullativ. Mangësitë kanë qenë të pranishme, 
por në shumicën dërrmuese të rasteve nuk kanë patur ndikim material në 
situatën e ekspozimit ndaj rreziqeve.

Rregulloret për të cilat vihen re më tepër shkelje janë:

• Ligji për bankat. Janë konstatuar shkelje veçanërisht në drejtim të 
ekspozimit ndaj personave të lidhur dhe rreziqeve të mëdha. Këto, 
kryesisht për shkak të ndryshimit të kufijve nga ligji i ri, pasi bankat e 
kishin marrë përsipër ekspozimin para hyrjes në fuqi të ligjit.

• Rregullorja “Për administrimin e rrezikut të kredisë”. Niveli i rrezikut 
ndaj kredimarrësve është shqyrtuar në mënyrë të vazhdueshme dhe në 
disa raste, është konstatuar respektim jo i drejtë i kësaj rregulloreje. 
Plotësimi i dokumentacionit në përputhje me kërkesat e saj, ka qenë një 
kërkesë e vazhdueshme në vijim të konstatimeve.

• Rregullorja “Për pozicionet e hapura valutore”. Ekzistojnë disa raste 
sporadike të mosrespektimit të kësaj rregulloreje. Megjithatë, kanë 
qenë situata të përkohshme të cilat janë përmirësuar shpejt.

• Rregullorja “Për mjaftueshmërinë e kapitalit”. Mosrespektimet kanë 
qenë kryesisht të natyrës teknike si dhe të interpretimit të kërkesave.

• Rregullorja “Për veprimtarinë valutore”. Vërejtjet për zbatimin e 
kësaj rregulloreje lidhen kryesisht me qëllimin e transfertave apo me 
dokumentacionin mbështetës. 

• Rregullorja “Për parandalimin e pastrimit të parave”. Mangësitë janë 
të lidhura me parandalimin e transaksioneve të dyshimta, ngritjen dhe 
respektimin e strukturave, trajnimin e personelit, krijimin e një baze të 
dhënash. 

• Rregullorja “Për përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe 
komunikimit në subjektet e licencuara nga Banka e Shqipërisë”. 
Mosrespektimet e kësaj rregulloreje janë më të shpeshta se të 
mësipërmet. Kjo tregon nevojën për investim më të madh të bankave, 
në përmirësimin e sistemeve të teknologjisë dhe informacionit. Këto 
përmirësime duhet të bëhen në drejtim të vlerësimit të sistemeve, 
garantimit të sigurisë fizike, hartimit të planit të operimit, dokumentimit 
të veprimtarisë, planit të rekuperimit në rast fatkeqësie. Gjithashtu, 
është rekomanduar në mënyrë të vazhdueshme kontrolli i sistemeve 
të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, nga shoqëri të 
specializuara.

• Rregullorja ”Për mbikëqyrjen e transaksioneve bankare në rrugë 
elektronike”. Mangësitë lidhur me këtë rregullore, kanë të bëjnë me 
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plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm dhe kohën e dorëzimit të tij 
në Bankën e Shqipërisë.

• Udhëzimi ”Për transparencën e operacioneve dhe shërbimeve bankare”. 
Mosrespektimet kanë të bëjnë kryesisht me dhënien e informacionit në 
kohë, për ndryshimin e kushteve të punës në respektim të kontratave.

3.2 SUBJEKTET FINANCIARE JOBANKA DHE SHOQËRITË E KURSIM 
- KREDITIT

Në këtë grupim përfshihen dy lloje subjektesh, institucionet financiare 
jobanka dhe shoqëritë e kursim-kreditit. Ndërsa të parat nuk mund të 
grumbullojnë depozita nga publiku, të dytat mund të grumbullojnë depozitat 
në bazë të përcaktimeve të ligjit përkatës. Ndër problematikat më të shpeshta, 
të ndeshura në ekzaminimet e kryera janë respektimi i normave mbikëqyrëse, 
të përcaktuara në rregulloret e hartuara për funksionimin e tyre. Këto norma 
mbikëqyrëse, janë kryesisht të lidhura me nivelet e ekspozimit në kredidhënie 
dhe situatën e likuiditetit.

Problem tjetër i evidentuar është mosrespektimi i parimeve kontabël në 
regjistrimet kontabël. Raportimet periodike të tyre, jo gjithnjë kanë qenë të 
sakta dhe mbajnë pasaktësi edhe në lidhje me të dhënat e subjekteve. Në disa 
raste, janë evidentuar mosrespektime të kërkesave ligjore për mbajtje llogarish 
apo respektim të licencave. Mbajtja e llogarive i ka tejkaluar aktivitetet e 
licencuara, ndërkohë që kredidhënia nuk ka qenë objekt i licencës ose janë 
tejkaluar kufijtë e kredidhënies, të përcaktuar në ligj. 

Çështje e rëndësishme që është ngritur gjatë inspektimeve ka qenë edhe 
rritja e cilësisë së punës të kontrollit të brendshëm apo pozicionimi i tij, në 
përputhje me qëllimin e funksionimit. Mangësi të theksuara janë konstatuar 
në investimin ndaj teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, dhe 
respektimin e rregullores për këtë çështje. Disa prej këtyre subjekteve nuk 
kanë në përdorim një sistem kompjuterik për regjistrimin e të dhënave ose ai 
ekzistues nuk i mbulon nevojat e punës. Në këto raste, është ndeshur shpesh 
mbajtja e të dhënave në mënyrë manuale.

Plotësimi i strukturave të funksionimit të mbështetura mbi manuale apo 
procedura të shkruara, është lënë si rekomandim gjatë inspektimeve pasi 
është konstatuar moszbatimi i plotë i atyre ekzistuese. 

Rekomandimet e tjera kanë patur si qëllim shtimin e masave për të 
monitoruar dhe për t’u mbrojtur nga rreziqet e aktivitetit, luftën kundër 
pastrimit të parave, përmirësimin e strukturës dhe të kuadrit të brendshëm 
rregullativ, zbatimin rigoroz të rregulloreve “Për veprimtarinë valutore”, “Për 
administrimin e rrezikut të kredisë”, “Për parandalimin e pastrimit të parave”, 
“Për raportimin e veprimeve të këmbimeve valutore”. 
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3.3 ZYRA TË KËMBIMIT VALUTOR

Janë kryer 50 inspektime të këtyre subjekteve. Mangësitë në punën e 
tyre janë të përsëritura dhe konsistojnë në mungesën e raportimeve ose të 
saktësisë së të dhënave në to; mosdhënien e faturave të këmbimit klientëve; 
mungesën e mbajtjes së kontabilitetit apo mangësi dokumentacioni në lidhje 
me kërkesat e rregullores për funksionimin e tyre. Për subjektet problematike 
janë marrë edhe masa ndëshkuese.
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1. MJEDISI EKONOMIK

1.1 EKONOMIA BOTËRORE

Ekonomia botërore përjetoi një periudhë me ritëm më të ulët rritjeje, pas 
një zgjerimi disavjeçar. Rreziqet për ecurinë ekonomike botërore janë shtuar 
kryesisht në gjysmën e dytë të vitit 2007. Baza e këtyre rreziqeve qëndron 
në përkeqësimin e gjendjes financiare në tregjet perëndimore, kryesisht 
atë amerikan. Ekonomia amerikane dhe disa nga vendet e industrializuara 
shfaqën shenja ngadalësimi, ndërkohë që ekonomitë e mëdha të vendeve 
në zhvillim, vijuan të luajnë rolin kryesor në rritjen ekonomike botërore. Rritja 
e lartë në Kinë, në Indi dhe në Lindjen e Mesme ka kompensuar efektin e 
ngadalësimit ekonomik të ShBA-së.

Ekonomia amerikane ka njohur rënie të ritmeve ekonomike gjatë vitit 2007, 
pas një performance të mirë disavjeçare. Kjo ecuri është ndikuar kryesisht 
nga situata në tregun e banesave dhe përkeqësimi i prirjes së investimeve të 
rezidentëve. Ulja e çmimit të banesave, ka dhënë implikime në kontraktimin 
e kredisë dhe të likuiditetit në ekonomi. Ndërkohë, aktiviteti ekonomik në 
Eurozonë ka vijuar të zgjerohet me një ritëm më të moderuar gjatë vitit 2007, 
krahasuar me një vit më parë. Produkti i brendshëm bruto u rrit me 2.7 për 
qind në vitin 2007, nga 2.8 për qind në vitin 2006, sipas vlerësimit më të 
fundit të Komisionit Evropian. Gjatë këtij viti është vërejtur ngadalësim i 
prodhimit industrial, rritje në sektorin e shërbimeve dhe përmirësim në kushtet 
e tregut të punës. 

Rritja e çmimeve të naftës dhe e disa prej produkteve bujqësore, ka ndikuar 
kërkesën reale në ekonomi, si rezultat i rënies së fuqisë blerëse. Kërkesa 
botërore për naftë vlerësohet të jetë rritur me rreth 1.4 për qind, krahasuar 
me një vit më parë. Ndërkohë, çmimi i naftës në tregjet ndërkombëtare 
pothuaj u dyfishua. Çmimet e produkteve agroushqimore janë rritur si rezultat 
i motit të thatë. Ndërsa në kahun e kërkesës, çmimi mund të jetë rritur edhe 
si rezultat i përdorimit të disa produkteve bujqësore në industrinë e prodhimit 
të energjisë.

 

D. ZHVILLIMET NË SISTEMIN BANKAR DHE JOBANKAT
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1.2 VENDET E RAJONIT

Gjatë vitit 2007, rritja ekonomike e Greqisë vlerësohet në mbi 4 për qind. 
Greqia ka patur rritje ekonomike relativisht të lartë dhe rënie të papunësisë 
kundrejt ekonomisë së Eurozonës.

Ekonomia e Italisë është karakterizuar nga një ecuri më e ulët se një vit më 
parë, si dhe rënie e investimeve dhe e papunësisë. Rritja ekonomike rezultoi 
më e ngadaltë në gjysmën e parë të vitit 2007, si pasojë e një rritjeje më të 
ulët të eksporteve. Kërkesa e jashtme është ndikuar nga vlerësimi i euros. 
Papunësia pësoi rënie të lehtë në fillim të vitit, dhe ka ruajtur këtë prirje edhe 
në gjysmën e dytë të tij. 

Ekonomia e Republikës ish-Jugosllave të Maqedonisë ka regjistruar një rritje 
ekonomike vjetore më të mirë, krahasuar me vitin 2006. Kjo është shoqëruar 
me rritje të presioneve inflacioniste gjatë fundit të vitit dhe përmirësim në 
tregun e punës. Norma mesatare vjetore e inflacionit ishte 2.3 për qind, gjatë 
vitit 2007.

Aktiviteti ekonomik në Turqi u rrit me një normë më të ulët krahasuar me 2 
vitet e fundit, në prani të uljes së normës vjetore të inflacionit, ndërsa situata 
fiskale është përkeqësuar. Produkti i brendshëm bruto u rrit me 5.1 për qind 
gjatë vitit 2007. Ndërkohë që, politika monetare shtrënguese dhe përkeqësimi 
i kreditimit në shkallë botërore vlerësohet të kenë kufizuar rritjen e kërkesës 
së brendshme. 

1.3 AMBIENTI EKONOMIK NË SHQIPËRI

Në vitin 2007, Banka e Shqipërisë zbatoi politikën e saj monetare në një 
ambient të qëndrueshëm makroekonomik, me ritme relativisht të larta rritjeje 
ekonomike dhe me kushte monetare akomoduese. Këto siguronin norma 
interesi në rritje por ende të favorshme, qëndrueshmëri të kursit të këmbimit 
dhe burime financiare për ekonominë. Inflacioni mesatar vjetor rezultoi 2.9%. 
Inflacioni bazë shënoi rritje vjetore 2.6%, rreth 1.2 pikë përqindje më shumë 
sesa mesatarja e katër viteve të fundit. Deri në muajin korrik 2007, inflacioni 
vjetor shënoi vlera brenda gjysmës së poshtme të intervalit të tolerancës, rreth 
2-3%. Në dy tremujorët pasues të vitit, inflacioni vjetor u rrit ndjeshëm duke 
arritur nivele, konsiderueshëm sipër 3%. Kjo rritje erdhi si pasojë e krizës 
botërore të rritjes së çmimeve të ushqimeve. Rreziqet ndaj stabilitetit të çmimeve 
në një horizont kohor afatmesëm u vlerësuan të kishin tendencë rritëse. Këto 
rreziqe përfshinin: rritjen e mëtejshme në çmimet e lëndëve të para, kryesisht 
të ushqimeve; realizimin e rritjes së pritur të çmimit të energjisë; rritjen e 
vazhdueshme dhe të shpejtë të pagave, të pambështetur plotësisht në rritjen e 
produktivitetit; përqendrimin e realizimit të shpenzimeve buxhetore në fundin 
e vitit; rritjen e vazhdueshme të kërkesës agregate; përkeqësimin e pritjeve të 
konsumatorëve dhe bizneseve për inflacionin si dhe materializimin e efekteve 
të raundit të dytë, në paga dhe në përcaktimin e çmimeve, si rrjedhojë e 
çmimeve të larta të lëndëve të para dhe normave të larta të inflacionit. 
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Rritja ekonomike për vitin 2007 vlerësohet të ketë arritur në nivelin 6.0 
për qind. Ashtu si dhe në vitet e kaluara, rritja ekonomike sigurohet nga 
ecuria në rritje e sektorëve të shërbimeve, industrisë dhe transportit, dhe 
telekomunikacioneve. Ndërkohë, sipas vlerësimeve më të fundit, sektori i 
ndërtimit vazhdon të karakterizohet nga probleme të ndryshme, të cilat kanë 
çuar në një ngadalësim të prodhimit në këtë sektor.

Kërkesa e brendshme mbeti e lartë gjatë gjithë vitit 2007, duke u reflektuar 
më së shumti në zgjerimin e kredisë konsumatore dhe në rritjen e importeve 
(më në veçanti shtimin e importeve për makineri dhe pajisje). I gjithë aktiviteti 
ekonomik i vendit është zhvilluar në kushtet e një ambienti me inflacion 
nën kontroll, megjithë vështirësitë e shkaktuara nga lëvizjet e pandërprera 
të çmimeve të produkteve ushqimore, në tregun ndërkombëtar. Çmimet e 
drithërave pësuan rritje të konsiderueshme, ndërkohë që të njëjtën ecuri 
regjistruan edhe artikujt ushqimorë, në përgjithësi. Politika fiskale ka qenë një 
faktor, me kontribut pozitiv mbi ecurinë e përgjithshme të ekonomisë gjatë 
vitit 2007. Përgjithësisht, politika fiskale mund të konsiderohet si e shtrënguar, 
ku spikat një deficit buxhetor më i ulët se ai i planifikuar.

Treguesi i shitjeve për sektorin e industrisë ka regjistruar një rritje prej 25% 
gjatë vitit 2007, kundrejt 17% të vitit paraardhës. Rritja më e lartë vjetore 
është regjistruar në nënsektorin e industrisë nxjerrëse (50.6%). Ndërkohë që, 
rritje të konsiderueshme ka shënuar edhe nënsektori ‘energji elektrike, gaz, 
avull dhe ujë’ (37%), në krahasim me vitin 2006 (0.6%).

Rritja vjetore e shitjeve në sektorin e ndërtimit, gjatë vitit 2007 ka qenë rreth 
dy herë më e ulët sesa rritja vjetore, gjatë viteve 2004-2006. Niveli i shitjeve 
në këtë sektor ka shënuar vlerën më të ulët të tij gjatë tremujorit të fundit të 
vitit (4.6%) apo rreth 11 herë më e ulët se rritja vjetore e shitjeve gjatë po të 
njëjtës periudhë të vitit 2006 (52%). Vëllimi i ndërtimeve të përgjithshme ka 
ardhur në rënie, ndërkohë që vëllimi i ndërtimeve të reja ka shënuar rënien 
më të lartë gjatë tremujorit të fundit të vitit 2007, me 23.3%.

Prodhimi i përgjithshëm bujqësor gjatë vitit 2007 u rrit me rreth 1.5%. 
Prodhimi i nëndegës së bujqësisë, që zë rreth 74% të prodhimit të përgjithshëm 
bujqësor u rrit me 0.8% ose rreth katër herë më pak se gjatë vitit të mëparshëm. 
Kontributin kryesor në rritjen e prodhimit e ka dhënë blegtoria, në dallim nga 
viti 2006 kur ndikimin kryesor në rritje e dha prodhimi i lartë i frutave.

Në bazë vjetore, shitjet në sektorin e transportit kanë shënuar një rënie të 
lehtë prej 1.2%. Gjatë tremujorit të katërt të vitit 2007, shitjet në sektorin e 
transportit dhe telekomunikacionit shënuan një rënie prej 11%, krahasuar me 
tremujorin paraardhës. Në rënien e aktivitetit në këtë sektor, ndikoi rënia e 
shitjeve në degën ‘postë dhe komunikacion’ (14%) dhe në degën ‘transport’ 
(6.3 %). 

Viti 2007 përkon me reforma të rëndësishme në ekonomi. Ndër to veçohen 
përfundimi i Regjistrit të Kredive, riorganizimi dhe forcimi i mbikëqyrjes së 
sektorit financiar, administrimi më i mirë i taksave dhe i shpenzimeve publike, 
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privatizimi i Albtelecomit, përmirësimi i ambientit të biznesit nëpërmjet krijimit 
të Qendrës Kombëtare të Regjistrimit si dhe reduktimi i mëtejshëm i tarifave 
doganore mbi një sërë produktesh, në përputhje me detyrimet që rrjedhin nga 
marrëveshja e tregtisë së lirë me Bashkimin Evropian.

2. ZHVILLIMET KRYESORE NË SISTEMIN BANKAR

Viti 2007 vijon me zhvillime përgjithësisht pozitive dhe të qëndrueshme 
në sistemin bankar. Gjatë këtij viti, sistemi bankar pësoi ndryshime të 
spikatura të strukturës së aksionerëve. Disa banka me emër të mirë në arenën 
ndërkombëtare janë të pranishme në Shqipëri, duke rritur perspektivën për një 
zhvillim më konkurrencial, më eficient të sistemit bankar, si edhe mbështetjen 
më të madhe dhe të sigurtë me kapital. Kjo panoramë e bashkëshoqëruar 
edhe me shfaqjen për herë të parë të fenomenit të konsolidimit të bankave 
nëpërmjet procesit të përthithjes, vlerësojmë se përbën një hap përpara 
drejt optimizimit të sinergjive në sistem. Këto zhvillime integruese, duket të 
kenë rritur dhe përforcuar edhe ndërvarësinë e sistemit bankar në Shqipëri 
ndaj dinamikave në tregjet globale. Për rrjedhojë, në tërësi vlerësojmë se 
evidentohet një tendencë drejt frekuencave më të vogla, por me impakt më 
të madh të krizave financiare të mundshme, rajonale apo globale në sistemin 
tonë bankar. Në këtë kontekst, kriza financiare me burim kryesor huatë 
subprime8 për shtëpi, vala e të cilës ende nuk duket të jetë zbutur, vlerësojmë 
se nuk ka patur pothuaj asnjë impakt në sistemin tonë bankar. Bankat që 
operojnë në Shqipëri konsiderohen si institucione që nuk kanë patur ekspozim 
direkt në tregun amerikan të huave për shtëpi me cilësi të ulët, ndërkohë që 
impakti nga ekspozimet e mundshme indirekte të tyre duket të jetë tërësisht 
jomaterial apo inekzistent. 

Gjendja financiare e sistemit bankar vlerësohet e mirë dhe pasqyron këto 
karakteristika :

• nivele të mira dhe përgjithësisht rritje të qëndrueshme të treguesve të 
rentabilitetit. RoAA përllogaritet 1.57 për qind kundrejt 1.36 për qind 
në fund të vitit 2006. Ndërsa NIM 4.35 për qind, ndaj 4.22 për qind; 

• qëndrueshmëri të treguesit neto të cilësisë së portofolit të kredive (1.8 
për qind ndaj 1.7 për qind një vit më parë) dhe një përkeqësim jo i 
konsiderueshëm i treguesit bruto, si rrjedhojë e rritjes më të shpejtë të 
kredive me probleme ndaj totalit të kredive (3.4 për qind ndaj 3.1 për 
qind); 

• qëndrueshmëri e peshës së portofolit të kredisë kur ka mospërputhje 
ndërmjet monedhës së kredisë dhe monedhës në të cilën huamarrësit 
gjenerojnë të ardhura. Sidoqoftë, ende nuk ka sinjale për nivele 
shqetësuese të kredive me probleme për këtë portofol, veçanërisht në 
kushtet kur kursi i këmbimit ka qenë i stabilizuar; 

• përkeqësim të aftësive të sektorit bankar për të mbuluar me kapital 
humbjet e mundshme nga kreditë, e vlerësuar kjo nga një rritje e 
dallueshme e raportit kredi me probleme neto / kapitalit rregullator 
nga 6.8 për qind në 11.2 për qind. Megjithëkëtë, aftësia e mbulimit 
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mbetet ende në nivele të mira;
• mjaftueshmëri kapitali mbi nivelin minimal të përcaktuar nga Banka e 

Shqipërisë dhe tendencë në rënie, si rrjedhojë e orientimit përherë e më 
të madh të sistemit drejt aktiviteteve me rrezik (nga 18 për qind në 17.1 
për qind);

• nivel më i ulët i borxhit kundrejt kapitalit të vet aksioner dhe për 
rrjedhojë, një nivel më i ulët i levës financiare nga 14.8 për qind në 
13.2 për qind; 

• nivele të kufizuara të rrezikut të tregut;
• rritje e aktivitetit në monedhë të huaj si shprehje e rritjes më të madhe 

të burimeve/depozitave në valutë dhe portofolit të kredive;
• rritje e thellësisë së ndërmjetësimit bankar në optikën e rritjes së raportit 

të portofolit të huave ndaj totalit të aktiveve, dhe rritjes së totalit të 
aktiveve ndaj PBB; 

• zgjerim në vazhdimësi i vëllimit të aktivitetit bankar si shprehje e rritjes 
graduale të totalit të aktiveve, shpenzimeve të veprimtarisë, të ardhurave 
operacionale, rrjetit të bankave etj.;

• shtim i produkteve të reja bankare për të thithur sa më tepër burime “të 
fjetura” dhe për të rritur intensitetin e kreditimit;

• situatë likuiditeti e mirë, si shprehje e niveleve të mira të raporteve të 
likuiditetit dhe rritjes së vëllimit të depozitave ;

• reduktim gradual i përqendrimit të aktiveve dhe depozitave, edhe pse 
nivelet e tyre vijojnë të mbeten ende larg nivelit optimal të vlerësuar 
sipas indeksit Herfindahl; 

• përmirësim i eficiencës së sektorit bankar krahasimisht me sektorë të 
tjerë të ekonomisë, si shprehje e rritjes së peshës së rezultatit neto ndaj 
PBB, nga 0.8 për qind në 1.1 për qind. 

Këto zhvillime, së bashku me rritjen e nivelit të kapitalit të paguar dhe 
rritjen e rezultatit neto, kanë balancuar rritjen e aktiveve të ponderuara me 
rrezik dhe kanë krijuar një kuadër të mjaftueshëm për ruajtjen e stabilitetit në 
sistemin bankar, gjatë vitit 2007.

3. STRUKTURA E SISTEMIT BANKAR

3.1 NUMRI I BANKAVE 

Gjatë vitit 2007 numri i bankave në sistemin bankar ka qenë 17, i njëjtë me 
një vit më parë. Por, gjatë këtij viti për herë të parë në tregun bankar shqiptar 
ndodhi procesi i bashkimit të dy bankave. Përthithja e Bankës Sanpaolo IMI 
nga Banka Intesa, në Itali, që solli krijimin e grupit bankar Intesa Sanpaolo, 
pati si pasojë bashkimin me përthithje të Bankës Italo Shqiptare në Bankën 
Amerikane të Shqipërisë, me aksioner kryesor të tyre Intesa Sanpaolo. Efektet 
financiare të bashkimit kanë filluar nga 1 janari i vitit 2008. Kështu, nga kjo 
datë numri i bankave që operojnë në Shqipëri është reduktuar në 16. 

Po ashtu, ndryshimi i statusit juridik të Degës në Tiranë të Bankës së Parë të 
Investimeve në bankë të inkorporuar në Shqipëri, Banka e Parë e Investimeve 
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Albania, pakësoi numrin e degëve të bankave të huaja që veprojnë në 
Shqipëri kundrejt rritjes së numrit të filialeve. Në fund të vitit 2007, numri i 
degëve të bankave të huaja në Shqipëri është 2, numri i filaleve të bankave 
dhe grupeve financiare të huaja është 9, banka që konsiderohen si banka 
me kapital vendas janë 2, ndërsa 4 banka zotërohen nga aksionerë të tjerë, 
persona fizikë, juridikë apo banka. 

3.2 STRUKTURA E PRONSISË SIPAS ORIGJINËS SË KAPITALIT 

Gjatë vitit 2007, në strukturën e kapitalit aksioner të sistemit sipas origjinës 
së kapitalit, kanë ndodhur disa ndryshime të rëndësishme. Kështu, në muajin 
korrik 2007, grupi Société Générale bleu 75 për qind të aksioneve të Bankës 
Popullore, e cila deri në atë moment ishte një bankë me kapital tërësisht 

privat vendas. Ndërsa në muajin qershor 2007, 
80 për qind e aksioneve të Bankës Amerikane të 
Shqipërsisë, të zotëruara nga nga Fondi Shqiptaro 
Amerikan i Ndërmarrjeve (kapital me origjinë 
amerikane), u transferuan tek Intesa Sanpaolo 
S.p.A, Itali. Këto zhvillime si edhe rritja e kapitalit të 
paguar gjatë vitit, kanë rritur dominimin e kapitalit 
të huaj dhe sidomos të atij me origjinë nga vendet e 
Komunitetit Evropian ndaj kapitalit vendas. Në fund 
të dhjetorit 2007 kapitali i huaj përbën 88 për qind 
të këtij kapitali, kundrejt 9.4 për qind të kapitalit me 
origjinë vendase. Krahasuar me një vit më parë, 
pesha e kapitalit të huaj rezulton të jetë rritur me 
3 pikë përqindje. Në vlerë absolute, kapitali i huaj 
është rritur me rreth 6.6 miliardë lekë ose 22 për 
qind, kurse kapitali shqiptar është zvogëluar me 
276.6 milionë lekë ose 11.7 për qind. 

Siç mund të shohim edhe në grafikun e mësipërm, 
ku pasqyrohet ecuria e kapitalit sipas origjinës, gjatë 
vitit 2007 pesha e kapitalit të Komunitetit Evropian 
ndaj totalit të sistemit është rritur me 5.3 për qind. 
Ndërkohë që, ka rënë pesha e kapitalit amerikan 
me 3 pikë përqindje dhe e kapitalit vendas privat, 
me 2.4 pikë përqindje. Përsa i përket kapitalit 
vendas shtetëror ai paraqitet pothuajse konstant. 
Qeveria Shqiptare, në fund të vitit 2007 vazhdon 
të jetë aksionere pranë Bankës së Bashkuar të 
Shqipërisë (40% të aksioneve) si dhe pranë Bankës 
ProCredit, nëpërmjet fondacionit FEFAD (25% të 
aksioneve).

Analizuar sipas grupbankave, bankat e mëdha 
të grupit G3 vazhdojnë të bazohen në burime të 
përhershme tërësisht të huaja. Struktura e kapitalit të 
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

 Grafik 2. Struktura e kapitalit të paguar
të sistemit sipas origjinës.
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 Grafik 3. Origjina e kapitalit sipas
grupbankave, dhjetor 2007.
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bankave të mesme G2 dhe atyre të vogla G1 është 
një kombinim i kapitalit të huaj dhe atij shqiptar, ku 
kapitali i huaj zë pjesën dërrmuese, përkatësisht 84 
dhe 74 për qind të tij. 

3.3 NUMRI I PUNONJËSVE DHE I DEGËVE TË 
BANKAVE

Numri i punonjësve të punësuar në sistemin 
bankar për vitin 2007 arriti në 5,155, me një rritje 
prej rreth 23 për qind në krahasim me vitin 2006. Në 
vitin 2007 rreth 58 për qind e totalit të punonjësve 
të bankave punojnë në degë dhe agjenci bankare. 
Edhe këtë vit, rritja e numrit të punonjësve të bankave 
lidhet me shtimin e degëve dhe të agjencive si edhe 
me zgjerimin e veprimtarisë bankare. 

Tabelë 6. Treguesit e shtrirjes së rrjetit të bankave në fund të vitit 2007.

Nr. Bankat Nr. i degëve 
brenda vendit

Nr. i agjencive 
brenda vendit 

Nr. i degëve 
jashtë Shqipërisë

1 Banka Raiffeisen 989

2 Banka Kombëtare Tregtare 21 20 110

3 Banka e Bashkuar e Shqipërisë 3 1
4 Banka Italo Shqiptare 7
5 Banka Italiane e Zhvillimit 4
6 Banka e Tiranës 39 4
7 Dega e Bankes Kombëtare të Greqisë 5 19
8 Banka Ndërkombëtare Tregtare 5
9 Dega e Bankës Alfa 23 1
10 Banka Amerikane e Shqipërisë 8 15 4
11 Banka ProCredit 24 1
12 Dega e Bankës së Parë të Investimeve11 - -
13 Banka Emporiki 4 7
14 Banka e Kreditit të Shqipërisë 2 1
15 Banka Credins 21 4
16 Banka Popullore 33
17 Banka Union 12 12
18 Banka e Parë e Investimeve – Albania 4 1

T O T A L I 306 93 5
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Rritja e numrit të bankave dhe degëve e agjencive të tyre nga njëra anë si 
dhe rritja e numrit të punonjësve të bankave nga ana tjetër, kanë bërë që të 
përmirësohet dukshëm mbulimi i popullsisë me shërbime bankare dhe cilësia 
e tyre. Sipas të dhënave të tabelës së mësipërme, numri mesatar i popullsisë 
për çdo bankë është rritur. Ndërsa numri mesatar i popullsisë për çdo njësi 
bankare dhe për çdo punonjës banke rezulton me ulje, për shkak të rritjes me 
ritme shumë më të larta të numrit të degëve dhe agjencive, dhe të numrit të 
punonjësve në krahasim me ritmet e rritjes së popullsisë. 

Grafik 4. Numri i punonjësve (në përqindje)
sipas grupbankave.
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Tabelë 7. Mbulimi me shërbime bankare
 2003 2004 2005 2006 2007
Numri i bankave 15 16 17 17 16
Numri i punonjësve 2,236 2,816 3,479 4,189 5,155
Numri i degëve / agjencive 161 188 250 294 404
Numri i mesatar i punonjësve për:
-Bankë 149 176 205 246 322
-Njësi bankare 13.9 15.0 13.9 14.2 12.8
Numri mesatar i popullsisë 3,111,000 3,127,000 3,142,000 3,142,20012  3,170,04813

Numri i popullsisë për:
Bankë 207,400 195,438 184,824 184,835 198,128
-Njësi bankare 19,323 16,633 12,568 10,688 7,847
-Punonjës banke 1,391 1,110 903 750 615

Burimi: Banka e Shqipërisë, INSTAT.

3.4 STRUKTURA E AKTIVEVE DHE PASIVEVE 

Gjatë vitit 2007 aktivet e sistemit u rritën me 118.6 miliardë lekë ose me 
19 për qind. Kjo rritje vlerësohet të jetë rreth 7.1 për qind më e ulët se rritja 
e tyre gjatë vitit 2006. Dinamika e ecurisë së grupbankave gjatë vitit 2007 
u pasqyrua në peshat e tyre ndaj totalit të sistemit. Në fund të vitit 2007, 
evidentohen peshat 3.4, 31.6 dhe 65 për qind përkatësisht për G1, G2 dhe 
G3 kundrejt 4.8, 25.9 dhe 69.3 për qind, një vit më parë. 

Vetëm gjatë tremujorit të fundit, aktivet e sistemit bankar u rritën me 42.8 
miliardë lekë ose rreth 6 për qind, nga 33.1 miliardë lekë ose 5 për qind, 
që u vlerësua rritja për tremujorin e tretë. Prirja në rritje e aktivitetit bankar 
shpjegohet me ritmet e larta rritëse për këtë periudhë të bankave të grupit G3, 
të grupit G1 dhe të pjesës më të madhe të bankave të grupit G2. 

Pesha e aktiveve ndaj Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) dhe ajo e 
portofolit të kredive ndaj PBB-së për vitin 2007, kanë pësuar rritje duke 
arritur përkatësisht nivelet 75.9 për qind dhe 29.9 për qind. Ecuria pozitive e 
këtyre treguesve u përcaktua nga ritmi më i lartë i rritjes së aktiveve të sistemit 
(dhjetor’07-dhjetor’06 prej 19 për qind), kundrejt rritjes së PBB-së vjetore 
(dhjetor’07-dhjetor’06, prej 8.9 për qind). Rritja e treguesve flet për rritje të 
ndërmjetësimit të sektorit bankar dhe praninë më të madhe të këtij sektori në 
rritjen ekonomike. 

Tabelë 8. Pesha e totalit të aktiveve të sistemit bankar ndaj produktit të brendshëm 
bruto.

Treguesi në miliardë lekë Dhjet ‘00 Dhjet ‘01 Dhjet ‘02 Dhjet ‘03 Dhjet ‘04 Dhjet ‘05 Dhjet ‘06 Dhjet ‘07
Totali i aktiveve 270.8 318.5 339.3 373.6 426.4 496.6 624.3 742.9
Totali i aktiveve/PBB 50.2 53.5 51.6 50.2 51.9 59.3 69.4 75.9
Totali i kredive/PBB 5.3 4.7 5.9 6.8 8.5 15.3 22.0 29.9

Burimi: Banka e Shqipërisë, INSTAT.

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

• rënie të investimeve në bono thesari të Qeverisë Shqiptare, me rreth 37 
miliardë lekë ose 22.7 për qind;



Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2007 2007

�0 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë ��

Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2007 2007

�0 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë ��

• rritje e kredidhënies me 94.5 miliardë lekë ose me 47.7 për qind, si 
edhe;

• rritje e investimeve në letra të tjera me vlerë, pa përfshirë bonot e 
thesarit të Qeverisë Shqiptare, me 41.4 miliardë lekë ose 45 për qind. 
Investimet në letrat e tjera me vlerë, përfshijnë peshën e konsiderueshme 
të obligacioneve të Qeverisë Shqiptare prej 90.6 për qind, pasuar 
nga obligacionet e emetuara nga qeveri të huaja prej 3.9 për qind, 
banka të huaja dhe institucione të huaja financiare, respektivisht në 
nivelet 3.7 për qind dhe 1.7 për qind. Krahasuar me një vit më parë, 
vihet re prirja për të investuar në obligacione të Qeverisë Shqiptare, 
ndërkohë që pesha e këtij zëri në fundvitin 2006 përbënte 82.5 
për qind. Zërat e tjerë kanë pësuar rënie në vlerë absolute dhe në 
peshë ndaj totalit të këtij portofoli. Analiza e këtij portofoli tregon që 
pothuajse të gjitha bankat kanë portofol të letrave me vlerë në lekë 
dhe vetëm tre banka kanë portofol në valutë. Pesha e investimeve në 
obligacione në valutë (jorezident) evidentohet, në dhjetor’07, në rreth 
9.4 për qind të portofolit të letrave me vlerë me të ardhura fikse dhe 
të ndryshueshme, nga 17.5 për qind në fundvitin 2006. Pjesa më e 
madhe e këtyre letrave me vlerë janë të vlerësuara me rrezik të ulët 
të kreditit nga agjencitë ndërkombëtare të ratingut. Ndërkohë, nga të 
dhënat mbi llojin e monedhës në të cilën janë të emetuara14 si edhe 
afatin e tyre të mbetur deri në maturim15, vlerësojmë që nuk përbëjnë 
rrezik të konsiderueshëm në kuadrin e rrezikut të tregut. 

Tabelë 9. Ecuria e zërave kryesorë të aktiveve të sistemit bankar.

Treguesit:
Dhjetor  2004 Dhjetor 2005 Dhjetor 2006 Dhjetor 2007

Shuma* Pesha** Shuma* Pesha** Ndry-
shimi*** Shuma* Pesha** Ndry-

shimi*** Shuma* Pesha** Ndry-
shimi***

1. Veprime me 
thesarin dhe 
ndërbankare. Nga 
këto :

308.9 72.4 292.2 58.8 -5.4 316.1 50.6 8.2 293.1 39.5 -7.3

- Marrëdhënie me 
Bankën Qendrore 37.1 8.7 46.1 9.3 24.3 55.4 8.9 20.2 67.1 9 21.1

- Bono thesari 195.4 45.8 175.4 35.3 -10.2 164.3 26.3 -6.3 127 17.1 -22.7
- Marrëdhënie me 
bankat e tjera 66.5 15.6 60.4 12.2 -9.2 82.6 13.2 36.8 83 11.2 0.5

2. Veprime me 
klientët (bruto) 70.1 16.4 127.8 25.7 82.3 198 31.7 55 292.5 39.4 47.7

3. Veprime me letrat 
me vlerë 29.8 7.0 60.4 12.2 102.7 92 14.7 52.3 133.3 17.9 44.9

4. Mjete të tjera 3.6 0.8 3.5 0.7 -2.8 5.4 0.9 54.3 9.6 1.3 77.8
5. Mjete të 
qëndrueshme 7.2 1.9 7.3 1.5 1.4 9.5 14.8 30.1 11.1 1.5 16.8

Totali i Aktiveve 426.4 100 496.6 100 16.4 624.3 100 25.7 742.9 100 19
* në miliardë lekë; ** në përqindje; *** në përqindje.
Struktura e pasiveve të sistemit bankar, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë shfaq 
këto ndryshime të zërave kryesorë:
- “veprimet me thesarin dhe ato ndërbankare” u pakësuan me rreth 5 miliardë lekë ose me rreth 
�0.6 për qind; 
- “veprimet me klientët” dhe “burimet e përhershme” evidentuan rritje me përkatësisht rreth �9.9 
për qind dhe �5.6 për qind. 
Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Tabelë �0. Ecuria e zërave kryesorë të pasiveve të sistemit bankar.

Treguesit:
Dhjetor 2004 Dhjetor 2005 Dhjetor 2006 Dhjetor 2007

Shuma* Pesha** Shuma* Pesha** Ndry-
shimi*** Shuma* Pesha** Ndry-

shimi*** Shuma* Pesha** Ndry-
shimi***

1. Veprime me 
thesarin dhe 
ndërbankare

19.4 4.5 20.6 4.2 6.2 47.2 7.6 129 42.2 5.7 -10.6

2. Veprime me 
klientët (bruto) 375.8 88.1 437.5 88 16.4 525.5 84.2 20.1 630 84.8 19.9

3. Detyrime të tjera 4.2 1 2.8 0.6 -33.3 5.3 0.8 89.3 7.6 1 43.4
4. Burimet e 
përhershme 27.1 6.4 35.6 7.2 31.4 46.1 7.4 29.5 62.8 8.5 35.6

Totali i pasiveve 426.4 100 496.6 100 16.5 624.3 100 25.7 742.9 100 19
* në miliardë lekë; ** në përqindje; *** në përqindje.
Burimi: Banka e Shqipërisë.

3.5 PËRQENDRIMI

Sistemi bankar ka vijuar edhe gjatë vitit 2007 me shfaqjen e prirjeve 
pozitive, në drejtim të shpërndarjes së burimeve financiare dhe rrjedhimisht, 

edhe të aktiveve ndërmjet bankave. Kjo është 
pasqyruar edhe në vlerat e treguesit Herfindahl, i 
cili mat shkallën e përqendrimit në sistem. 

Vlerat e treguesit Herfindahl për totalin e aktiveve 
dhe depozitave prezantojnë rënie, në krahasim me 
të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërkohë që, 
treguesi për kredinë nuk ka evidentuar ndryshim, 
duke shfaqur ndër vite qëndrueshmëri më të 
madhe. Gjithsesi, nëse konsiderojmë periudha më 
të gjata kohore, prirja e këtyre treguesve është drejt 
nivelit optimal të përqendrimit, ndonëse ky i fundit 
është ende larg për t’u arritur. Rënia e shkallës 
së përqendrimit të sektorit bankar i atribuohet 
riorganizimit të këtij sektori. Bankat e grupit G2 
po përfitojnë nga humbja e terrenit të bankave të 
mëdha të grupit G3. Kjo vërtetohet edhe nga rënia 
e peshës së këtij të fundit në totalin e aktiveve të 
sistemit, gjatë dy viteve të fundit16. 

Dhjetor
’02

Dhjetor
’03

Dhjetor
’04

Dhjetor
’05

Dhjetor
‘06

Shtator
‘07

Dhjetor
‘07

Indeksi H (aktivet) 0.32 0.30 0.27 0.21 0.18 0.16 0.15
Indeksi H (depozitat) 0.37 0.35 0.31 0.24 0.20 0.17 0.17
Indeksi H (kredia) 0.17 0.15 0.11 0.10 0.11 0.11 0.11

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 5. Peshat e grupbankave në sistem
sipas totalit të aktiveve.

Tabelë ��. Indeksi h 
(herfindahl) i përqendrimit 

të aktiveve, depozitave dhe 
kredisë.
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4. ADMINISTRIMI I RREZIQEVE NË VEPRIMTARINË BANKARE

4.1 RREZIKU I KREDITIT

4.1.1 Aktiviteti kreditues

Teprica e kredisë së sistemit bankar gjatë tremujorit të katërt, shënoi rritje 
me rreth 32.6 miliardë lekë ose 12.6 për qind, nga 20.6 miliardë lekë ose 8.6 
për qind në tremujorin e mëparshëm. Ndërkohë që, në harkun kohor të një viti 
(krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë) kjo tepricë ka evidentuar 
rritje me 94.5 miliardë lekë ose me 47.7 për qind. Kontributi kryesor në 
rritje është dhënë nga shtatë banka të sistemit, të cilat kanë evidentuar rritje 
të kredisë me 79.8 miliardë lekë dhe që përbën 84.4 për qind të rritjes së 
tepricës së kredisë për gjithë sistemin. Tremujorin e katërt, kredia në lekë u 
rrit me 5.3 miliardë lekë ose me 7.1 për qind, ndërsa kredia në valutë të huaj 
shënoi rritje me 27.3 miliardë lekë ose rreth 14.8 për qind. 

Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, portofolet e kredisë 
sipas monedhës evidentuan rritje përkatësisht 24.7 miliardë lekë (44.3 për 
qind) dhe 69.8 miliardë lekë (49.1 për qind), respektivisht për kredinë në lekë 
dhe në valutë. Kontributin më të madh në rritjen e tepricës së kredisë gjatë 
vitit 2007 e dhanë bankat e grupit G2, pasuar nga bankat e grupit G3 me 
përkatësisht 50.8 miliardë lekë (70.6 për qind) dhe 49.8 miliardë lekë (44.9 
për qind). Rritja e madhe e tepricës së kredisë të bankave të grupit G2, i 
atribuohet edhe kalimit të një banke nga grupi G1 në grupin G217. 

Ndërkohë, në rritjen e tepricës së kredisë për 
tremujorin e katërt, evidentohen grupet G2, G3 
pasuar nga G1, respektivisht me 17.2 miliardë 
lekë (16.3 për qind), 14.4 miliardë lekë (9.9 për 
qind) dhe 1 miliard lekë (12.1 për qind) nga 8.3 
miliardë lekë (8.5 për qind), 11.4 miliardë lekë (8.4 
për qind) dhe 367 milionë lekë (5.2 për qind) në 
tremujorin paraardhës. 

Pavarësisht rritjes së peshës së bankave të grupit 
G2 në totalin e tepricës së kredisë së sistemit këto 
dy vitet e fundit, bankat e grupit G3 vazhdojnë të 
kenë peshën më të madhe në këtë portofol. 

Analiza e dinamikës së strukturës së portofolit të 
kredive konstaton një ritëm më të lartë rritjeje për 
portofolin e kredive dhënë bizneseve, me rreth 12.2 
për qind kundrejt rritjes së portofolit të kredive dhënë individëve, me 10.7 për 
qind18. Ndërkohë, gjatë vitit 2007 vihet re e kundërta e asaj që sjell panorama e 
këtij tremujori. Konkretisht, portofoli i kredive dhënë bizneseve është rritur 38.1 
për qind, kundrejt rritjes prej 58.9 për qind të portofolit të kredive për individë. 
Megjithatë, pavarësisht zhvillimeve pozitive në drejtim të rritjes së kredive për 
individët, çka ka ndikuar në rritjen e peshës së këtij portofoli në totalin e kredive 
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Grafik 6. Peshat e grupbankave në totalin e
tepricës së kredisë së sistemit bankar (në %).
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të sistemit, nga 33 për qind në fundvitin 2006 në 35.5 
për qind në fundvitin 2007, biznesi mbetet segmenti 
më i preferuar duke përbërë në fundvitin 2007, 62.5 
për qind të portofolit të kredive. 

Tremujori i katërt prezanton rritjen e kredisë 
akorduar sektorit publik me 2.4 miliardë lekë ose 
me 71 për qind. Portofoli i kredisë për këtë sektor 
raportohet në nivelin 5.8 miliardë lekë nga rreth 
0.2 miliardë lekë, në dhjetor’06 dhe ka një shkallë 
përqendrimi shumë të lartë. 

Struktura e kredisë sipas afatit dallon vitet e fundit 
një zhvendosje graduale të kredisë afatshkurtër dhe 
asaj afatmesme, drejt kredisë afatgjatë. Kjo prirje 
besojmë se tregon për një perceptim më të mirë 
nga sistemi bankar të mjedisit investues, si edhe 

optimizim të shfrytëzimit të burimeve afatshkurtra drejt aktiveve afatgjata, të 
cilat mund të gjenerojnë edhe më tepër të ardhura.

Tabelë �2. Struktura e tepricës së kredisë sipas afatit, në përqindje.
Dhjet
 ‘05

Mars
‘06

Qersh
‘06

Shtat
‘06

Dhjet
‘06

Mars
’07

Qersh
’07

Shtat
’07

Dhjet
’07

afatshkurtër 33.2 33.0 32.1 31.5 30.8 31.1 30.9 30.2 31.3
afatmesme 30.6 29.9 30.9 31.6 30.8 29.9 28.9 27.7 25.1
afatgjatë 36.2 37.1 36.9 36.8 38.4 39 40.2 42.1 43.6

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Në tremujorin e fundit, dinamika e portofolit të 
kredive sipas monedhave dallon një rritje 2 herë më 
të lartë të kredisë në valutë kundrejt asaj në lekë, 
përkatësisht 14.8 për qind kundrejt 7.1 për qind. 
Referuar zhvillimeve gjatë vitit 2007, vërehet se në 
harkun kohor të një viti, rritja e portofolit të kredisë 
në lekë dhe në valutë ka qenë më e balancuar. 
Rritja e kredisë në lekë vlerësohet 44.3 për qind 
dhe e kredisë në valutë 49.1 për qind. Rrjedhimisht, 
pesha e këtyre portofoleve ndaj totalit të tepricës së 
kredisë përllogaritet në nivelet 27.5 për qind dhe 
72.5 për qind, përkatësisht për kredinë në lekë dhe 
atë në valutë ndaj 28 për qind dhe 72 për qind, në 
fund të vitit 2006. Kjo panoramë vijon të renditë 
Shqipërinë ndër vendet e rajonit me normën më të 
lartë të kredive në monedhë të huaj.

Tabelë ��. Struktura e tepricës së kredisë sipas monedhave (në %).
Dhjet.

’05
Mars

’06
Qersh.

’06
Shtat.

’06
Dhjet.

’06
Mars

’07
Qersh.

’07
Shtat.

‘07
Dhjet.

‘07
lekë 24.4 25.5 27.5 28.9 28.1 27.6 28.9 28.9 27.5
valutë 75.6 74.5 72.5 71.1 71.9 72.4 71.1 71.1 72.5

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Grafik 7. Teprica e kredisë akorduar bizneseve dhe
individëve (në % ndaj tepricës totale të kredisë).
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Grafik 8. Vëllimi i tepricës së kredisë sipas
afateve, në miliardë lekë. 
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Të dhënat tregojnë se, nga 32,400 kredimarrës 
në monedhë të huaj, 16,917 (ose rreth 52 për 
qind) prej tyre zotërojnë të ardhura në lekë. 
Edhe pesha e kredisë në valutë, ku të ardhurat e 
kredimarrësit janë në lekë (pjesa e pambuluar e 
kredisë në valutë nga rreziku i kursit të këmbimit) 
ndaj totalit të kredisë në monedhë të huaj llogaritet 
e lartë, rreth 44.5 për qind. Megjithatë, krahasuar 
me fundvitin 2006 dhe tremujorin paraardhës, kur 
kjo pjesë e portofolit në monedhë të huaj përbënte 
përkatësisht 44.7 për qind dhe 44.9 për qind, 
konstatojmë reduktim të lehtë të peshës së tij në 
fundvitin 2007. Ndërkohë, kredia me probleme në 
valutë, ku të ardhurat e kredimarrësve janë në lekë 
përbën rreth 48 për qind të totalit të kredisë me 
probleme në valutë.

Tabelë �4. Pjesa e pambuluar e kredisë në valutë nga rreziku i kursit të këmbimit (në 
përqindje)

Mars
’06

Qersh
’06

Shtat
’06

Dhjet
’06

Mars
’07

Qersh
’07

Shtat
‘07

Dhjet
’07

Pjesa e pambuluar e kredisë në 
valutë nga rreziku i kursit të këmbimit 49.7 49.2 43.9 44.7 46.4 44.9 44.9 44.5

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Për portofolin e pambuluar në monedhë të huaj, shpërndarja sipas qëllimit 
të përdorimit dallon peshën kryesore të sektorit të pasurive të paluajtshme19 
prej rreth 54.6 për qind, ndjekur nga ndarjet “për tregti” me 24.7 për qind, 
“për zhvillim biznesi” me 17.8 për qind dhe “konsumatore” me 2.7 për 
qind. 

4.1.2 Cilësia e aktiveve

Tremujori i katërt shënon rritjen e portofolit të kredive me probleme të sistemit 
bankar, me rreth 1.1 miliardë lekë ose 12.2 për qind nga 1.4 miliardë lekë 
ose 19.2 për qind, që ishte rritja e këtij treguesi për tremujorin e mëparshëm. 
Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2006, ky portofol evidenton rritje 
me rreth 3.8 miliardë lekë ose me 62.3 për qind. Vlerësojmë se ritmet e 
konsiderueshme rritëse të kredisë së akorduar nga sektori bankar në vijimësi, 
mund të parashihen si një potencial për përkeqësime të mëtejshmë të cilësisë 
së tij në të ardhmen.

Treguesi që mat cilësinë e kredive të sistemit (mbi baza bruto) në fund të 
vitit 2007 përllogaritet në nivelin 3.4 për qind, pa evidentuar ndonjë ndryshim 
nga niveli i tij në tremujorin e tretë të vitit. Ky tregues për vitin 2006 evidentohet 
në nivelin 3.1 për qind, çka tregon për një ecuri jo pozitive të tij, ndonëse 
përkeqësimi i treguesit konsiderohet jo i rëndësishëm. 

Treguesi “kredi me probleme/teprica e kredisë (neto)”, i cili mat madhësinë 
neto të ekspozimit ndaj rrezikut të kredisë, llogaritet në nivelin 1.8 për qind nga 
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Grafik 9. Vëllimi i tepricës së kredisë sipas
monedhave, në miliardë lekë. 
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1.7 për qind në tremujorin e mëparshëm. Krahasuar me të njëjtën periudhë të 
një viti më parë, ky raport evidenton rritje me 0.44 pikë përqindjeje20.

Një pamje më realiste e performancës së portofolit të kredive dhe e shkallës 
së rrezikut të kredisë, mund të jepet nga krahasimi i tepricës së kredive me 
probleme ndaj totalit të portofolit të zhveshur nga efekti i kredive të reja, në 
harkun kohor të një viti dhe të përllogaritur çdo tre muaj. 

Figura më sipër konfirmon një nivel më të lartë të kredive me probleme ndaj 
totalit të kredive dhe me luhatje të ndjeshme, në pjesën e parë të periudhës 
së analizuar. Megjithëkëtë, duke filluar nga fundi i tremujorit të tretë të vitit 
2006, treguesi shfaqet i stabilizuar rreth nivelit 5 për qind dhe besojmë se 
tregon për një administrim efektiv të portofolit të kredive nga sistemi bankar. 

Në krahasim me tremujorin e mëparshëm, struktura e kredisë sipas 
kategorive të cilësisë, prezanton një rritje të lehtë të kategorisë “standard” dhe 
rënie të asaj “në ndjekje”. Klasifikimet e tjera evidentohen në nivele relativisht 
të njëjta me ato të tremujorit paraardhës. Krahasuar me klasifikimin e kredisë 
në fundvitin 2006 evidentohet rënie e peshës së kategorive “standarde”, “të 
dyshimta” dhe “të humbura”21 dhe rritje e peshës së kategorive “në ndjekje” 
dhe “nënstandarde”. 

Tabelë �5. Klasifikimi i kredisë në përqindje ndaj tepricës së kredisë.

Klasifikimi i kredisë
 2005 2006 2007

T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV
Kredi standarde 94.1 93.2 92.4 92.5 93.5 92.9 93.0 91.2 91.9
Kredi në ndjekje 3.6 3.8 3.9 4.3 3.4 3.9 3.9 5.5 4.8
Kredi nënstandarde 0.8 1.1 1.4 1.6 1.1 1.3 1.3 1.6 1.7
Kredi të dyshimta 0.5 1.0 1.5 0.7 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8
Kredi të humbura 1.0 0.9 0.8 0.9 1.1 1.0 0.9 1.0 0.8

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Grafik 10. Ecuria e tepricës së kredisë me
probleme të sistemit bankar.
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Grafik 11. Kredi me probleme ndaj tepricës
së kredisë të një viti më parë (në %).
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Rënia e raportit “fonde rezervë për kreditë me 
probleme/kredi me probleme”, gjatë vitit 2007 
është rrjedhojë e normës më të lartë të rritjes së 
kredive me probleme se ajo e rritjes së fondeve 
rezervë për kreditë me probleme. Kjo gjë tregon 
për pozicionim të kredive me probleme në klasat e 
larta të klasifikimit “kredi me probleme”. Kështu, në 
fundvitin 2006 ky raport evidentohej në nivelin 56.3 
për qind dhe në fundvitin 2007, rezulton në nivelin 
rreth 47 për qind. Vlera e këtij raporti flet gjithashtu, 
për një portofol me probleme të sistemit të klasifikuar 
mesatarisht, në kategorinë “të dyshimta”. 

Krahasuar me një vit më parë si portofoli i kredive 
për individët dhe ai për bizneset, evidentojnë 
përkeqësim. Raporti “kredi me probleme/tepricë 
kredie” përkatësisht për individët dhe bizneset 
përllogaritet në nivelet 3 dhe 3.6 për qind, nga 
2.2 dhe 3.5 për qind në fundvitin 2006. Kjo prirje 
tregon për përkeqësim veçanërisht të portofolit të 
kredive për individët, pavarësisht se vlera e raportit 
për këtë portofol shfaqet më e ulët se për bizneset. 
Tremujori paraardhës, ndryshe nga tremujori i katërt 
i vitit, prezantonte nivelet 2.8 dhe 3.7 për qind, çka 
tregon për përmirësim të portofolit të kredive për 
bizneset dhe përkeqësim të atij për individët, gjatë 
tremujorit të katërt të vitit. 

Tremujori i katërt prezanton raportet “kredi me 
probleme në lekë/teprica e kredisë në lekë” dhe 
“kredi me probleme në valutë/teprica e kredisë në 
valutë” në nivelet 3.9 dhe 3.1 për qind, nga 3.3 
dhe 3.4 për qind që në tremujorin paraardhës. 
Në fund të vitit 2006, këta tregues llogariteshin 
në nivelet 2.8 dhe 3.2 për qind. Ky zhvillim tregon 
përkatësisht për një përkeqësim të portofolit në lekë 
dhe përmirësim të atij në valutë, për dy tremujorët e 
fundit si edhe përkeqësim të ndjeshëm të portofolit 
në lekë, në harkun kohor të një viti.

Treguesit që masin cilësinë e portofolit në valutë të 
mbuluar ndaj rrezikut të kursit të këmbimit (hedged) 
dhe atij të pambuluar ndaj rrezikut të kursit të 
këmbimit (unhedged) si shprehje e raporteve “kredi 
me probleme në valutë (të ardhurat e kredimarrësve 
janë në valutë)/ totalit të kredisë në valutë (të 
ardhurat e kredimarrësve janë në valutë)” dhe “kredi 
me probleme në valutë (të ardhurat e kredimarrësve 
janë lekë)/ totalit të kredisë në valutë (të ardhurat e 

Grafik 12. Fondet rezervë për kreditë
me probleme.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Grafik 13. Teprica e kredisë me probleme
sipas sektorëve.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Grafik 14. Teprica e kredisë me probleme
sipas monedhave.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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kredimarrësve të së cilës janë në lekë)” llogariten 3.0 për qind dhe 3.4 për 
qind. Këta tregues raportohen 3.5 për qind dhe 3.3 për qind, për tremujorin 
e kaluar si edhe 3.6 për qind dhe 2.7 për qind, për fundin e vitit 2006. 
Tremujori i fundit i vitit 2007 duket të konfirmojë një përmbysje të treguesit 
të cilësisë së dy portofoleve të kredisë, në favor të përmirësimit të cilësisë së 
portofolit të mbuluar nga rreziku i kursit të këmbimit. Zhvillimet cilësore të 
treguesit të dytë nuk duket të mbështeten nga dinamika e kursit të këmbimit, 
e cila konsiderohet e qëndrueshme. Për rrjedhojë, vlerësojmë se performanca 
e këtij treguesi mund të jetë rastësore apo e lidhur me faktorë, që mund të 
kenë ndikuar përgjithësisht totalin e portofolit të kredive. Sidoqoftë, ecuria e 
mëtejshme mbetet për t’u testuar në të ardhmen. 

Së fundi, krahasueshmëria e treguesit kryesor që mat cilësinë e portofolit 
të kredive me vendet e rajonit tregon për një cilësi të portofolit të kredive në 
sistemin bankar në Shqipëri, në nivelet më të mira të rajonit. 

Kredi me probleme/Tot. të kredisë
Shqipëri** 3.4%
Bullgari 2.2%
Serbi 21.4%
Qipro 6.1%
Maqedoni 6.4%
Turqi* 3.6%
Rumani 8.4%

Burimi: “South Eastern Europe & Mediterranean Emerging Market Economies Bulletin”, 
November’07 (Bog).

4.2 RREZIKU I LIKUIDITETIT

4.2.1 Raportet e likuiditetit

Gjatë vitit 2007, situata e likuiditetit të sistemit bankar vazhdon të jetë e 
kënaqshme. Analiza e treguesve të likuiditetit tregon se aktivet likuide zënë 
gati gjysmën e totalit të aktiveve. Vlerat e gAP-eve të likuiditetit janë brenda 
kufijve të kontrollueshëm dhe aktivet afatshkurtra mbulojnë pjesën më të 
madhe të pasiveve me të njëjtin maturitet. 

Megjithë rritjen e aktiveve likuide me 2.8 për qind gjatë vitit 2007, pesha e 
tyre ndaj totalit të aktiveve ka vijuar me prirjen e theksuar në rënie. Në fund të 
dhjetorit 2007, aktivet likuide përbëjnë gati 50 për qind të aktiveve të sistemit, 
nga 58 për qind një vit më parë apo 63 për qind, në fund të vitit 2005. 

Nën këndvështrimin e grupbankave, bankat e grupit G3 edhe gjatë këtij viti 
shfaqin peshën më të lartë të aktiveve likuide ndaj totalit të aktiveve, rreth 55 
për qind. Në grupet G2 dhe G1 kjo peshë paraqitet në nivele relativisht më 
të ulta, përkatësisht në 38 për qind dhe 49 për qind. 

Vlerësimi i mjaftueshmërisë së nivelit të aktiveve likuide të sistemit bankar, 
sipas disa skenarëve shock që supozojnë një tërheqje masive të depozitave 

Tabelë �622. Zhvillimet 
në rajon mbi cilësinë e 

kreditimit.
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në nivelet 10 për qind, 20 për qind dhe 30 për 
qind, tregon për një impakt ndaj aktiveve likuide në 
nivelet 17 për qind, 35 për qind dhe 52 për qind. 
Për rrjedhojë, vlerësojmë se niveli i aktiveve likuide 
në sistem është përgjithësisht i mjaftueshëm për të 
gjeneruar burime. 

Në fund të vitit 2007, pesha e investimeve në letra 
me vlerë23 ka kaluar me 2 pikë përqindje peshën e 
bonove të thesarit, të cilat prej shumë periudhash 
kishin dominuar në totalin e aktiveve likuide. Zëri 
“marrëdhënie me institucionet financiare” ka shfaqur 
pak a shumë qëndrueshmëri ndër vite. Ndërsa dy 
elementet e tjera, me pak peshë në aktivet likuide 
të sistemit, mjetet monetare dhe rezervat e lira kanë 
pasur një prirje të lehtë rritëse. 

Në fund të vitit 2007, aktivet me maturitet deri në 1 muaj mbulojnë rreth 
72 për qind të pasiveve me të njëjtin maturitet. Pavarësisht rënies së vlerës së 
raportit në periudhat e fundit, vlerat e tij vazhdojnë të jenë të larta.

Treguesi (në milionë lekë) Dhjetor 2005 Dhjetor 2006 Dhjetor 2007
1. Aktive afatshkurtra 166,364 198,936 206,940
2. Pasive afatshkurtra 207,852 268,878 288,119
Raporti (1)/(2) (në %)  80  74 72

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Maturimet e detyrimeve dhe pretendimeve të bankave, në segmente 
kohore të caktuara njohin mospërputhje, në fund të dhjetorit 2007. Këto 
mospërputhje janë më të mëdha për segmentet e maturimit deri në 10 ditë, 
me një pozicion në shitje rreth 90 miliardë lekë; dhe nga 1 deri në 5 vjet me 
një pozicion në blerje prej 146 miliardë lekësh. Mospërputhjet vijnë kryesisht 
si rrjedhim i strukturave të ndryshme të maturimit të 
depozitave të vendosura dhe kredive të akorduara, 
që do të thotë se aktivet afatmesme apo afatgjata 
(kryesisht kredi) financohen nga burime afatshkurtra 
(kryesisht depozita). Konkretisht, vetëm 30 për qind 
e investimeve në aktive afatmesme dhe afatgjata 
financohen nga burime me të njëjtin maturitet, 
ndërsa pjesa tjetër e tyre, prej 70 për qind financohet 
nga burime afatshkurtra. 

Në nivel sistemi, treguesit e likuiditetit të vlerësuar 
sipas gap-it njëmujor dhe atij tremujor, paraqesin 
vlera të kënqshme dhe të përmirësuara, krahasuar 
me fundin e vitit 2006. gap-i i aktiv-pasiveve deri 
në një muaj, ka ardhur duke ngushtuar pozicionin e 
tij short gjatë tre tremujorëve të parë të vitit, për t’u 
rritur në tremujorin e katërt, në -81 miliardë lekë. 

Grafik 15. Ecuria e përbërjes së aktiveve
likuide ndër vite. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Grafik 16. Struktura e aktiv pasiveve sipas
maturitetit të mbetur (në miliardë lekë)

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë �7. Ecuria e raportit 
të aktiveve afatshkurtra ndaj 
pasiveve afatshkurtra për 
sistemin bankar.
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Rënia e peshës së këtij gap-i ndaj totalit të aktiveve është rezultat i ritmit më 
të lartë të rritjes së aktiveve (prej 40 për qind). 

Edhe gap-i tremujor ka lëvizur në të njëjtin kah me gap-in njëmujor, duke 
zmadhuar pozicionin e tij në shitje, me rreth 14 miliardë lekë krahasuar me 
dhjetorin 2006. Ndërkohë që, raporti i tij ndaj totalit të aktiveve ka shfaqur 
përmirësim të lehtë nga -18.3 për qind në -17.3 për qind, në fund të dhjetorit 
2007.

Tabelë �8.  gap-i i maturimit deri në një muaj dhe deri në tre muaj për sistemin bankar.
Treguesi Dhjet ‘06 Mars ‘07 Qersh‘07 Shtat ‘07 Dhjet ‘07
gAP-i maturimit deri në 1 muaj (në mln lekë) -69,942 -63.601 -61,404 -54,495 -81.179
gAP-i maturimit deri në 3 muaj (në mln lekë) -114,082 -94,852 -119,024 -106,445 -128,613
gAP-i maturimit deri në 1 muaj / totali i aktiveve (në %) -11.2 -9.8 -9.2 -8.2 -10.9
gAP-i maturimit deri në 3 muaj / totali i aktiveve (në %) -18.3 -14.6 -17.8 -15.2 -17.3

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Në kushtet e një tregu paraje jo shumë aktiv dhe 
pothuajse mungesës së tregut të kapitaleve, depozitat 
nga klientët vazhdojnë të mbeten burimi parësor i 
gjenerimit të fondeve në sistem. Në fund të vitit 2007, 
pesha e tyre ndaj totalit të detyrimeve të sistemit është 
rreth 93 për qind ose 2 pikë përqindje më e lartë, se 
në fund të vitit 2006. 

Nga viti 2002, totali i depozitave të sistemit ka njohur 
vetëm rritje. Ritmi i rritjes së tyre ka shfaqur prirje rënëse 
vetëm gjatë 2003-2004. Kurse, gjatë dy viteve të fundit 
ritmi i rritjes ka fituar qëndrueshmëri. Vlerësojmë se 
politika monetare e kujdesshme e Bankës së Shqipërisë 
e shoqëruar me zgjerimin e rrjetit të bankave të sistemit 
dhe me ofrimin e produkteve të reja në treg, kanë qenë 
faktorët përcaktues të qëndrueshmërisë së depozitave 
në sistem, gjatë vitit 2007. 

Gjatë vitit 2007,totali i depozitave u rrit me rreth 
104 miliardë lekë. Më shumë u rritën depozitat me 
afat, me rreth 88 miliardë lekë dhe llogaritë rrjedhëse 
me 30 miliardë lekë, kurse depozitat pa afat pësuan 
rënie. Ndryshimet e ndodhura në 2007 e kanë rritur 
me dy pikë përqindje peshën e depozitave me afat, 
përkundrejt uljes së peshës së atyre pa afat.

Pjesa më e madhe e depozitave, 82 për qind, u 
përket individëve. Ndërsa pesha e depozitave nga 
sektori privat dhe ai shtetëror është përkatësisht, 14 për 
qind dhe 4 për qind. Rreth 40 për qind e depozitave të 
sistemit kanë maturitet të mbetur, më të vogël se një 
muaj dhe vetëm 4 për qind e tyre kanë maturitet më 
të lartë se një vit. 

Grafik 17. Ecuria e totalit të depozitave 
(në milionë lekë) dhe ritmit të rritjes së tyre

(në përqindje) gjatë 2002-2007.
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Grafik 18. Struktura e depozitave 
sipas disponibilitetit.
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Në terma të grupbankave, të treja grupbankat 
kanë shfaqur rritje të depozitave gjatë vitit. 
Kontributin më të lartë në rritjen e tyre e kanë dhënë 
depozitat e grupeve G3 dhe G2, me një rritje 52 
miliardë lekë ose 14 për qind dhe 43 miliardë lekë 
ose 31 për qind. Edhe depozitat e G1 janë rritur me 
rreth 3 miliardë lekë ose 34 për qind. 

Analiza e ecurisë së depozitave sipas monedhës 
tregon për një prirje të theksuar të zhvendosjes nga 
depozita në lekë drejt depozitave në monedhë të 
huaj. 

Sistemi bankar shqiptar shfaq një shkallë të 
lartë të përqendrimit të depozitave, ku 4 bankat 
e mëdha zënë rreth 70 për qind të totalit të tyre. 
Nëse analizohet përqendrimi i depozitave në 
këndvështrimin e depozituesve, vërehet se ai është 
tepër i lartë në grupin e bankave të vogla G1. Në 4 
prej bankave të këtij grupi , pesha e 50 depozituesve 
të mëdhenj ndaj totalit të depozitave është më e 
lartë se 50 për qind. 

Një burim i rëndësishëm financimi për disa nga 
filialet apo degët e bankave të huaja në Shqipëri, 
vazhdojnë të mbeten huatë e akorduara nga mëma. 
Gjatë vitit 2007, këto fonde rezultojnë në gati 28 
miliardë lekë ose gati dyfishi i vlerës së një viti më 
parë dhe pesha e tyre ndaj totalit të detyrimeve të 
sistemit bankar është rritur nga 2.5 për qind në 4.2 
për qind. Vlerësojmë se rritja e financimit nga mëma 
përbën një ngjarje pozitive për sistemin, sepse rriten 
fondet e qëndrueshme, por njëkohësisht rritet në 
formë më të drejtpërdrejtë edhe ndërvarësia ndaj 
zhvillimeve në tregjet e huaja. 

Kreditë e akorduara nga institucionet financiare rezidente, kanë qenë 
një burim tjetër financimi për bankat e sistemit gjatë vitit 2007. Bankat i 
janë drejtuar tregut ndërbankar kryesisht për përmbushjen e nevojave të tyre 
afatshkurtra për likuiditet. Në këtë treg mbizotërojnë transaksionet ditore 
dhe ato javore, kurse transaksionet mujore dhe ato tremujore janë tepër të 
rralla. 

Së fundi, Banka e Shqipërisë, me anë kombinimit të instrumenteve të 
operacioneve të tregut të hapur, ka miradministruar situatën e likuiditetit, 
duke i nxitur bankat të jenë aktive në tregun ndërbankar. Gjatë vitit 2007, 
është rritur vëllimi mesatar mujor i transaksioneve ndërbankare, ndërsa pesha 
që këto fonde zënë ndaj totalit të detyrimeve të sistemit, vazhdon të jetë tepër 
e ulët, në rreth 1 për qind.

Grafik 19. Struktura e depozitave sipas
maturitetit përfundimtar.
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Grafik 20. Ecuria e peshës së depozitave në lekë
e valutë ndaj totalit të depozitave (në përqindje).
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4.3 RREZIQET E TREGUT

Rreziku i tregut vazhdon të jetë i kufizuar në sistemin bankar, pasi bankat 
e sistemit nuk janë shumë të përfshira në veprimtari tregtimi. Vlerat e ulta të 
peshës së gap-eve deri në 1 muaj dhe deri në tre muaj, të aktiv-pasiveve të 
ndjeshme ndaj normës së interesit, përkatësisht në -9.4 për qind dhe -3.3 për 
qind, flasin për një ekspozim të ulët të sistemit ndaj luhatshmërisë së normave 
të interesit. 

Kërkesa për kapital rregullator për rreziqet e tregut është e ulët dhe tërësisht 
e plotësuar nga kapitali rregullator i sistemit gjatë vitit. Kështu, kërkesa për 
mbulimin e rrezikut të normave të interesit është gati 3.5 për qind e kapitalit 
rregullator të sistemit, për fundin e vitit 2007 dhe llogaritet vetëm nga një 
bankë. Kërkesa për mbrojtjen nga ndryshimet në kursin e këmbimit është më 
e ulët, gati 1 për qind e kapitalit rregullator të sistemit dhe përfshin të gjitha 
bankat e sistemit, me përjashtim të dy degëve të bankave të huaja. Norma 
e përgjithshme e mbulimit të sistemit prej 144 për qind, në fund të dhjetorit, 
është ndjeshëm më e lartë se norma kufi prej jo më pak se 100 për qind. 

Edhe rreziku i lidhur me portofolin e letrave me vlerë të sistemit është i ulët. 
Portofoli i letrave me vlerë të sistemit në pjesën më të madhe të tij, në rreth 
90 për qind përbëhet nga obligacione të Qeverisë Shqiptare, kurse pjesa 
tjetër nga obligacione të emetuara nga qeveritë e huaja apo institucione të 
huaja financiare. Të gjitha bankat e sistemit kanë portofol të obligacioneve 
të Qeverisë Shqiptare dhe vetëm tre prej tyre kanë obligacione të emetuara 
në valutë të huaj. Pjesa dërrmuese e letrave me vlerë të këtij portofoli është 
e klasifikuar si “mbajtur deri në maturim” dhe kështu nuk është shumë e 
ekspozuar ndaj ndryshimeve të shpeshta të çmimit, si rezultat i luahatshmërisë 
së normave të interesit në treg. 

5. MJAFTUESHMËRIA E KAPITALIT

5.1 KAPITALI AKSIONER

Fundi i vitit 2007 shënoi një rritje prej 34.3 për qind të kapitalit aksioner 
të sistemit, krahasuar me fundin e vitit 2006. Raporti i mjaftueshmërisë së 
kapitalit raportohet 17.1 për qind apo 0.9 pikë përqindje më i ulët, se në 
dhjetor 2006 dhe 0.4 pikë përqindje më i ulët, krahasuar me tremujorin e 
tretë të vitit 2007. Gjatë vitit 2007, kapitali aksioner i sistemit u rrit 34.3 për 
qind, nga 27.7 për qind që ishte kjo rritje gjatë vitit 2006.

Sipas grupbankave të sistemit, të treja grupet, G3, G2 dhe G1 kanë rritur 
kapitalin e tyre aksioner gjatë këtij viti, përkatësisht me 10 miliardë lekë ose 
44.8 për qind, 3 miliardë lekë ose 27.3 për qind dhe 635 milionë lekë ose 
11.2 për qind. 

Zhvillimet e ndodhura gjatë vitit në kapitalin aksioner të sistemit, kanë rritur 
në 57 për qind ose me katër pikë përqindje peshën e grupit G3 në totalin e 
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sistemit, në 32 për qind ose me dy pikë përqindje peshën e grupit G2, kurse 
pesha e grupit G1 ka rënë në 11 për qind.

Tabelë �9. Struktura e kapitalit aksioner të sistemit dhe ecuria e komponentëve të tij 
në vite.

Treguesit
Dhjetor 2005 Dhjetor 2006 Shtator 2007 Dhjetor 2007

mln lekë % mln lekë % mln lekë % mln lekë %
Kapitali i vet aksioner 33,013.8 100 42,162 100 53,502.7 100 56,630.8 100
Kapitali i paguar24 29,420.3 77.4 34,768 71.5 40,245.5 66.2 41,121.7 63.6
Primet e aksioneve 1.8 0.0 363.5 0.9 1,401.1 2.6 1,401.1 2.5
Rezervat 1,432.9 4.3 3,309.4 7.8 4,165.7 7.8 4,192.3 7.4
Diferenca rivlerësimi -3,852.3 -4,611.5 -4,831.3 -5,088.1
Fitimi/humbja e pashpërndarë -184.3 1,281 3 4.711.3 8.8 4,437 7.8
Fitimi/humbja e vitit në vazhdim 6,195.5 18.8 7,051.3 16.7 7,811.0 14.6 10,566.7 18.7

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Me përjashtimi të diferencave të rivlerësimit, të cilat vazhdojnë të jenë 
debitore, komponentët e tjerë të kapitalit aksioner kanë ndikuar pozitivisht 
mbi të. 

Kapitali i paguar vijon të jetë elementi më i rëndësishëm i kapitalit aksioner, 
megjithëse pesha e tij ka ardhur në rënie gjatë periudhave të fundit. Gjatë 
vitit 2007, 10 banka të sistemit kanë shtuar kapitalin e tyre të paguar, duke 
rritur me 6.4 miliardë lekë ose 18 për qind, kapitalin e paguar të sistemit në 
tërësi. 

Fitimi i pashpërndarë i sistemit është rritur me rreth 3.2 miliardë lekë, 
krahasuar me fundin e vitit 2006. 

Në fund të dhjetorit 2007, fitimi i sistemit paraqitet rreth 2.75 miliardë lekë 
më i lartë se një vit më parë, ku rreth 80 për qind e kësaj rritjeje i atribuohet 
përmirësimit të rezultatit neto të bankave të mëdha, G3. 

Komponentët, primet e aksioneve25 dhe rezervat kanë pasur një efekt rritës 
përkatësisht prej 1 miliard lekësh dhe 882 milionë lekësh, mbi kapitalin 
aksioner gjatë vitit 2007.

Rezervat debitore të rivlerësimit janë thelluar me 257 milionë lekë gjatë 
vitit. Zhvlerësimi i monedhave usd dhe euro, në të cilat shumica e bankave të 
sistemit mbajnë kapitalin e paguar, kundrejt lekut, ka qenë faktor përcaktues 
në rritjen e tyre.

Leva financiare e sistemit ose ndryshe raporti i aktiveve ndaj totalit të kapitalit 
aksioner, në fund të dhjetorit 2007 është 13.2 për qind nga 14.8 për qind, 
në fund të dhjetorit 2006. Vlera më e ulët e këtij raporti në fund të dhjetorit 
2007, tregon se gjatë këtij viti sistemi është mbështetur marzhinalisht më 
pak në borxh, sesa në kapitalin aksioner, për financimin e aktiveve. Bankat 
G3 dhe G2 shfaqin vlera të larta të raportit në fjalë, në 15 për qind dhe 12 
për qind. E kundërta ndodh me bankat e vogla G1, të cilat përgjithësisht 
nuk janë konkurruese në treg dhe kanë një shtrirje të kufizuar. Këto banka e 
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mbështesin zgjerimin e tyre më tepër se dy grupet e tjera në fondet të veta, gjë 
e cila pasqyrohet edhe në vlerën e ulët të levës financiare, prej 4 për qind. 

5.2 MJAFTUESHMËRIA E KAPITALIT

Me hyrjen në fuqi të rregullores së re “Për administrimin e rrezikut në 
veprimtarinë e degëve të bankave të huaja”26, dy degët e bankave të huaja 
në Shqipëri,27 përjashtohen nga detyrimi për përllogaritjen e normës së 
mjaftueshmërisë së kapitalit. Për rrjedhim gjatë tremujorit të katërt, në totalin e 
kapitalit rregullator të sistemit dhe totalin e aktiveve dhe zërave jashtë bilancit, 
nuk përfshihen vlera për këto dy banka. 

Kapitali rregullator 

Totali i kapitalit rregullator të sistemit bankar raportohet rreth 46 miliardë 
lekë në fund të dhjetorit 2007. Krahasuar me fundin e vitit 2006 vlera e tij 
është rritur me 7.2 miliardë lekë apo 15.6 për qind. Në qoftë se përjashtojmë 
efektin negativ të mospërfshirjes së dy degëve të bankave të huaja në 
llogaritjen e tij, kapitali rregullator rezulton i rritur me 12 miliardë lekë ose 
39 për qind. 

Sipas grupbankave, gjatë vitit 2007, grupi G1 ka rritur kapitalin rregullator 
me rreth 550 milionë lekë ose 10 për qind, grupi G2 ka një rritje prej 3.6 
miliardë lekësh ose 44 për qind28, ndërsa kapitali rregullator i bankave të 
mëdha G3 është rritur me rreth 8.7 miliardë lekë ose 44.5 për qind. 

Kapitali bazë vazhdon të dominojë në përbërjen e kapitalit rregullator të 
sistemit, megjithëse pesha e tij ka ardhur në rënie të lehtë, nga 98 për qind në 
2005, në 95 për qind në 2006 dhe 94 për qind në fund të vitit 2007. Kapitali 
shtesë i sistemit vazhdon të jetë i kufizuar dhe përbëhet tërësisht nga borxhi i 
varur, i emetuar nga katër prej bankave të sistemit. 

Në fund të dhjetorit 2007, pesha e kredisë neto me probleme ndaj kapitalit 
rregullator të sistemit ka arritur në 11.2 për qind, nga 6.8 për qind në fund 
të dhjetorit 2006, si rezultat i rritjes së lartë prej rreth 196 për qind që kanë 
pësuar kreditë me probleme neto. Për rrjedhojë, aftësia e sistemit për të 
mbuluar me kapital rregullator humbjet potenciale nga kredia, rezulton e 
kufizuar në mënyrë të konsiderueshme. 

Dhjetor 2006 Mars 2007 Qershor 2006 Shtator 2007 Dhjetor 2007
 6.8  7.4  7.9  8.5  11.2

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Totali i aktiveve dhe i zërave jashtë bilancit

Totali i aktiveve dhe i zërave jashtë bilancit të ponderuar me rrezik u rrit me 
rreth 54 miliardë lekë ose 25 për qind, gjatë vitit 2007. Ndërkohë që, rritja 

Tabelë 20. Ecuria e raportit 
kredia neto me probleme/
kapital rregullator (në %).
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e tyre, në rast se nuk marrim në konsideratë efektin negativ të dy degëve të 
bankave të huaja, do të ishte me rreth 86 miliardë lekë ose 47 për qind.

Nga të dhënat (tabelë 21) vërehet se të gjitha klasat e aktiveve të klasifikuara 
sipas rrezikut, kanë njohur rritje. Veçojmë rritjen e aktiveve me rrezik të lartë, 
me 17 miliardë lekë ose 9.3 për qind dhe të atyre me rrezik të mesëm, me 
1.4 miliardë lekë ose 8.7 për qind. 

Në fund të 2007, për shtatë banka të sistemit vlera e portofolit të kredisë 
ka kaluar kufijtë e përcaktuar në rregulloren mbi “Administrimin të rrezikut të 
kredisë”, në total për sistemin me 21.4 miliardë lekë. Kjo vlerë, e cila gjatë 
llogaritjes së aktiveve dhe zërave jashtë bilancit të klasifikuara sipas rrezikut 
ponderohet me 150 për qind më e lartë, është rreth 14 për qind më e lartë, se 
ajo e tremujorit të kaluar, ndërkohë që në fund të dhjetorit 2006 këto aktive 
nuk përllogariteshin.29

Sipas grupbankave, totali i aktiveve dhe zërave jashtë bilancit të klasifikuara 
sipas rrezikut për G3 është rritur me 59.4 miliardë lekë apo 49 për qind, për 
G2 me 20.9 miliardë lekë ose 39 për qind30, dhe G1 me 5.8 miliardë lekë 
ose 75 për qind. 

Tabelë 2�. Ecuria e aktiveve të klasifikuara sipas rrezikut të sistemit bankar në vite.
Treguesi (në milionë lekë) Dhjetor 2004 Dhjetor 2005 Dhjetor 2006 Shtator 2007 Dhjetor 2007
Aktive pa rrezik 271,217 292,452 340,775 332,977 324,678
Aktive me rrezik të ulët 71,384 71,480 79,720 99,120 88,391
Aktive me rrezik të mesëm 8, 893 11,759 17,500  23,030  18,877.5
Aktive me rrezik të lartë 70,806 122,320 180,161 218,036 196,945
Aktive që ponderohen me 150 për qind. n/a n/a n/a 18,736  21,441
Totali i aktiveve & zërave jashtë bilancit të 
klasifikuara sipas rrezikut31 94,801 148,757 215,775 291,274 270,456

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit për sistemin, në fund të vitit 2007 
paraqitet në nivelin 17.1 për qind ose 0.9 pikë përqindje më i ulët se në fund 
të dhjetorit 2006 si edhe 0.4 për qind më i ulët se një tremujor më parë. Rënia 
i atribuohet ritmeve më të larta të rritjes të totalit të aktiveve dhe zërave jashtë 
bilancit, kundrejt rritjes së kapitalit rregullator. Analiza e sjelljes së raportit 
të mjaftueshmërisë së kapitalit si rrjedhojë e mospërfshirjes së dy degëve të 
bankave, tregon se në kushte të pandryshueshme, mjaftueshmëria e kapitalit 
për sistemin bankar duhej të përllogaritej në nivele më të larta32.

Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit në % Sistemi bankar G1 G2 G3
Dhjetor 2007 17.1 45.1 15.8 15.5
Shtator 2007 17.5 44.5 15.5 16.8
Qershor 2007 16.9 48.5 15.1 15.6
Mars 2007 17.5 55.2 16.0 15.8
Dhjetor 2006 18.0 41.3 15.9 16.0
Dhjetor 2005 18.6 35.0 19.4 14.4
Dhjetor 2004 21.6 47.3 17.8 17.3

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tabelë 22. Ecuria e raportit 
të mjaftueshmërisë së 
kapitalit sipas grupbankave. 



Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2007 2007

46 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 47

Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2007 2007

46 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 47

6. TREGUESIT E RENTABILITETIT

6.1 REZULTATI NETO DHE STRUKTURA E TIJ
 
Rezultati neto i sistemit bankar për tremujorin e fundit të vitit 2007 raportohet 

rreth 2,755.64 milionë lekë ndaj 2,948 milionë lekëve, një tremujor më parë. 
Ky tregues përllogaritet 6.7 për qind më i vogël se tremujori i kaluar, ndonëse 
vlerësohet 4.3 për qind më i lartë sesa mesatarja tremujore e vitit. Krahasuar 
me të njëtën periudhë të një viti më parë, rezultati neto përllogaritet rreth 18.3 
për qind më shumë. Krahasuar me periudhat e kaluara, rezultati neto për këtë 
periudhë vlerësohet më i ndërvarur nga rezultati i aktiviteteve të tjera sesa ato 
kryesore, si shprehje e rritjes evidente të raportit ndërmjet rezultatit neto nga 
aktivitetet e tjera me aktivitetin kryesor. 

Performanca e sistemit bankar për vitin 2007, vlerësuar në këndvështrimin 
e ecurisë së rezultatit neto, ka qenë dukshëm më e lartë sesa gjatë vitit 
2006. Rezultati neto përllogaritet 41.8 për qind më i lartë dhe reflekton 
rritjen konsistente të vëllimit të aktivitetit, si shprehje e rritjes së vëllimit të të 
ardhurave neto nga veprimtaritë e tjera me rreth 29.9 për qind, ndërkohë 
që edhe shpenzimet e veprimtarisë janë rritur me 20.3 për qind; rritjen e 
peshës së aktiveve që gjenerojnë interesa më të lartë si shprehje e orientimit 
në vazhdimësi të sistemit bankar drejt aktiveve me rrezik më të lartë, çka 
pasqyrohet edhe në rritjen e peshës së portofolit të huave nga 31.5 për qind 
në 39.1 për qind. Vetëm rezultati neto nga interesat është rritur rreth 27 për 
qind. Rritja e portofolit të huave, por jo vetëm, ka shoqëruar edhe rritjen 
e fondeve të veta të bankave dhe peshës së tyre në totalin e burimeve. Ky 
zhvillim ka mbështetur gjenerimin e fondeve pa kosto dhe me ndikim jo pak 
të rëndësishëm në strukturën e shpenzimeve dhe të të ardhurave.

Treguesit Dhjetor ‘07 Shtator ‘07 Dhjetor ‘06
Rezultati neto nga interesat 7,199.34 7,424.81 5,621.90
Rezultati neto nga veprimtaritë e tjera 1,877.72 1,319.15 1,431.93
Shpenzimet e veprimtarisë 4,600.86 3,998.36 3,599.74
Shpenzime për provigjone 922.86 1,075.11 443.83
Shpenzime për provigjone për kredi 921.62 1,047.24 461.61
Rezultati neto (pas tatimit) 2,755.64 2,947.61 2,329.47

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Krahasuar me tremujorin e kaluar, nga analiza e komponentëve kryesorë 
të të ardhurave dhe shpenzimeve, vërehet që performanca e sistemit bankar 
u përcaktua nga shpenzimet e larta të veprimtarisë, rreth 603 milionë lekë 
(apo 15.1 për qind më shumë) pasuar nga rezultati neto nga interesat më 
i ulët, rreth 225 milionë lekë (apo 3.1 për qind më pak). Vlen të theksohet 
që rezultati neto nga interesat raportohet më pak, si rrjedhojë e interesave 
më të lartë dhe përtej tendencës, të paguar për depozitat. E kundërta ka 
ndodhur me interesat e arkëtuar nga klientët, rritja e të cilëve është pothuaj 
e papërfillshme për këtë tremujor dhe jashtë çdo prirjeje të mëparshme33. 
Nga ana tjetër, rritja e shpejtë e rezultatit neto nga aktivitetet e tjera, me rreth 
559 milionë lekë (apo 42.3 për qind) dhe rënia e fluksit të shpenzimeve për 

Tabelë 2�. Ecuria e 
elementeve kryesore të 

rezultatit neto (jo kumulative) 
në milionë lekë
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provigjone, me rreth 126 milionë lekë (apo 12 për qind) kanë kompensuar 
dukshëm efektet negative të rritjes së shpenzimeve të veprimtarisë dhe rënies 
së rezultatit neto nga interesat. 

Një element që ka ndikuar negativisht dhe në mënyrë të konsiderueshme në 
rezultatin neto është tatimi mbi të ardhurat. Ndonëse e ardhura para tatimit 
për tremujorin e katërt është pak më e vogël krahasuar me tremujorin e tretë, 
tatimi mbi të ardhurën përllogaritet rreth 137 milionë lekë apo 18.6 për qind 
më shumë34. 

Performanca e bankave individuale e vlerësuar si numër bankash me rezultat 
neto negativ, vetëm për tremujorin e katërt, shfaqet njësoj si një tremujor më 
parë. Tre banka raportojnë rezultat neto negativ, nga të cilat dy i përkasin 
G2 dhe një G1. Në terma kumulativë apo në fund të vitit 2007, dallohen 
përsëri katër banka me rezultat neto negativ. Këto banka, në shumicën e tyre 
i përkasin grupit të bankave të vogla. 

6.2 TREGUESIT E RENTABILITETIT

Performanca e treguesve kryesorë të rentabilitetit, përkatësisht kthimi nga 
aktivet mesatare (RoAA) dhe kthimi nga kapitali mesatar (RoAE), krahasuar 
me një tremujor më parë përllogaritet pothuaj e pandryshuar për RoAA dhe 
pak më e ulët për RoAE. Krahasuar me një vit më parë, vërehet një rritje më 
e madhe, sidomos e RoAA . Rritja relative e RoAA në harkun kohor të një viti 
është disa herë më e madhe sesa rritja e RoAE. Këto zhvillime, tregojnë për 
një rritje më të shpejtë të rezultatit neto të sistemit bankar veçanërisht kundrejt 
aktiveve mesatare, sesa kapitali aksioner mesatar. 

RoA(jo mbi aktivet mesatare)35 krahasuar me RoA e vendeve të Bashkimit 
Evropian, rezulton në nivelin 1.42 për qind kundrejt 0.65 për qind. Krahasuar 
me Greqinë, RoA për sistemin bankar në Shqipëri rezulton më e ulët, rreth 18 
pikë bazë.36 Treguesi RoE vijon 18.66 për qind në Shqipëri kundrejt 17.19 
për qind në BE dhe 20.6 për qind në Greqi. Kjo panoramë për kthimet e 
larta për sistemin bankar në Shqipëri, edhe pse përfshirja në aktive me rrezik 
është e kufizuar kundrejt Zonës së BE-së, besojmë se tregon që marzhi i 
ndërmjetësimit të sistemit bankar në Shqipëri është ende i lartë dhe ka hapësira 
të mjaftueshme për thellimin e konkurrencës. 

Treguesit Dhjetor ‘07 Shtator ‘07 Dhjetor ‘06
RoAA 1.57 1.58 1.36
RoAE 20.74 21.00 20.17

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Analiza e treguesit të RoAA sipas grupbankave, vijon edhe në fund të 
vitit 2007 me rentabilitet më të lartë për bankat e G3. Treguesi i RoAA për 
G3 llogaritet rreth 1.74 për qind (nga 1.68 për qind dhe 1.64 për qind 
përkatësisht në fund të tremujorit të tretë dhe atij të dytë të vitit 2007) ; për 

Tabelë 24. Tregues 
kryesorë të rentabilitetit në 
përqindje(kumulative).
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G2 llogaritet në nivelin 1.35 për qind (nga 1.48 për qind dhe 1.45 për qind) 
dhe për G1 rezulton negativ 0.25 për qind (nga -0.22 për qind dhe -1.02 
për qind). Performanca e G3 vijon të vlerësohet me një rritje të qëndrueshme, 
ndërsa RoAA për G2 edhe pse vlerësohet e mirë, përllogaritet në një nga 
nivelet më të ulta për vitin 2007. 

RoAA për çdo bankë të G3, edhe në fund të vitit vijon të vlerësohet më 
e qendërzuar drejt mesatares së grupit sesa për bankat e tjera të sistemit. 
Ndërkohë, RoAA për bankat e G2 është dukshëm më e luhatshme përmes 
grupit. Për fundin e vitit, RoAA për G2 varion nga 2.74 për qind në -0.08. 
Sjellja e RoAA për bankat e këtij grupi, ku disa banka shfaqin një RoAA të 
stabilizuar dhe për disa të tjera nivelet e RoAA luhaten ndjeshëm jo vetëm 
brenda grupit, por edhe nga një periudhë në tjetrën ka qenë e përsëritur edhe 
në të shkuarën. Në kushtet kur performanca e RoAA për bankat e grupit vijon 
të ndikohet nga vlera ekstreme dhe të luhatshme të RoAA, vlerësojmë se edhe 
qëndrueshmëria e RoAA për këtë grup parashihet të jetë më e brishtë dhe deri 
-diku, më kaotike, krahasimisht me grupin e bankave më të mëdha.

Grupi i bankave të vogla është shpesh subjekt i ndryshimit të kahut të 
RoAA nga njëra periudhë në tjetrën ose i lëvizjeve të mëdha, qoftë në kahun 
pozitiv ashtu edhe atë negativ. Megjithëkëtë, të dhënat e fundit të vitit dhe 
të tremujorit të tretë tregojnë për një pozicionim të RoAA për këtë grup rreth 
nivelit 0.25 për qind në kahun negativ. Kjo situatë, përgjithësisht konfirmon 
pamundësinë e disa bankave të grupit për të gjeneruar fitim të mjaftueshëm. 

hapësirë informuese: Interpretimi i RoA nën këndvështrimin e 
rrezikut. 

Treguesi i kthimit nga kapitali (RoE), shpesh përdoret si një nga treguesit bazë për 
të vlerësuar rentabilitetin e bankave apo të sistemit bankar në tërësi. Një tregues më 
i lartë RoE përgjithësisht përbën një zhvillim pozitiv kur kapitali aksioner nuk pëson 
rënie, sikundër edhe një rënie e RoE jo domosdoshmërisht duhet interpretuar si një 
dukuri negative�7. Për rrjedhojë, nën një këndvështrim prudencial treguesi duhet të 
interpretohet me kujdes, pasi mund të shprehë ndryshime që lidhen me një shkallë 
rreziku në rritje më tepër sesa një rritje të rentabilitetit apo një shkallë rreziku në 
rënie, më tepër sesa rënie të rentabilitetit .

RoE mund të zbërthehet në katër tregues që lidhen me njëri-tjetrin: marzhi i fitimit, 
të ardhurat e korrektuara me rrezikun, treguesi i rrezikut të marrë dhe treguesi i 
levës financiare.

 

ku 
NI   e ardhura neto
oI  e ardhura operative�8 

RWA  aktivet mesatare të ponderuara me rrezik�9
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TA	 	 totali	i	aktiveve	mesatare

E	 	 kapitali	aksioner	mesatar

dhe

(1)		 		 vlerëson	marzhin	ndërmjet	të	ardhurave	dhe	kostos	
	 	 rritja	vlerësohet	si	zhvillim	pozitiv	

(2)	 	 vlerëson	eficiencën	e	aktiveve	të	ponderuara	me	rrezik
	 	 rritja	vlerësohet	si	zhvillim	pozitiv

(3)		 	 vlerëson	prirjen	për	rrezik
	 	 rritja	vlerësohet	si	zhvillim	negativ40

(4)		 	 	 vlerëson	levën	financiare
	 	 rritja	vlerësohet	si	zhvillim	negativ

Një	rritje	e	ROE	si	pasojë	e	rritjes	së	treguesit	të	marzhit	të	fitimit	(treguesi	i	parë),	
përbën	një	reduktim	të	pasigurisë	financiare,	sepse	tregon	për	një	diferencë	më	të	
madhe	ndërmjet	të	ardhurave	dhe	kostos/shpenzimeve.	Një	rritje	në	treguesin	e	të	
ardhurave	të	korrektuara	me	rrezik	(treguesi	i	dytë),	mund	të	shihet	si	një	zhvillim	
pozitiv	pasi	përfaqëson	më	tepër	të	ardhura	ndaj	aktiveve	të	ponderuara	me	rrezik.	
Një	rritje	e	ekspozimit	ndaj	rrezikut	nëpërmjet	treguesit	që	vlerëson	prirjen	për	rrezik	
(treguesi	 i	 tretë)	mund	të	interpretohet	si	një	zhvillim	që	cënon	fuqinë	financiare	
dhe	së	fundi,	rritja	e	levës	financiare	(treguesi	i	katërt)	mund	të	interpretohet	si	një	
humbje	gjithashtu	e	fuqisë	financiare,	pasi	nënkupton	një	rritje	të	vlerës	relative	të	
borxhit	dhe	rrjedhimisht,	rritje	të	rrezikut.	

Përllogaritjet	 për	 treguesin	 e	 kthimit	 ndaj	 kapitalit	 aksioner	 mesatar(ROEA)	 për	
vitin	 2006,	 tregojnë	 nivelin	 20.17	 për	 qind.	 Ky	 tregues	 zbërthehet	 në	 vlerat	 e	
komponentëve	përbërës	të	tij	si	vijon:

ROAE2006		=		0.29	x	0.14	x	0.33	x	14.82

Përllogaritjet	për	ROAE	për	vitin	2007,	tregojnë	nivelin	20.75	për	qind.	Treguesi	
zbërthehet	në	vlerat	e	komponentëve	përbërës	të	tij	si	vijon:

ROAE2007		=		0.32	x	0.12	x	0.40	x	13.25

ROAE	për	vitin	2007	është	rritur	me	rreth	60	pikë	bazë	apo	0.6	për	qind.	Rritja	nuk	
vlerësohet	të	jetë	shumë	sinjifikative.	Analiza	tregon	se	rritja	e	ROAE	vjen	si	rrjedhojë	
e	rritjes	së	komponentit	 të	parë	që	tregon	për	rritjen	e	marzhit	 të	fitimit(pozitive)	
dhe	rritjes	së	komponentit	që	tregon	ekspozim	ndaj	rrezikut(negative).	Ndërkohë,	
evidentohet	 rënie	e	komponentit	 të	dytë	që	 tregon	për	eficiencën(negative)	dhe	
rënie	e	komponentit	të	fundit,	që	vlerëson	ecurinë	e	levës	financiare(pozitive).	Nga	
pikëpamja	cilësore,	vërejmë	një	balancim	në	zhvillimet	e	komponentëve.	Dy	janë	
në	kahun	pozitiv	dhe	dy	në	kahun	negativ,	kundrejt	efektit	në	ROAE.	Nga	pikëpamja	
sasiore,	 ndërmjet	 dy	 treguesve	 që	 kanë	 shkaktuar	 rritjen,	 vërehet	 se	 impaktin	
kryesor	në	rritje	e	ka	shkaktuar	komponenti	që	tregon	prirjen	për	rrezik.	Kombinimi	
i	faktorëve	që	përcaktojnë	ROAE	tregon	që	rritja	e	ROAE	për	vitin	2007	mund	të	
interpretohet	më	tepër	si	një	humbje	disi	e	fuqisë	financiare	të	sistemit	bankar	sesa	
rritje	e	profitabilitetit	të	tij.	
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Rentabiliteti i sistemit bankar nga veprimtaria kryesore si edhe dinamika 
e ekuilibrit ndërmjet mbledhjes së burimeve për të cilat paguhet interes dhe 
investimit në aktive që fitojnë interesa, si zakonisht jepet në dy tabelat në 
vijim: 

Tabelë 25. Tregues të rentabilitetit nga veprimtaria kryesore në përqindje(kumulative).
Treguesit Dhjet ‘07 Shtat ‘07 Dhjet ‘06
Të ardhura nga interesat /aktive mesatare që sjellin të ardhura(1) 7.72 7.68 7.05
Shpenzime për interesat / aktive mesatare që sjellin të ardhura(2) 3.37 3.31 2.83
Marzhi neto nga interesat (NIM)[(1) – (2)] 4.35 4.37 4.22

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Fundi i vitit 2007 paraqet një tregues të marzhit neto nga interesat (NIM) 
të krahasueshëm me një tremujor më parë dhe më të lartë ndaj fundit të vitit 
2006. Krahasuar me një tremujor më parë, ndonëse NIM ka mbetur pothuaj i 
pandryshuar, vërehet një rritje e vogël dhe e njëtrajtshme e dy komponentëve 
të NIM. Ky zhvillim përcaktohet nga një rritje pothuaj e njëjtë e të ardhurave 
nga interesi dhe e shpenzimeve për interesa, kundrejt fundit të shtatorit, 
përkatësisht me 37 për qind dhe 38 për qind. Dinamika e komponentëve 
të NIM, në tremujorin e fundit të vitit, duket që nuk ka reflektuar dinamikën 
dhe pritshmëritë për ndryshim, të normave bazë të interesit për monedhat e 
huaja, veçanërisht usd por edhe euro41. Ndërkohë që, norma bazë e interesit 
në lekë ka qenë më e stabilizuar. Në këto kushte si edhe duke marrë në 
konsideratë balancën e sistemit, për të investuar në aktive që fitojnë interesa 
dhe për të gjeneruar pasive që shkaktojnë shpenzime (pasqyrës më poshtë), 
vlerësojmë se në situatë normale, ecuria e NIM në të ardhmen e afërt do të 
jetë e qëndrueshme ndërsa komponentët e tij mund të reflektojnë një prirje 
në rënie. Konkluzioni mund të mbështetet edhe nga gjasat më të vogla, për 
rritjen e konsiderueshme të peshës së aktiveve me rrezik të lartë. 

Krahasuar me fundin e vitit 2006, rritja e NIM është evidente. Argumenti 
kryesor që shpjegon këtë fakt priret nga rritja e aktiveve me rrezik të lartë apo e 
portofolit të kredive, pesha e të cilit është rritur nga 31.9 për qind në 39.1 për 
qind. Megjithëkëtë, vlerësojmë se edhe ndryshimi i strukturës së depozitave në 
favor të depozitave në valutë, nga 38.7 për qind në 42.8 për qind, në kushtet 
kur përgjithësisht normat e interesit në valutë janë më të vogla se në lekë apo 
edhe rritja sado e vogël e peshës së burimeve të veta, kanë ndikuar në rritjen 
e NIM, nëpërmjet uljes së ritmit të rritjes së komponentit të dytë. 

Treguesit Dhjetor ‘07 Shtator ‘07 Dhjetor ‘06
Aktivet mesatare që sjellin të ardhura(1) 670,104.54 642,101.94 556,061.61
Pasivet mesatare që shkaktojnë shpenzime (2) 614,643.50 590,466.34 513,047.56
Aktivet mesatare(3) 721,498.55 689,841.85 598,393.94
 (1)/(3) 0.93 0.93 0.93
(2)/(3) 0.85 0.86 0.86

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Fundi i vitit 2007 vijon me qëndrueshmërinë e aftësive të sistemit bankar për 
të investuar në aktive që fitojnë interesa dhe për të mbledhur burime, për të 
cilat paguhen interesa. Ky fakt shprehet në diferencën pothuaj të pandryshuar 
në kohë të dy raporteve (tabelë 26). Dinamika e pasiveve, që shkaktojnë 

Tabelë 26. Tregues mesatarë 
të rentabilitetit në milionë 

lekë (mesatare tremujore).
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shpenzime dhe aktiveve, që sjellin të ardhura ka ruajtur të njëjtin ritëm me 
dinamikën e totalit të aktiveve mesatare. Kundrejt kësaj panorame, besojmë 
se kapaciteti i sistemit bankar për të investuar në aktive që fitojnë interesa dhe 
për të mbledhur burime për të cilat paguhen interesa, do të jetë i balancuar 
edhe në të ardhmen. 

Së fundi, treguesi i efikasitetit për tremujorin e fundit të vitit dëshmon 
përkeqësim të dukshëm krahasuar me një tremujor më parë. Ky zhvillim u 
përcaktua nga një rritje më e madhe e shpenzimeve të veprimtarisë krahasuar 
me të ardhurat bruto. Krahasuar me tremujorin e fundit të vitit 2006, treguesi 
i efikasitetit nuk ka pësuar ndryshim. 

 
Treguesi Dhjetor ‘07 Shtator ‘07 Dhjetor ‘06
Shpenzimet operacionale42 4,600.86 3,998.36 7,053.83
E ardhura operacionale 9,077.06 8,743.96 3,599.74
Efikasiteti (1)/(2) 0.51 0.46 0.51

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Një vështrim më afatgjatë dhe në vijimësi i dinamikës së efikasitetit tregon 
se në harkun kohor të një viti (në terma kumulativë), efikasiteti i sistemit bankar 
ka treguar përmirësim nga niveli 0.52, në 0.49. 

7. INSTITUCIONET FINANCIARE JOBANKA

Megjithëse me peshë të vogël në totalin e sistemit financiar, në Shqipëri 
zhvillojnë aktualisht aktivitetin e tyre një numër institucionesh financiare 
jobanka, një pjesë e të cilave janë objekt i licencimit dhe monitorimit të 
Bankës së Shqipërisë. 

Aktualisht, Banka e Shqipërisë licencon, rregullon dhe mbikëqyr aktivitetin 
e institucioneve të mëposhtme, të klasifikuara si jobanka (institucione të cilat 
kryejnë aktivitete të ndërmjetësimit financiar dhe aktivitete të tjera ndihmëse, 
të lidhura ngushtë me ndërmjetësimin financiar por që nuk klasifikohen si 
pranuese depozitash, duke përjashtuar këtu kompanitë e sigurimit dhe fondet 
e pensionit) sipas “Metodikës së Statistikave Monetare dhe Financiare43” të 
Bankës së Shqipërisë:

• Unioni Financiar i Tiranës sh.p.k;
• Posta Shqiptare sh.a;
• Shoqëria “Credins” sh.a, Tiranë;
• Fondi i Financimit të Zonave Malore;
• Ak-Invest sh.a;
• Opportunity Albania (ndryshuar emri nga “Partneri Shqiptar në 

Mikrokredi” sh.a në “Opportunity Albania” me shkresën nr. 1709, datë 
15.05.2008);

• Unioni i shoqërive të kursim-kreditit “ Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit” 
Tiranë;

• Unioni i shoqërive të kursim-kreditit “Jehona” Tiranë;
• Zyrat e këmbimit valutor.

Tabelë 27. Treguesi i 
efikasitetit (jo kumulativ) në 
milionë lekë.
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Aktualisht, pesha e këtyre institucioneve në totalin e aktiveve të sistemit 
financiar është fare e vogël dhe llogaritet në fundvitin 2007, në nivelet 2.1 për 
qind dhe 0.48 për qind, përkatësisht për institucionet financiare jobanka dhe 
shoqëritë e kursim-kreditit, nga 2.13 për qind dhe 0.43 për qind në fundvitin 
2006. Ndërkohë, pesha mbizotëruese në sistem vazhdon të përfaqësohet nga 
sistemi bankar, me 97.43 për qind të totalit të aktiveve të sistemit financiar 
në fundvitin 2007. 

Kreditë përbëjnë peshën kryesore në totalin e aktiveve të institucioneve 
financiare jobanka dhe shoqërive të kursim-kreditit. Ato llogariten në rreth 
44.87 për qind të totalit të bilancit të institucioneve financiare jobanka dhe 
rreth 92 për qind të totalit të bilancit të shoqërive të kursim-kreditit. Ndihmësit 
e tjerë financiarë ku përfshihen zyrat e këmbimit valutor, nuk kryejnë aktivitet 
kredidhënieje. 

Shoqëritë e kursim-kreditit, bazuar në natyrën e aktivitetit të tyre i cili përfshin 
pranimin e depozitave nga anëtarët e shoqërive, nuk përfshihen në grupin e 
bankave e as në atë të subjekteve jobanka, duke u klasifikuar si korporata 
të tjera depozituese. Ato janë subjekt i licencimit dhe mbikëqyrjes së Bankës 
së Shqipërisë dhe janë pjesë përbërëse e unioneve të shoqërive të kursim-
kreditit, të cilat kanë për detyrë të raportojnë pranë Bankës së Shqipërisë 
gjendjen financiare dhe normat e mbikëqyrjes mbi baza individuale dhe në 
mënyrë të përmbledhur, për të gjithë rrjetin e shoqërive të kursim-kreditit, 
anëtare të unionit. 

Totali i aktiveve të institucioneve financiare jobanka (duke përfshirë këtu dhe 
ato subjekte, të cilat nuk licencohen nga Banka e Shqipërisë e për rrjedhojë 
nuk janë objekt i mbikëqyrjes së saj), prezanton me përjashtim të tremujorit 
të dytë të vitit 2007, rritje të vazhdueshme në vlerë absolute dhe relative ndaj 
periudhave paraardhëse. Rritje të vazhdueshme gjatë vitit 2007 prezantojnë 
edhe shoqëritë e kursim-kreditit, të cilat gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit, 
regjistruan rritje me 7.8 për qind dhe gjatë gjashtëmujorit të dytë, rritje me 
24.1 për qind. 

Tabelë 28. Struktura e aktiveve.
Dhjetor’06 Mars’07 Qershor’07 Shtator’07 Dhjetor’07

Aktivet e sistemit bankar (në mln lekë) 624,279.28 648,339.59 667,013.92 700,078.00 742,855.10
Aktivet e institucioneve financiare jobanka44 (në mln 
lekë) 13,655.70 13,988.84 12,756.53 13,308.44 14,492.24

Rritja e aktiveve të IFJB (në %) 13.5% 2.4% -8.8% 4.3% 8.9%
Aktivet e shoqërive të kursim-kreditit45 (në mln lekë) 2,733.66 - 2,945.58 - 3,656.58
Rritja e aktiveve të SHKK (në %) 19% - 7.8% - 24.1%

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Pavarësisht nivelit më të lartë të kredive të raportuara nga subjektet 
jobanka në terma absolutë, në terma relativë ndaj totalit të bilancit, shoqëritë 
e kursim-kreditit raportojnë rreth 92 për qind të totalit të aktiveve të investuara 
në aktivitetin e kredidhënies. Ndërkohë që, ato prezantojnë gjatë vitit 2007 
portofol kredish me cilësi më të mirë se ai i subjekteve jobanka, për të cilat 
treguesi i cilësisë së portofolit të kredive mbi baza bruto, prezantohet në 
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fundvitin 2007 në nivelin 5.91 për qind, kundrejt, 1.46 për qind të shoqërive 
të kursim-kreditit. 

Treguesit46 IFJB SHKK TOTAL
Totali i kredive (në mln lekë) 5,096.35 3,370.40 8,466.75
Teprica e kredisë/Totali i aktiveve (në %) 44.87% 92% 56%
Kredi me probleme (në mln lekë) 301.3 49.2 350.5
Kredi me probleme/ Teprica e kredisë (në %) 5.91% 1.46% 4.1%

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Struktura e pasqyrës së të ardhurave-shpenzimeve gjatë vitit 2007 për 
institucionet financiare jobanka, pa përfshirë ato subjekte që nuk licencohen 
e për rrjedhojë, as nuk mbikëqyren nga Banka e Shqipërisë, dallon peshën më 
të madhe të të ardhurave të tjera të veprimtarisë në totalin e të ardhurave (me 
42.77 për qind të totalit të të ardhurave nga 45.05 për qind që prezantohej 
pesha e tyre në fundvitin 2006 ); të ndjekura nga të ardhurat nga interesat (me 
31.36 për qind nga 28.26 për qind në fundvitin 2006) dhe të ardhurat nga 
komisionet (me 19.41 për qind nga 20.83 për qind). Sa më sipër, tregon për 
kontributin në rritje të të ardhurave nga interesat dhe nga veprimtaritë e tjera 
në totalin e të ardhurave të këtyre institucioneve dhe reduktimin e kontributit të 
të ardhurave nga komisionet. Struktura e shpenzimeve dominohet ndërkohë, 
nga shpenzimet e përgjithshme të veprimtarisë, të cilat përbëjnë rreth 49.57 
për qind të totalit të shpenzimeve nga 53.85 për qind, që prezantohej pesha 
e tyre në fundvitin 2006. Pjesa më e madhe e shpenzimeve të përgjithshme të 
veprimtarisë vazhdon të zihet nga shpenzimet e personelit, të cilat përbënin në 
dhjetor’06 rreth 34.43 për qind të totalit të shpenzimeve dhe në dhjetor’07, 
rreth 33.74 për qind. Shpenzimet për interesat dhe komisionet prezantohen 
në nivelet përkatësisht 6.71 për qind dhe 0.26 për qind. 

Viti 2006 prezantonte rezultat neto të këtyre institucioneve, në një total prej 
542 milionë lekë. Ndërkohë që, gjatë vitit 2007 rezultati neto për të gjitha 
këto institucione llogaritet në nivelin rreth 385 milionë lekë, çka tregon për 
një rënie në rezultatin neto prej 157 milionë lekësh ose rreth 29 për qind. 

Rezultati neto i shoqërive të kursim-kreditit prezantohet në fundvitin 2007 
rreth 31.6 milionë lekë (ose rreth 77.5 për qind) më i lartë se ai i vitit 2006, 
duke shënuar kështu nivelin rreth 72.3 milionë lekë, nga rreth 40.8 milionë 
lekë një vit më parë. 

Përgjithësisht, subjektet jobanka respektojnë rregulloren “Për normat e 
mbikëqyrjes së subjekteve jobanka që ushtrojnë veprimtari financiare”, me 
përjashtim në rastin e një subjekti, për të cilin kjo rregullore cënohet në 
treguesit e cilësisë së aktiveve dhe treguesit e likuiditetit. 

Tabelë 29. cilësia e 
aktiveve.
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1. INFORMACION I PËRGJITHSHËM

Gjatë vitit 2007, Banka e Shqipërisë, u angazhua aktivisht për finalizimin 
e projektit për krijimin e Regjistrit të Kredive, brenda kuadrit të funksionit 
mbikëqyrës. Regjistri i Kredive përfaqëson një zhvillim të rëndësishëm të 
infrastrukturës financiare në Shqipëri. Ai përbën bazën elektronike të të 
dhënave për kredimarrësit e sistemit bankar shqiptar dhe trajton informacionin 
dhe të dhëna, në lidhje me ekspozimin kreditor të çdo kredimarrësi si dhe, 
personave të lidhur me ta. Regjistri i Kredive ka dy qëllime kryesore: 

• forcimin dhe përmirësimin e mbikëqyrjes së sistemit bankar në Shqipëri. 
Në këtë kontekst, Regjistri i Kredive ofron një instrument shtesë dhe mjaft 
të dobishëm për të thelluar analizën në kohë reale, jo vetëm në drejtim 
të vlerësimit të cilësisë së përgjithshme të portofolit të kredisë, por edhe 
të evidentimit të përqendrimeve të kredisë sipas bankave dhe subjekteve 
kredimarrëse, të vlerësimit të detajuar të ekspozimit të bankave dhe të 
subjekteve kredimarrëse ndaj financimit sipas monedhave, të vlerësimit 
të detajuar të llojit të kolateraleve dhe të garancive të përdorura, të 
evidentimit të lidhjeve që ekzistojnë midis subjekteve të ndryshme 
kredimarrëse, të evidentimit të personave të lidhur etj.; dhe

• vlerësimin dhe minimizimin e rrezikut të kredisë me të cilin përballet 
sistemi bankar, që rrit kredidhënien me përgjegjësi, dhe shërben si një 
instrument shtesë në administrimin e rrezikut të kredisë. Ai synon rritjen 
e mundësive për kryerjen e transaksioneve të shëndosha kredituese, 
nëpërmjet vënies në dispozicion të informacionit mbi kredimarrësit, duke 
nxitur eficiencën dhe sigurinë e procesit të kredidhënies. Konkretisht, 
Regjistri i Kredive vë në dispozicion të bankave tregtare, informacionin 
e nevojshëm për të gjykuar drejt dhe shpejt mbi aftësitë për të shlyer 
detyrimet financiare dhe besueshmërinë e aplikuesit për kredi, duke 
reduktuar kohën e nevojshme të vendimmarrjes për dhënien e kredisë, 
duke ndikuar në rritjen e cilësisë dhe uljen e kostove të kredisë. Nga ana 
tjetër, kredimarrësit me një historik pozitiv kreditimi përfitojnë shërbime 
më të shpejta dhe me interesa më të ulët kredie.

Sistemi i Regjistrit të Kredive u konceptua dhe u zhvillua në përputhje me 
dispozitat e ligjit nr.9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e 
Shqipërisë”, ligjit nr.8517, datë 22.07.1999 “Për mbrojtjen e të dhënave 

E. REGJISTRI I KREDIVE
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personale” dhe u mundësua brenda objektivit kohor të përcaktuar, 31 
dhjetorit 2007. 

Për arritjen e këtij objektivi u krijua një grup i posaçëm. Grupi i posaçëm i 
Punës, u njoh me funksionimin e regjistrave të kredive në vende të ndryshme 
të rajonit tonë, si edhe të Evropës Perëndimore, duke synuar të zgjedhë 
projektin më efektiv për kushtet e tregut tonë bankar. Gjithashtu, Grupi i 
Punës u konsultua dhe u këshillua në mënyrë të vazhdueshme nga ekspertë të 
huaj të specializuar, të ofruar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. 

Gjatë këtij viti, ky Grup përcaktoi specifikimet teknike të projektit dhe 
hartoi kuadrin rregullator të posaçëm për funksionimin e Regjistrit të Kredive. 
Konkretisht, u hartua dhe u miratua rregullorja “Për funksionimin e Regjistrit të 
Kredive në Bankën e Shqipërisë”, e cila përcakton kriteret dhe rregullat bazë të 
organizimit dhe të funksionimit të Regjistrit të Kredive në Bankën e Shqipërisë, 
si dhe udhëzimi “Për procedurën e nxjerrjes së raportit mbi kredimarrësin 
dhe rishikimin e të dhënave që mbahen në Regjistrin e Kredive”. Gjithashtu, 
u përcaktuan dhe u miratuan dhe tarifat e përdorimit të informacionit që 
mbahet në Regjistrin e Kredive.

Banka e Shqipërisë i kushtoi vëmendje të veçantë komunikimit me publikun, 
duke publikuar broshura informative gjatë gjithë realizimit të projektit, si edhe 
duke ofruar sqarimet e nevojshme në media.

 2. KARAKTERISTIKAT KRYESORE TË REGJISTRIT TË KREDIVE 
 
• Pjesëmarrja e bankave tregtare në Regjistër nëpërmjet hedhjes së 

informacionit sipas formatit të përcaktuar nga Banka e Shqipërisë, 
është e detyrueshme. Këto institucione ofrojnë informacion rreth 
klientëve të tyre në bazën e të dhënave të Regjistrit dhe në këmbim, 
përfitojnë mundësi përdorimi në bazën e të dhënave, për të gjithë 
huamarrësit e sistemit. Informacioni për kredimarrësit mund të jetë 
pozitiv dhe/ose negativ. Kjo do të thotë që krahas të dhënave mbi 
korrektesën e kredimarrësit për të paguar detyrimet e tij financiare 
ndaj kredidhënësve, në Regjistër do të gjendet edhe informacioni 
shtesë, në lidhje me të dhënat personale të kredimarrësit, drejtimin 
kryesor të biznesit të tij, pasuritë dhe kolateralet e deklaruara prej tij, 
lidhjet e tij me kredimarrës të tjerë etj.. Ky lloj informacioni, plotëson 
profilin e kredimarrësit, adreson më mirë nevojat për informacion të 
kredidhënësve të ndryshëm, duke përmirësuar vendimmarrjen dhe në 
përfundim, përmirëson potencialisht mundësitë e kredimarrësit për të 
përfituar një kredi apo për të ndëshkuar huamarrësit e këqinj.

• Regjistri i Kredive do të përfshijë të gjitha kreditë, pavarësisht nga vlera 
e tyre. Në këtë mënyrë, ky Regjistër, mundëson përfshirjen e të dhënave 
edhe për kredimarrësit e vegjël, që veprojnë kryesisht në sektorin e 
biznesit të vogël dhe të mesëm. 

• Fillimisht, përdorues të Regjistrit të Kredive do të jenë vetëm bankat. 
Megjithatë, objektivi i Bankës së Shqipërisë është që në një fazë të dytë, 



Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2007 2007

56 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 57

Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2007 2007

56 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 57

të përfshijë si përdorues të Regjistrit edhe institucionet e tjera financiare 
jobanka, të cilat veprojnë në fushën e kreditimit. Në këtë mënyrë, 
do të zgjerohet baza e të dhënave me kredimarrës të rinj, duke rritur 
komunitetin e kredimarrësve për të gjitha institucionet kredidhënëse.

• Informacioni që përfshihet në bazën e të dhënave, mbrohet dhe 
shfrytëzohet në përputhje me kërkesat e ligjit “Për mbrojtjen e të 
dhënave personale” dhe akteve të tjera ligjore dhe nënligjore në fuqi. 
Në çdo rast, për të shmangur keqinterpretimin e informacionit që 
gjendet në Regjistër, kredimarrësit lejohen që nëpërmjet një procedure 
të përcaktuar dhe të qartë, t’i drejtohen Bankës së Shqipërisë për të 
verifikuar informacionin që ekziston rreth tyre në Regjistër dhe për të 
kërkuar ndryshimet e nevojshme.

• Nga pikëpamja e realizimit teknik të projektit, mundësohet zgjerimi i 
numrit të përdoruesve si edhe ndërveprimi i bazës së të dhënave të 
Regjistrit me regjistra të tjerë publikë, sipas interesave të institucioneve. 
Njëkohësisht, ky ndërveprim është i mundshëm për t’u realizuar edhe 
me regjistra të ngjashëm privatë, nëse ata do të zhvillohen në të 
ardhmen. Sigurisht që në këto raste, kuadri rregullativ do të përcaktojë 
qartë subjektet përdoruese si edhe të drejtat e përgjegjësitë e tyre.

3. RAPORTET DHE INFORMACIONET QË SKICOHEN NGA 
REGJISTRI I KREDIVE

Sistemi i Regjistrit të Kredive synon të zhvillojë një nivel të gjerë produktesh 
për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. 

Raportet e skicuara nga Regjistri bëjnë të mundur mbledhjen/grumbullimin 
e të dhënave mbi sa vijojnë:

• sipas llojeve të kredive,
• sipas klasifikimit të kredive në monedhat përkatëse,
• sipas sektorëve të ekonomisë,
• sipas llojit dhe statusit ligjor të kredimarrësve,
• kreditë me probleme dhe të fshira sipas bankave,
• etj..

Këto raporte janë një instrument efikas dhe i shpejtë pasi sigurohen në kohë 
reale, duke ndihmuar në evidentimin e hershëm të problemeve lidhur me 
kredinë, të tendencave dhe përqendrimeve të saj sipas bankave, të llojeve të 
kredisë, sektorëve të ekonomisë, statusit të kredimarrësit etj., si dhe shërbejnë 
si instrument shtesë në analizën e kredive me probleme sipas bankave dhe në 
tërësi, për sistemin bankar.
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1. KREDIA PËR SHTËPI. IMPLIKIMET PËR STABILITETIN 
FINANCIAR

1.1 TREGU I HUAVE PËR SHTËPI NË SHQIPËRI

Vitet e fundit kanë dëshmuar për rritje të ndjeshme të çmimeve të banesave, 
kryesisht në zona të ndryshme urbane dhe turistike, sidomos në Tiranë. Me 
të drejtë mund të shtrohet pyetja e financimit të tyre, kur çmimet në Tiranë 
variojnë nga 500-1500 euro për m2, ndërsa paga mesatare për një të punësuar 
përllogaritet rreth 250 euro në muaj. Përgjigjja ka të ngjarë të kapërcejë linjën 
e statistikave zyrtare dhe si burime financimi mund të serviren paratë e krijuara 
nga ekonomia joformale apo remitancat. Sidoqoftë, besojmë që pjesërisht si 
argument mund të shërbejë edhe financimi i huave për shtëpi kryesisht nga 
sistemi bankar. Kjo përbën edhe optikën e trajtimit në vazhdim. 

1.2 TREGU I SHTËPIVE DHE HUAVE; TË DHËNA DHE FAKTE

Gjatë viteve të fundit kredia për pasuri të paluajtshme ka njohur rritje të 
qëndrueshme në nivele të larta. Në fund të vitit 2007, huaja për blerjen e 
një banese përbënte rreth 22.4 për qind të portofolit të sistemit bankar dhe 
brenda vitit u rrit me 82 për qind, kundrejt 20 për qind dhe 59 për qind 
që përllogariten të njëjtët tregues për vitin 2006. Rritja e portofolit të huave 
për shtëpi evidentohet më e madhe sesa rritja e totalit të portofolit të huasë 
për vitin 2007, ndërkohë që gjatë vitit 2006 rritja ka qenë e krahasueshme. 
Referuar peshës që huaja për pasuri të patundshme zë kundrejt totalit të 
portofolit të huasë për individë, viti 2007 tregon për një peshë relativisht më 
të madhe kundrejt vitit 2006 apo 62 për qind ndaj 60 për qind. Krahasuar 
me vende të Evropës Lindore dhe Juglindore, shumica e të cilave kanë hyrë në 
BE këto dy vitet e fundit, rritja e portofolit të huave në rastin e sistemit bankar 
në Shqipëri, duket të ketë kapur ritmin e rritjes së Republikave Balltike, të cilat 
janë të larta. Në rastin e Shqipërisë, mendojmë se një nga arsyet mund të 
jetë edhe baza e vogël e përllogaritjes dhe për rrjedhojë, efekti catching-up. 
Krahasuar me vende me ekonomi të konsoliduar dhe sistem bankar shumë të 
zhvilluar, kryesisht 12 vendet e BE-së, rritja e portofolit të huave në sistemin 
tonë bankar është shumë më e lartë. 

F. TË TJERA
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Tabelë47 �0. Tregues të huave për shtëpi në disa nga vendet e BE-së.
Hua për shtëpi për banor (në euro) Rritja e huave për shtëpi (%) Stoku i huave për shtëpi (mld euro)

UK 23,560 9.5 1,414
Gjermani 14,100 0.5 1,163
Francë 8,316 16.5 503
Hollandë 29,887 11.9 487
Spanjë 11,050 23.6 476
Itali 4,167 18.1 244
Portugali 7,546 11.7 79
Greqi 4,101 33.4 45
BE 15 13,011 10.4 5,015
BE 25 11,184 10.7 5,140

Burimi: quarterly Reviews of European Mortgage Federation.

Aktualisht48, niveli i huave për shtëpi përbën rreth 6.9% të prodhimit të 
brendshëm bruto ose rreth 173 euro hua për banor; nga 4% dhe 96 euro hua 
për banor. Treguesi i fundit rezulton dukshëm më i vogël sesa niveli mesatar 
i BE, dhe është larg niveleve të vendeve që kanë hyrë në BE para disa vitesh. 
Megjithëkëtë, krahasuar me ndonjë vend si Rumania, ky tregues çuditërisht 
duket të jetë më i lartë për rastin e Shqipërisë dhe ndoshta shpjegohet me 
tipare specifike, që mund të ketë mbartur nga e kaluara zhvillimi i sektorit të 
pasurive të paluajtshme rezidenciale, në Rumani49.

 
Tabelë ��50. Tregues të huave  për shtëpi, në Shqipëri dhe në vendet anëtare të reja 
të BE-së.

Hua për shtëpi ndaj PBB 
(%)

Hua për shtëpi për banor 
(në euro)

Rritja e huave për shtëpi 
(%)

Stoku i huave për shtëpi 
(mld euro)

Letoni 19.6 1,088 97.2 2.5
Lituani 7.7 552 80.2 2.2
Estoni 24.8 1,944 74.5 2.6
Rep. Çeke 6.2 589 63.4 6
Slloveni n/a 651 62.7 1.3
Poloni 5.4 384 51.9 14.6
Sllovaki 8.2 572 40.1 3
Hungari 10.5 912 21.3 9.2
Rusi 0.2 35 152 5
Bullgari 4.8 130 97.2 1
Rumani 1.8 67 76 1.4
Kroaci 11.3 856 31 3.8
Shqipëri 51 6.9 173 82 0.5

Burimi: quarterly Reviews of European Mortgage Federation.

Gjatë vitit 2007, huaja e re për shtëpi rezulton rreth 35.4 miliardë lekë apo 
49% e huasë së re për individë, ndaj 21 miliardë lekëve ose 50% për vitin 
2006. Sikurse gjatë vitit 2006, edhe zhvillimet në vitin 2007 tregojnë për një 
ecuri mjaft pozitive për huanë për pasuri të paluajtshme. Arsyet kryesore që 
besojmë se kanë mbështetur këtë ecuri mund të jenë, por jo të kufizohen, si 
vijon:

• Rritja e përshpejtuar e çmimeve për apartamente vitet e fundit. Sipas 
informacionit nga agjentë të tregut të pasurive të paluajtshme, pjesa 
më e madhe besojnë në një rritje të çmimeve mesatarisht prej mbi 16% 
gjatë vitit 2007 kundrejt 20 për qind, në vitin 200652. Niveli aktual i 
lartë i çmimeve, që varion nga 500-1500 euro, nxit kërkesën për të 
financuar blerjen e pasurive të patundshme të tipit rezidencial, në kushtet 



Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2007 2007

58 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 59

Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2007 2007

58 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 59

kur akumulimi nga fluksi i të ardhurave përgjithësisht, rezulton të jetë i 
pamjaftueshëm. Rrjedhimisht, përshpejtimi i çmimeve të apartamenteve 
është një faktor që nxit kredinë për pasurinë e paluajtshme. Në këtë 
kontekst, duhet mbajtur parasysh që në tregjet e zhvilluara, ndërlidhja e 
çmimit për shtëpi me huanë për shtëpi, është e fortë dhe ekzistente. Këta 
dy tregues vlerësohet se ndikojnë tek njëri tjetri në mënyrë të ndërsjelltë. 

• Rritja e kredisë për shtëpi mendohet që të jetë influencuar nga të dy 
krahët e tregut; nga gatishmëria e bankave për të shfrytëzuar segmente 
të reja të tregut të kredisë, si edhe nga kërkesa e publikut për të 
marrë kredi. Në veçanti, vitet e fundit vihet re një rritje e interesimit të 
individëve për të marrë kredi. Kjo tendencë, përveç faktorëve ekonomikë 
vlerësohet se përfaqëson edhe një ndryshim në sjelljen e tyre sociale, 
që gjen shprehje në përmbushjen e dëshirave dhe nevojave për të rritur 
mirëqenien. Të dhënat dëshmojnë për krijimin e një kulture të re, që ka 
të ngjarë të fitojë qëndrueshmëri në të ardhmen, sikurse është vërtetuar 
edhe në vendet me sistem bankar të zhvilluar. Gjithashtu, vlerësojmë se 
promovimi në rritje i produkteve të bankave për financimin e blerjeve 
të pasurive të patundshme rezidenciale, e bën më të prekshëm dhe të 
besueshëm këtë realitet. 

• Nën trysninë e një konkurrence më të lartë, bankat kanë kërkuar të 
shfrytëzojnë hapësirat e reja të tregut të huave, duke iu drejtuar dhe 
tregut të huave për shtëpi. Aktualisht, ky treg dominohet nga pesë 
banka, kryesisht të mëdha por edhe të mesme53, të cilat ndajnë mes 
tyre rreth 80 për qind të tregut për hua për shtëpi. Pesha e këtij portofoli 
për këto banka të marra individualisht, varion nga rreth 21 për qind, 
në 47 për qind të totalit të portofolit të huave, kundrejt 18 për qind 
deri në 40 për qind, në fund të vitit 2006. Ndërkohë, theksojmë se për 
shumë banka, huatë për shtëpi ndihmojnë në diversifikimin e portofolit 
të huave, në ruajtjen e cilësisë së huadhënies si edhe përbëjnë një kosto 
më të vogël për kapitalin e tyre54. 

• Nga vrojtime të ndryshme konstatohet se blerja e një shtëpie nga shumë 
individë, në kushtet e mungesës së një tregu kapitalesh, shikohet si një 
mundësi e mirë investimi. 

Bankat në Shqipëri japin hua për shtëpi me norma fikse dhe të luhatshme, 
të cilat përgjithësisht konceptohen me interes fiks për një periudhë kohe të 
caktuar, pas të cilës aplikohen norma interesi të luhatshme. Ato variojnë nga 
monedha me të cilën merret hua si edhe brenda të njëjtës monedhë nga 
profili i rrezikut të kundërpartisë. Aktualisht, norma mesatare e një huaje për 
shtëpi është midis 7.7 për qind dhe 12.6 për qind55. Nga të dhënat rezulton 
se pjesa më e madhe e bankave japin hua për shtëpi në euro. Ky fakt besojmë 
se është i lidhur me kuotimin e banesave në euro, por edhe sepse normat 
bazë të interesit në këtë monedhë, të paktën referuar periudhës deri në fund 
të vitit 2007 kanë qenë për një kohë të konsiderueshme më të ulta dhe më 
pas të krahasueshme me usd56, dhe më të ulta sesa në lekë. 

Bankat japin hua mesatarisht 80  për qind të vlerës së kolateralit që është 
lënë peng për marrjen e kredive. Ky tregues është në nivele të krahasueshme 
me vende të zhvilluara dhe me një portofol të zgjeruar të huave për shtëpi, 
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ndërkohë që afatet për shlyerjen e një huaje për shtëpi variojnë nga 5 vjet 
deri në 20 vjet, kundrejt një periudhe shlyerjeje përgjithësisht mbi 20 vjet në 
vendet e zhvilluara.

 
Tregues që kanë të bëjnë me shpërndarjen gjeografike të huave për shtëpi 

flasin për një asimetri të theksuar dhe përqendrim kryesisht, në zonën e Tiranës 
si edhe në zonat bregdetare, në Durrës dhe Vlorë. Sipas të dhënave rezulton 
se mbi 69 për qind e huave janë të përqendruara në Tiranë dhe rreth 12 për 
qind në zonën bregdetare. Këta tregues flasin për një dinamikë më të madhe 
të tregut të shtëpive në këto zona, krahasimisht me rajone të tjera të Shqipërisë 
dhe për rrjedhojë, edhe për çmime më të larta. Gjithashtu, theksojmë se 
një pjesë jo e vogël e kërkesës për shtëpi në këto rajone, sidomos në zona 
bregdetare, nxitet nga blerjet për shtëpi të dyta. 

1.3 ZHVILLIMI I TREGUT TË SHTËPIVE DHE I HUAVE PËR SHTËPI NË TË 
ARDHMEN. IMPLIKIMET PËR STABILITETIN FINANCIAR

Zhvillimi i tregut të shtëpive vlerësohet relativisht i pamundur, nëse sektori 
bankar nuk ndjek politika financiare liberale dhe mbështetëse. Përgjithësisht, 
individët nuk akumulojnë kursime të mjaftueshme, ndërkohë që shpesh ndeshim 
një asimetri ndërmjet kërkesës dhe ofertës për shtëpi, për arsye të ndryshme. 
Kjo panoramë shpesh shkakton rritje të vazhdueshme të çmimeve për shtëpi, të 
cilat natyrshëm nuk mund të përballohen me kursime personale apo familjare. 
Për periudha afatgjata, çmimet reale të shtëpive tentojnë të rriten me një normë 
relativisht të përafërt me rritjen e prodhimit të brendshëm bruto për banor. Për 
vendet e industrializuara për shembull, për vitet 1971 -2003 rezulton një shifër 
mesatare në nivelin 1.75 për qind në vit (Shelburne dhe Palacin). Duke marrë 
në konsideratë rritjen në vijimësi të të ardhurave në Shqipëri, të cilat projektohen 
të jenë të tilla edhe në vitet e ardhshme, si edhe duke abstraguar nga faktorë 
të tjerë, parashikimi mund të jetë për një rritje të mëtejshme të nivelit mesatar të 
çmimeve për shtëpi. Këto zhvillime mund të nxisin kërkesën për hua për shtëpi, 
në kushtet kur ndërvarësia ndërmjet rritjes së çmimit me kërkesen për hua për 
shtëpi, konstatohet së fundi edhe në Shqipëri57. 

Por, disponibiliteti i huave për shtëpi lidhet me disponibilitetin e fondeve 
afatgjata nga ana e sistemit bankar. Aktualisht, struktura e depozitave paraqet 
një profil, sipas të cilit rreth 96 për qind e tyre përkon me një periudhë maturimi 
afatshkurtër58 apo më pak se një vit. Ndërkohë, huatë për shtëpi konsistojnë 
në periudha afatgjata, gjë që tregon për një mospërputhje të dukshme 
maturimi59. Ky fakt kufizon aftësitë e sistemit bankar për të kontribuar në një 
rritje graduale dhe të matur, të tregut të shtëpive. Gjithashtu, mbështetja e 
mjaftueshme nga sistemi bankar duhet të bashkëshoqërohet edhe me një 
kërkesë të qëndrueshme. Ky relacion varet para së gjithash nga kosto e 
huasë, termat e financimit apo ndryshimi i tyre, aftësitë e individëve për të 
shërbyer borxhin mbi bazën e perceptimit për fluksin e ardhshëm të parave, si 
edhe kushtet aktuale të banimit apo mosha e popullatës. Veçanërisht, këto të 
fundit mund të konsiderohen si mbështetëse për zhvillime pozitive në tregun e 
shtëpive dhe huave për shtëpi, në Shqipëri. 
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Ecuria e huave për shtëpi dhe zhvillimi i tregut për shtëpi janë të lidhura 
ngushtë me infrastrukturën ligjore dhe eficiencën e institucioneve, që krijojnë 
ambientin e nevojshëm dhe luajnë rol jo pak të rëndësishëm në mbarëvajtjen 
e huave për shtëpi, përveç sistemit bankar dhe faktorëve ekonomikë. Në këtë 
kontekst, duhet të theksojmë se regjistri i pasurive të patundshme paraqitet 
problematik. Në vargun e gjatë të problemeve mund të përmendet një 
dokumentacion i pamjaftueshëm, regjistrime jo të sakta apo mosmarrëveshje 
dhe pretendime konfliktuale mbi pronën. Evidencat zyrtare tregojnë se një 
numër i konsiderueshëm i proceseve gjyqësore për çështje civile, kanë të 
bëjnë me mosmarrëveshjet për pronën. Për më tepër edhe proceset gjyqësore 
në përgjithësi, nuk janë të besueshme për të mbështetur dhe ndihmuar realisht 
kreditorët, për të zotëruar kolateralin. Këto procese kanë karakteristikat e tyre 
në rajone të ndryshme të Shqipërisë, por në rezultante shpeshherë tejzgjaten 
dhe ndjekin një numër të madh apelimesh, deri në arritjen e ndonjë vendimi 
potencialisht të drejtë. Edhe më tej, procesi vazhdon problematik pasi 
institucioni i ekzekutimit, zyra e përmbarimit, vlerësohet nga një performancë 
e dobët. Së fundi, nuk ekziston një treg formal dhe eficient për tregtimin e 
pasurive të patundshme dhe për rrjedhojë, edhe për shtëpitë. Kjo do të thotë 
që çmimi i kolateralit, në rastin më të mirë nëse do të shitet, mund të jetë në 
disfavor të kreditorit dhe nuk do të reflektonte vlerën e vërtetë të tregut. 

Megjithë vështirësitë aktuale, tregu i huave për shtëpi gjykohet ende një treg 
në zhvillim dhe me potencial për zgjerim në të ardhmen. Ky fakt është pohuar 
edhe nga bankat e nivelit të dytë për vitin 2006 dhe në vazhdim. Diversifikimi 
i portofolit të kredisë, cilësia përgjithësisht e mirë për disa arsye, e portofolit të 
huave për shtëpi dhe kërkesa për kredi besohet se do të shtyjnë bankat që të 
vijojnë të jenë aktive në këtë treg në të ardhmen. Edhe imazhi i profilit turistik, 
në rritje e sipër të Shqipërisë, do të nxiste jo vetëm kërkesën e brendshme, por 
edhe të jashtme për të investuar në pasuri të tipit rezidencial. Ky zhvillim, mund 
të vijonte me një rritje të mëtejshme të kërkesës për hua për këtë qëllim. 

Forcimi i shtetit ligjor dhe lufta kundër ekonomisë joformale mund t’i japin 
një impuls cilësor rritjes së qëndrueshme të nivelit të huave për shtëpi dhe të 
formalizojë sektorin e ndërtimit, në të ardhmen. Megjithëkëtë, lufta kundër 
ekonomisë joformale, veçanërisht në kushtet e një reduktimi të shpejtë të 
financimit në sektorin e ndërtimit nga burime financiare joformale, mund 
të kishte implikime për stabilitetin financiar. Burimi do të ishte luhatshmëria 
e çmimeve në tregun e pasurive të patundshme dhe për rrjedhojë, edhe të 
shtëpive60, në kushtet kur nuk dihet me siguri orientimi dhe fleksibiliteti i sistemit 
bankar në Shqipëri, për të shfrytëzuar mundësitë e reja që mund të krijohen. 

Nga pikëpamja e stabilitetit financiar, ambienti makroekonomik më i 
luhatshëm në vendet në tranzicion, potencialisht edhe në Shqipëri, mund të 
shkaktojë një luhatshmëri më evidente të çmimit të shtëpive, meqë çmimi i tyre 
si çdo mjet tjetër, varet edhe nga pritshmëria e tashme për fluksin e ardhshëm 
të të ardhurave(Shelburne dhe Palacin). Për shembull, nëse përmirësohet 
parashikimi për rritje ekonomike dhe të të ardhurave në të ardhmen, në kushtet 
kur oferta për shtëpi esencialisht është fikse në periudha afatshkurtra, ndryshimi 
në kërkesë nga rishikimi i të ardhurave mund të çojnë në një rritje relativisht 
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të shpejtë të çmimit për shtëpi. Kjo situatë, mund të përmbyset kur të ndjehet 
efekti i axhustimit në kahun e ofertës apo i një perspektive jo të mirë të ecurisë 
së ekonomisë, çka do të thotë një rënie e çmimeve për shtëpi, që shpeshherë 
mund të jetë e ekzagjeruar. Ky moment, mund të përbëjë edhe një pikë kritike 
për mjaftueshmërinë e garancive të sistemit bankar, për cilësinë e portofolit të 
huave për shtëpi. Edhe në ekonomi të zhvilluara, ku parashikimet për rritjen 
ekonomike dhe të ardhurat janë më të qëndrueshme, vërehet një luhatshmëri 
në çmimet e shtëpive për periudha afatgjata. Për shembull, në Britaninë e 
Madhe, ndryshimi i çmimit nominal dhe vjetor i shtëpive, luhatet nga -10 për 
qind në 30 për qind në periudhën 1988 – 2000 (Cambell dhe Cocco). 

Një tipar mbizotërues i huasë në Shqipëri, veçanërisht për huanë për shtëpi, 
është dhënia e saj në monedhë të huaj, ndërsa të ardhurat e huamarrësve 
përgjithësisht gjenerohen në lekë. Në këto kushte, një rritje e normave të interesit 
bashkëshoqëruar me një zhvlerësim të mundshëm të lekut, do të transformonte 
rrezikun nga normat e interesit dhe kursi i këmbimit në një rrezik indirekt të 
kredisë për sistemin bankar. Kjo panoramë, e cila mund të shoqërohet edhe 
nga prishje të ekuilibrave makroekonomikë, mund të shkaktojë një përkeqësim 
të cilësisë së huave për shtëpi apo një status paaftësie paguese për individët. 
Në një situatë të tillë, bankat do të duhej të mbulonin humbjet e mundshme 
nga ekzekutimi i kolateraleve. Ky proces, do të paraqitej sa i vështirë nga 
pikëpamja institucionale ashtu edhe e deformimeve, që mund të shkaktojë në 
çmimet e tregut një ofertë për shitje në bllok, të shtëpive kolateral. 

Duke përfunduar, theksojmë se tregu i huave për shtëpi mbart mbi vete 
implikime të rëndësishme dhe të ndërlidhura ngushtë me shumë sektorë të 
ekonomisë dhe tregje financiare. Performanca e portofolit të huave për shtëpi 
veçanërisht, përbën një kontribut të rëndësishëm në dinamikën e stabilitetit 
financiar. Ecuria jo e mirë e një segmenti të caktuar të huave për shtëpi në 
ShBA që filloi në gjysmën e dytë të vitit 2007, e shënjestruar drejt huamarrësve 
me besueshmëri të dyshimtë, shkaktoi një amulli përtej sektorit të pasurive të 
patundshme dhe me efekte globale. Ajo u shndërrua në një krizë serioze 
besimi brenda sektorit bankar, krizë besimi kundrejt kredimarrësve potencialë 
jashtë sektorit bankar, rritje në tërësi të pasigurive në treg, zhbalancime në disa 
tregues makroekonomikë dhe për rrjedhojë, reduktim të rritjes ekonomike. 
Megjithëkëtë, aktualisht në Shqipëri ky treg mbetet ende për t’u eksploruar, 
me premisa për të ardhmen, drejt përqasjes me nivelet e vendeve të zhvilluara 
evropiane. 

2. POZICIONI I SISTEMIT BANKAR NË SHQIPËRI KUNDREJT 
IFRS-VE

2.1 STRUKTURAT PËRGJEGJËSE DHE KUADRI LIGJOR QË RREGULLON 
IMPLEMENTIMIN E IFRS-VE

Rregullimi ligjor për zbatimin e IFRS-ve bëhet përmes ligjit nr. 9228, datë 
29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” (i ndryshuar). Ligji 
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i ri për kontabilitetin, synon përdorimin e Standardeve Ndërkombëtare të 
Raportimit Financiar për njësitë ekonomike me interes publik dhe kërkesa 
të thjeshtuara raportimi për SME-të. Ligji ka përcaktuar Këshillin Kombëtar 
të Kontabilitetit (KKK) si autoritetin shtetëror përgjegjës për përkthimin 
dhe publikimin e IFRS-ve. Gjatë muajit maj 2008, përfundoi përkthimi i 
standardeve ndërkombëtare të raportimit financiar si dhe me vendim të 
Ministrit të Financave datë 05.05.2008, këto standarde u shpallën dhe bëhen 
të detyrueshme për zbatim, që nga 1 janari 2008. 

Përsa i takon institucioneve bankare, duhet theksuar se deri më tani praktikat 
kontabile të tyre janë rregulluar përmes “Manualit të Kontabilitetit Bankar”. Ky 
manual është hartuar nga Banka e Shqipërisë dhe është miratuar me vendim 
të Këshillit të Ministrave më 30.12.1998. Në kohën e hartimit (me ndihmën e 
ekspertizës së huaj) dhe të miratimit të tij, mund të thuhet se ai ishte gjerësisht 
në përputhje me versionin e standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit (IAS), 
të publikuara deri më 1998. Por që atëherë, standardet janë pasuruar dhe 
veprimtaria bankare është bërë më e larmishme.

2.2 PËRQASJA DREJT ZBATIMIT TË IFRS-VE

Gjatë vitit 2007, Banka e Shqipërisë përmes Departamentit të Mbikëqyrjes ka 
kryer një veprimtari intensive në drejtim të parapërgatitjeve për implementimin 
e IFRS-ve. Në mënyrë të përmbledhur po paraqesim disa nga drejtimet 
kryesore në të cilat është fokusuar puna në këtë drejtim:

a. U hartua dhe iu shpërnda bankave tregtare, një pyetësor vlerësues 
në lidhje me shkallën e njohjes së standardeve ndërkombëtare të 
kontabilitetit dhe të raportimit financiar, si edhe me vështirësitë që 
mund të ndeshin bankat në veprimtarinë e tyre nga zbatimi i plotë i 
tyre, sipas kërkesave të ligjit. Nga ky pyetësor u morën disa përfundime 
të rëndësishme, të cilat paraqiten në vijim:

- Në lidhje me përgatitjet për zbatimin e IFRS-ve, pothuaj të gjitha bankat 
paraqesin një nivel të kënaqshëm. Megjithatë, niveli i përgatitjes dallon 
mes bankave, të cilat mund të përvijohen në dy grupe të mëdha. Bankat 
më aktive në treg, të cilat zotërohen ose i përkasin një grupi bankar me 
seli në Bashkimin Evropian, auditohen dhe përgatisin raportet financiare 
edhe mbi bazën e standardeve ndërkombëtare të raportimit financiar (si 
pjesë e grupit dhe në përputhje me kërkesat e legjislacionit të BE-së). 
Në përgjithësi, mund të thuhet që këto banka kanë njohuri më të gjera 
për këto standarde dhe janë relativisht më të përgatitura për zbatimin e 
tyre. Një garanci më shumë për zbatimin e drejtë të IFRS-ve nga ky grup 
bankash, përbën fakti që ato mbështeten në këtë proces nga strukturat 
e specializuara të bankës mëmë apo të grupit bankar. 

Ndërsa një nivel më i kufizuar njohjeje vërehet tek bankat, të cilat nuk janë 
pjesë e ndonjë grupi bankar apo atyre, të cilave u mungon mbështetja nga 
struktura të specializuara të bankës mëmë. Lidhur me këto banka, vlen të 
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theksohet se ka progres në drejtim të përgatitjeve për zbatimin dhe zgjerimin 
e njohurive lidhur me IFRS. 

 
 - Me rëndësi të veçantë paraqiten edhe përfundimet lidhur me 

vështirësitë, që vetë bankat kanë identifikuar në drejtim të zbatimit të 
IFRS-ve. Një nga standardet, i cili vlerësohet të paraqesë vështirësitë 
kryesore në zbatimin e IFRS-ve është IAS 39, që lidhet me vlerësimin e 
aktiveve me vlerë tregu. Në të vërtetë IAS 39 kërkon sisteme të plota 
informacioni, baza të dhënash të konsoliduara dhe tregje të zhvilluara, 
për të përcaktuar drejt vlerën e instrumenteve financiare. Aktualisht, ky 
standard është sfidë kryesore për shumë vende të rajonit që kanë nisur 
implementimin e IFRS-ve dhe ku IAS 39 aplikohet me disa kufizime. 

b. Departamenti i Mbikëqyrjes ka nisur një komunikim të vazhdueshëm 
me banka individuale, duke synuar arritjen e konkluzioneve të sakta 
mbi situatën në të cilën gjenden bankat dhe vetë strukturat e tyre, 
në lidhje me kapacitetet që disponohen dhe vështirësitë që mund të 
rrjedhin nga zbatimi i plotë i standardeve. Lidhur me këtë çështje ne 
kemi komunikuar dhe kemi marrë edhe reagimin pozitiv të shoqërive të 
auditimit të jashtëm. 

Dialogimi ynë me bankat, në raste të caktuara është shoqëruar me kërkesën 
për intensifikimin e programeve trainuese për personelin. Gjithashtu, përmes 
ekzaminimeve periodike si dhe kontakteve të drejtpërdrejta me strukturat 
drejtuese të bankave, ne kemi kërkuar nga bankat hartimin e materialeve 
vlerësuese për efektet e mbajtjes së kontabilitetit të bankës sipas IAS/IFRS, 
si dhe për të analizuar ndryshimet kryesore ndaj Manualit ekzistues të 
Kontabilitetit Bankar.

 
c. Gjatë vitit 2007, është synuar zgjerimi dhe përmirësimi i njohurive të 

mbikëqyrësve në drejtim të standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit 
dhe të raportimit financiar. Kjo është synuar të arrihet përmes 
trainimeve individuale, por edhe përmes trainimeve masive për të gjithë 
Departamentin e Mbikëqyrjes, të cilat do të vazhdojnë edhe gjatë vitit 
2008.

d. Departamenti i Mbikëqyrjes u fokusua gjithashtu, edhe në përgatitjen 
e një vlerësimi për të njohur ndryshimet që ekzistojnë midis Manualit të 
Kontabilitetit Bankar (MKB) dhe IFRS. Edhe për këtë çështje, ne kemi 
patur një komunikim të frytshëm me shoqëritë e auditimit të jashtëm. 

2.3 IMPAKTE POTENCIALE TË IFRS-VE NË PASQYRAT FINANCIARE TË 
BANKAVE.

 
a. Manuali i Kontabilitetit Bankar nuk reflekton ndryshimet në Standardet 

Ndërkombëtare të Kontabilitetit, që prej vitit �998. Të patrajtuara janë IAS 
30, Shënimet Shpjeguese në Pasqyrat Financiare, IAS 32, Instrumentet 
Financiare: Shpjegimi dhe Paraqitja, IAS 39, Instrumentet Financiare: 
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Njohja dhe Matja. Rrjedhimisht, MKB ka dallime të rëndësishme nga 
“IFRS-të e plota,” sidomos për sa i përket njohjes, matjes dhe shpjegimit 
të instrumenteve financiare, dhe natyrës e shkallës së rreziqeve që vijnë 
nga këto instrumente. Kjo mund të pengojë përdoruesit e pasqyrave 
financiare të bankave, në marrjen e një paraqitjeje të drejtë dhe të 
vërtetë të gjendjes financiare të bankave. 

b. Skema e krijimit të fondeve rezervë për kreditë, dallon ndjeshëm mes 
përcaktimeve të MKB dhe përcaktimeve të IAS �9. Sipas MKB, bankat 
duhet të përcaktojnë klasifikimin e kredive në pesë kategori, në bazë të 
një matrice që specifikon norma minimale provigjonimi për çdo kategori 
(Standarde – 1 për qind; Në ndjekje – 5 për qind; Nënstandarde – 20 
për qind; Të dyshimta – 50 për qind; dhe Të humbura – 100 për qind). 
Megjithëse kjo metodë mund të konsiderohet si e përshtatshme për 
qëllime “prudenciale/kujdesi”, ajo nuk është në përputhje me IAS 39, 
sipas të cilit kërkohet që përllogaritja/vlerësimi i kredive, të llogaritet si 
diferencë mes vlerës kontabël të kredisë dhe vlerës aktuale të flukseve 
të ardhshme, të parashikuara të parasë.

c. Njohja e fitimeve të parealizuara, për letrat me vlerë të klasifikuara si 
letra me vlerë të vendosjes (Available-for-sale). Sipas përcaktimeve të 
MKB, letrat me vlerë të klasifikuara si “të vendosjes”, vlerësohen me 
vlerë tregu. Për këto letra aplikohet parimi i “kujdesit”, që nënkupton 
se nuk njihen fitimet, por vetëm humbjet të cilat kalojnë nga kapitali. 
Ndërsa IAS 39, duke u bazuar në vlerën e tregut i njeh këto fitime, 
megjithëse ato mund të jenë të parealizuara. Pra, përcaktimet aktuale 
të MKB japin një konsideratë më të kujdesshme në drejtim të njohjes 
së fitimeve të parealizuara për letrat me vlerë, të klasifikuara si “të 
vendosjes”. 

d. Sipas IFRS-ve, kapitali aksioner duhet të mbahet me kosto historike. 
MKB kërkon që bankat të rivlerësojnë kapitalin e tyre duke përdorur 
kursin e këmbimit korent, gjë që çon në krijimin e një diference nga 
kurset e këmbimeve. Kjo diferencë nga rivlerësimi, përfshihet gjithashtu 
edhe në përcaktimin e kapitalit rregullator e për rrjedhojë, edhe në 
llogaritjen e raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit. Një trajtim i tillë 
kontabël ndryshon nga trajtimi sipas IFRS-ve, ku kërkohet që kapitali 
të konsiderohet si një “mjet jomonetar” dhe rrjedhimisht, të matet me 
kosto historike. Pra, konvertimi kryhet duke përdorur kursin e këmbimit 
në datën e transaksionit e për rrjedhojë, nuk regjistrohet asnjë efekt që 
vjen nga ndryshimet në kurset e këmbimit. 

e. Mosnjohja e interesit të përllogaritur për kreditë me probleme nuk është 
në përputhje me metodologjinë e skontimit të flukseve të ardhshme sipas 
IAS �9. Sipas kuadrit rregullativ ekzistues, bankat pezullojnë njohjen 
e interesit të përllogaritur për kreditë e klasifikuara si me probleme 
(nënstandarde; e dyshimtë, e humbur). Ndonëse ky pezullim i llogaritjes 
së interesit është i arsyeshëm në kontekstin “e kujdesit”, ai nuk është në 
përputhje me IAS 39 (referohuni IAS 39, udhëzime mbi zbatimin (AG), 
Seksioni 93). 

f. Komisionet bankare njihen që në momentin e përftimit, ndërkohë që sipas 
IFRS-ve njohja e tyre në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve duhet 
kryer duke përdorur metodën e interesit efektiv. Sipas MKB, komisionet 
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që lidhen me aktivitetin kredidhënës, njihen në pasqyrën e të ardhurave 
dhe shpenzimeve, si të ardhura dhe shpenzime jo nga interesat në 
momentin kur ato ndodhin përkatësisht. Kjo metodologji nuk është 
në përputhje me metodologjinë e IAS 39 për matjen e instrumenteve 
financiare, që kërkon që komisionet të shtyhen dhe amortizohen në 
pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve, si të ardhura dhe shpenzime 
nga interesi, duke përdorur normën efektive të interesit të instrumentit. 

g. Kontratat forëard të këmbimeve valutore nuk regjistrohen në pasqyrat 
financiare. MKB kërkon që kontratat forëard të këmbimeve valutore 
të trajtohen si transaksione jashtë bilancit. Për rrjedhojë, fitimet apo 
humbjet nga kontratat forëard të këmbimeve valutore, kontabilizohen 
në datën e shlyerjes/pagesës. Kjo metodologji nuk është në përputhje 
me IAS 39, në të cilin kërkohet që të gjitha instrumentet derivative, duke 
përfshirë edhe kontratat forëard të këmbimeve valutore, të maten me 
vlerën e drejtë/tregu (fair value), ku diferencat në vlerë regjistrohen në 
pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve ose në kapital. 

hapësirë informuese. Standardet ndërkombëtare të raportimit financiar 
dhe mbikëqyrja e kujdesshme.

IFRS-të, veçanërisht nëpërmjet standardit �9 (IAS-�9) prezantojnë parime kontabiliteti 
që kanë një impakt të konsiderueshëm në vlerësimin dhe natyrën e elementeve, që 
përdoren për të përllogaritur kapitalin rregullator. Këto elemente, sipas direktivave 
për një mbikëqyrje të shëndoshë dhe të sigurtë, duhet të plotësojnë disa karakteristika 
të caktuara. Ato duhet të jenë të qëndrueshme, të gatshme për të thithur humbjet, 
të sakta dhe të besueshme nga pikëpamja sasiore dhe e mënyrës së përllogaritjes. 
Për rrjedhojë, Komiteti i Bazelit ka përpiluar dhe rekomanduar përdorimin e disa 
filtrave prudencialë, të cilët synojnë të neutralizojnë impaktin e padëshirueshëm të 
zbatimit të IFRS-ve në pozicionin e kapitalit. Disa prej tyre janë si më poshtë vijon:

a. humbjet dhe Fitimet nga portofoli i instrumenteve financiare, të klasifikuara si 
“të vendosjes”.

Mospërfshirja e fitimeve të parealizuara në kapital, megjithëse aftësia e institucionit 
për t’i realizuar këto fitime në të ardhmen është e pasigurt. Një rast konkret që mund 
të sjellim, është ai i letrave me vlerë që klasifikohen si “të vendosjes”. Fitimet e 
parealizuara të këtyre letrave me vlerë prekin kapitalin e bankës, ndërkohë që nuk 
plotësojnë karakteristikat për të qenë pjesë të kapitalit rregullator, sipas përcaktimit 
të dhënë më sipër.

b. Rreziku i vetë i kreditit.

Institucionet financiare nuk duhet të njohin fitimet që shkaktohen nga ndryshimi i 
rrezikut të vet të kredisë dhe që mund të impaktojë kapitalin rregullator. Përkeqësimi 
i profilit dhe cilësisë së kreditit të një insitucioni financiar, mund të çojë në rënien 
e vlerës së letrave me vlerë që institucioni ka emetuar dhe rrjedhimisht, në rritjen e 
fitimit/kapitalit, në rast se institucioni përdor opsionin e vlerës së drejtë, për matjen e 
detyrimeve të saj. Një situatë e tillë është absurde, nuk pasqyron realitetin ekonomik 
dhe përfaqëson një keqprezantim të pozicionit financiar.
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gjithashtu, zbatimi i IFRS-ve ngre shqetësime në rrafshin e stabilitetit financiar, si 
rrjedhojë e rritjes së luhatshmërisë së pozicionit financiar të institucioneve financiare. 
Si përgjigje ndaj këtyre shqetësimeve janë zhvilluar një sërë diskutimesh të gjera 
ndërmjet Komitetit të Bazelit për Mbikëqyrjen Bankare dhe autoritetit më të lartë 
ndërkombëtar. 

Më konkretisht, problemet që shoqërojnë adoptimin e IAS �9 në drejtim të krijimit të 
fondeve rezervë për kreditë, burojnë nga konflikti mes përparësive të mbikëqyrësve 
dhe autoriteteve të kontabilitetit. Sipas kontabilistëve, përparësi përbën pasqyrimi me 
vërtetësi dhe në çdo moment të kohës, i gjendjes financiare. Në këtë kuptim, njihen 
vetëm humbjet nga aktivet të cilat janë materializuar ose për të cilat ka evidenca 
objekive që po materializohen. Sipas mbikëqyrësve, përparësi përbën kujdesi në 
vijimësi dhe inkurajohet një vlerësim me vështrim nga e ardhmja, për periudha më 
të gjata sesa një moment i caktuar (momenti kur bëhet vlerësimi) i humbjeve, duke 
përfshirë gjithashtu edhe humbjet korente. Rreziqet dhe humbjet nuk shkaktohen në 
kohë të këqija, por rreziqet dhe humbjet rriten në kohë të mira dhe materializohen 
në kohë të këqija.

Në këtë kontekst, mund të shprehemi se IAS �9 autorizon provigjonimin e kredive 
vetëm në rast se ekziston një humbje e identifikueshme, duke lënë mënjanë 
konceptin e provigjonimit dinamik, i cili bazohet në krijimin e provigjoneve që 
në momentin e origjinimit të kredisë, bazuar në humbjet potenciale. IAS �9 lejon 
vetëm krijimin e fondeve rezervë specifike dhe nuk pranon parimin e krijimit të 
fondeve rezervë të përgjithshme. Për rrjedhojë, ky standard inkurajon sjelljen 
prociklike nga ana e bankave: nivele të ulta fondesh rezervë në situata të bumeve 
ekonomike dhe anasjelltas në kushtet e rënies ekonomike, bankat do të jenë të 
prirura të mbivlerësojnë rrezikun, duke e shoqëruar me rritje të provigjoneve, kufizim 
në huadhënie...etj., për pasojë përkeqësim të mëtejshëm të situatës ekonomike. 
Në thelb, kjo sjellje e sistemit çon në rritjen e amplitudës së ciklit ekonomik e për 
rrjedhojë, në cënimin e stabilitetit financiar. 
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G. ANEKS

ANEKS 1. STRUKTURA E DEPARTAMENTIT TË MBIKËQYRJES
(31 DHJETOR 2007)

DREJTORI

Z. Indrit BANKA

Zv.DREJTOR
Z. Bledar SHELLA

Përgjegjës i Sektorit
të Analizës

dhe Inspektimeve

Zv.DREJTOR
Zj. Miranda RAMAJ

Përgjegjëse e Sektorit
të Rregullimeve
dhe Licencimit

Zyra 
e Inspektimeve

në vend
(21 persona)

Zyra
e Analizës

(4 persona)

Zyra
e Licencimit
(3 persona)

Zyra 
e Rregullim.

dhe Standardeve
(4 persona)

Zyra 
e Rregjistrit
të Kredive

(4 persona)
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ANEKS 2. PESHA SPECIFIKE E SECILËS BANKË NË SISTEMIN 
BANKAR

Pesha specifike e secilës bankë në sistemin bankar
Dhjetor 2007
BANKAT Totali i Kapitali Teprica e Bono Totali i
(treguesi në %) bilancit aksioner kredisë thesari depozitave

BANKA ITALO SHQIPTARE 3.7 3.4 3.0 6.3 3.9
BANKA RAIFFEISEN 31.9 26.3 20.2 43.7 34.6
BANKA E BASHKUAR E SHQIPËRISË 0.7 2.0 0.6 0.0 0.6
BANKA ITALIANE E ZHVILLIMIT 0.4 1.6 0.7 0.0 0.3
BANKA KOMBËTARE TREGTARE 13.4 9.1 9.8 16.0 14.8
BANKA TIRANA 9.1 12.5 14.4 5.0 8.1
BANKA NDËRKOMBËTARE TREGTARE 0.7 2.0 0.5 0.4 0.6
BANKA AMERIKANE E SHQIPËRISË 10.6 8.8 10.6 2.4 10.9
BANKA PROCREDIT 4.0 4.1 4.9 3.9 4.1
BANKA EMPORIKI - SHQIPËRI 2.8 3.8 6.0 0.8 1.4
BANKA KOMBËTARE E GREQISË (Dega Tiranë) 4.2 3.0 8.3 1.0 2.2
ALPHA BANK - ALBANIA 7.1 9.4 10.6 8.5 7.1
BANKA E PARË E INVESTIMEVE (Dega Tiranë) 0.3 1.8 0.2 0.1 0.2
BANKA E KREDITIT TË SHQIPËRISË 0.3 2.1 0.2 0.1 0.1
BANKA CREDINS 4.8 3.2 5.5 3.7 4.9
BANKA POPULLORE 5.0 5.3 3.6 7.9 5.2
BANKA UNION 1.1 1.7 0.9 0.3 0.9
TOTALI 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ANEKS 3. AKTIVET DHE PASIVET

në milionë lekë
PËRSHKRIMI Dhjetor 2006 Dhjetor 2007
TOTALI I AKTIVEVE 624,279.28 742,855.10 
VEPRIMET ME THESARIN DHE NDËRBANKARE 316,086.02 293,066.38 
Mjete monetare 13,827.08 16,008.58 
Marrëdhënie me Bankën Qendrore 55,378.49 67,059.74 
Rezerva të detyrueshme në Bankën Qendrore 48,395.08 56,684.97 
Të tjera 6,983.41 10,374.77 
Bono thesari dhe bono të tjera të pranueshme për rifinancim me Bankën Qendrore 164,281.58 127,036.95 
Bono thesari 164,281.58 127,036.95 
Bono të tjera të pranueshme për rifinancim 0 0
Fonde rezervë për zhvlerësimin e bonove të përshtatshme për rifinancim nga BQ 0 0
Marrëdhënie me bankat, institucionet e kreditit dhe institucione të tjera financiare 82,598.86 82,961.12 
Llogari rrjedhëse 3,994.97 2,624.92 
Depozita në banka, institucione krediti dhe inst. tjera financiare 76,221.71 77,263.21 
Hua 1,219.39 1,159.25 
Të tjera 1,162.80 1,913.74 
VEPRIMET ME KLIENTËT (Bruto) 196,864.51 290,554.49 
Hua dhënë sektorit privat dhe individëve 186,571.90 273,495.65 
Hua afatshkurtër 50,497.23 73,928.02 
Hua afatmesme 60,491.61 72,871.73 
Hua afatgjatë 37,312.40 63,746.48 
Hua për prona të patundshme 38,223.24 62,871.24 
Kontrata qiraje 47.41 78.19 
Hua dhënë administratës publike 0.00 0
Llogari rrjedhëse 0.00 0
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Hua 0 0
Llogari të tjera 0 0
Llogari të tjera të klientëve 10,292.62 17,058.84 
VEPRIMET ME LETRAT ME VLERË 91,954.16 133,317.37 
Letra me vlerë me të ardhura fikse 91,764.78 133,317.37 
Letra me vlerë me të ardhura të ndryshueshme 189.37 0
Letra me vlerë të blera dhe shitura sipas marrëvëshjeve të riblerjes 0 0
Kolaterali i paguar 0 0
Primet e marra 0 0
FONDE REZERVË TË KRIJUARA (3,404.37) (4,634.13)
Fonde rezervë për mbulimin e humbjeve nga huatë (kryegjëja) (3,344.55) (4,497.99)
Fonde rezervë për mbulimin e humbjeve nga huatë (interesi i përllogaritur) (59.82) (136.14)
Fonde rezervë për investime 0 0
MJETE TË TJERA 5,353.94 9,637.85 
Mjete të tjera 3,039.27 3,525.30 
Veprimet si agjent 1,331.94 4,563.39 
Llogari marrëdhëniesh 73.34 90.76 
Llogari pezull, të diferencave dhe të pozicionit 909.39 1,458.07 
Llogari pezull 895.72 1,426.62 
Llogari pozicioni 13.67 31.45 
Tatimi i vlerës së shtuar 0 0.32 
MJETE TË QËNDRUESHME 9,514.51 11,102.38 
Investime në pjesëmarrje 93.77 12.37 
Filialet 619.25 92.25 
Mjete të qëndrueshme (neto) 8,801.49 10,997.76 
INTERESA TË PËRLLOGARITURA 7,910.51 9,810.76 
Interesa të llogaritura (Klasa 1) 5,090.49 5,214.69 
Interesa të llogaritura (Klasa 2) 1,097.11 1,904.10 
Interesa të llogaritura (Klasa 3) 1,722.91 2,691.97 
Totali i aktiveve në valutë 276,109.34 347,272.96 
Totali i aktiveve jorezident 103,747.94 98,662.21 

në milionë lekë
PERSHKRIMI Dhjetor 2006 Dhjetor 2007
TOTALI I PASIVEVE 624,279.28 742,855.10 
VEPRIMET ME THESARIN DHE NDËRBANKARE 47,184.40 42,153.94 
Banka Qendrore 1,273.84 344.35 
Bono thesari dhe bono të tjera të pranueshme 8,850.00 1,507.77 
Llogari rrjedhëse 2,558.55 2,282.88 
Depozita nga bankat, instucionet financiare 8,261.39 8,649.16 
Hua 14,424.16 28,151.41 
Të tjera 11,816.46 1,218.37 
VEPRIME ME KLIENTËT 520,281.86 621,818.92 
Administrata publike 3,875.48 3,103.64 
Llogari rrjedhëse 3,601.01 2,620.11 
Depozita pa afat 0 0
Depozita me afat 71.50 354.71 
Hua 202.96 128.81 
Të tjera 0 0
Sektori privat 516,406.38 618,715.28 
Llogari rrjedhëse 89,356.99 119,549.75 
Depozita pa afat 53,608.77 41,635.48 
Depozita me afat 360,305.54 445,739.76 
Të tjera 12,522.46 11,328.50 
Certifikata depozitash 612.63 461.79 
VEPRIME ME LETRAT ME VLERË 0.00 0.00 
Borxhe të përfaqësuara nga letrat me vlerë 0 0
Letra me vlerë të blera dhe të shitura me repo 0 0
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Garanci për veprime me letrat me vlerë 0 0
Prime për instrumentet financiare 0 0
DETYRIME TË TJERA 5,325.23 7,647.61 
Detyrime të tjera 2,571.77 2,840.76 
Veprimet si agjent 366.83 406.36 
Llogari marrëdhëniesh 384.64 2,148.60 
Llogari pezull të diferencave dhe pozicionit 2,001.94 2,251.89 
Llogari diferencash 1,997.25 2,221.52 
Llogari pozicioni 4.69 30.37 
Tatimi i vlerës së shtuar = (form. 21) 46 0.05 0.01 
BURIMET E PËRHERHME 46,107.85 62,771.35 
Ndihma dhe financimi publik 2.63 0.00 
Fonde rezervë specifike 2,384.86 3,675.10 
Fonde rezervë për rreziqe dhe shpenzime 2,232.04 3,510.70 
Fonde rezervë specifike 152.82 164.40 
Borxh i varur 1,558.15 2,465.46 
Kapitali i vet i aksionerëve 42,162.22 56,630.78 
Kapitali i paguar 34,768.44 41,121.73 
Primet e aksioneve 363.53 1,401.09 
Rezervat 3,309.40 4,192.33 
Diferencë rivlerësimi (4,611.47) (5,088.09)
Fitimet e pashpërndara ose humbja 1,280.98 4,437.05 
Fitimi (humbja) i vitit në vazhdim 7,051.34 10,566.67 
INTERESA TË PËRLLOGARITUR 5,379.93 8,463.28 
Interesa të llogaritur (Klasa 1) 111.75 132.21 
Interesa të llogaritur (Klasa 2) 5,243.67 8,294.89 
Interesa të llogaritur (Klasa 3) = (form. 21) 339 + 3429 0 0
Interesa të llogaritur (Klasa 5) 24.51 36.19 
Totali i pasiveve në valutë 274,890.07 348,530.30 
Totali i pasiveve jorezident 39,847.37 45,367.28 

ANEKS 4. INDIKATORËT BAZË FINANCIARË

INDIKATORËT BAZË FINANCIARË (në përqindje, në rast se nuk specifikohet ndryshe)
Indikatorët 31 Dhjetor 2007
Kapitali rregullator ndaj aktiveve të ponderuara me rrezik 17.1
Kapitali rregullator bazë ndaj aktiveve të ponderuara me rrezik 16.0
Kapitali rregullator bazë ndaj totalit të aktiveve 5.8
Kapitali rregullator ndaj totalit të aktiveve 6.2
Kapitali aksioner ndaj totalit të aktiveve 7.6
Huatë me probleme neto nga provigjonet ndaj kapitalit rregullator bazë 12.0
Huatë me probleme neto nga provigjonet ndaj kapitalit rregullator 11.2
Huatë me probleme neto nga provigjonet ndaj kapitalit aksioner 9.1
Kthimi nga kapitali 20.7
Pozicioni i hapur në monedhë të huaj ndaj kapitalit rregullator bazë 1.8
Pozicioni i hapur ne monedhe të huaj ndaj kapitalit rregullator 1.7
Pozicioni i hapur në monedhë të huaj ndaj kapitalit aksioner 1.4
Aktivet likuide ndaj totalit të aktiveve 49.8
Aktivet likuide ndaj detyrimeve afatshkurtra 55.6
Kthimi nga aktivet 1.6
Huatë me probleme ndaj totalit të huave 3.4
E ardhura neto nga interesi ndaj të ardhurës bruto 92.7
Shpenzimet e veprimtarisë ndaj të ardhurës bruto 54.9
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ANEKS 5. TREGUESIT E SHTRIRJES SË RRJETIT TË BANKAVE 
NË FUND TË VITIT 2007 DHE NUMRI I PUNONJËSVE

Treguesit e shtrirjes së rrjetit të bankave në fund të vitit 2007 dhe numri i 
punonjësve: 

Nr. Bankat Nr. i degëve 
brenda vendit

Nr. i agjencive 
brenda vendit 

Nr. i degëve 
jashtë Shqipërisë

Numri i 
punonjësve 

1 Banka Raiffeisen 9861 1,373
2 Banka Kombëtare Tregtare 21 20 162 519
3 Banka e Bashkuar e Shqipërisë 3 1 56
4 Banka Italo Shqiptare 7 66
5 Banka Italiane e Zhvillimit 4 41
6 Banka e Tiranës 39 4 437
7 Dega e Bankës Kombëtare të Greqisë 5 19 251
8 Banka Ndërkombëtare Tregtare 5 56
9 Alpha Bank – Albania 23 1 171
10 Banka Amerikane e Shqipërisë 8 15 4 400
11 Banka ProCredit 24 1 711
12 Banka Emporiki, Shqipëri 4 7 158
13 Banka e Kreditit të Shqipërisë 2 1 33
14 Banka Credins 21 4 275
15 Banka Popullore 33 360
16 Banka Union 12 12 166
17 Banka e Parë e Investimeve – Albania 4 1 82

T O T A L I 306 93 5 5,155
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ANEKS 6. LISTA E SUBJEKTEVE TË LICENCUARA

BANKAT DHE DEGËT E BANKAVE TË HUAJA TË LICENCUARA NGA 
BANKA E SHQIPËRISË (DERI NË PRILL 2008)

�. BANKA RAIFFEISEN Sh.A.
licenca Nr. 2/�998, datë ��.0�.�999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. �6�, datë 
��.�2.�998. 
certifikata nr. 2 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: oliver WhITTlE 
Adresa:  Bulevardi “Bajram curri”, qendra Tregtare Evropiane, Tiranë.
Tel. central:  226 699, 224 540, 222 669, 225 4�6.
Faks:  275 599, 22� 587, 22� 695, 224 05�.

2. BANKA E BAShKuAR E ShqIPëRISë Sh.A. 
licenca Nr. �/�998, datë ��.0�.�999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. �65, datë 
��.�2.�998. 
certifikata nr. � “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Abdul Waheed AlAVI 
Adresa:  Bulevardi “Dëshmorët e Kombit” Nr. 8, Tiranë.
Tel. central: 228 460, 22� 87�, 227 408.
Faks:  228 460; 228 �87.

�. BANKA ITAlIANE E ZhVIllIMIT Sh.A.
licenca Nr. 5/�998, datë ��.0�.�999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. �64, datë 
��.�2.�998.
certifikata nr.4 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  libero cATAlANo
Adresa:  Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Ndërtesa Kullat Binjake, Tiranë.
Tel. central:  280 �5� / 2 / � / 4 / 5. 
Faks:  280 �56.
E-mail:  info@bisbanca.com 

4. BANKA KoMBëTARE TREgTARE Sh.A.
licenca Nr. 6/�998, datë ��.0�.�999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. �62, datë 
��.0�.�999.
certifikata nr. 5 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Seyhan PENcAPlIgIl
Adresa:  Bulevardi “Zhan Dark” Tiranë. 
Tel::  250 955.
Faks: 250 956.

5. BANKA E TIRANëS Sh.A.
licenca Nr. 07, datë �2.09.�996.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 9, datë 
�2.09.�996.
certifikata nr. 6 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Dimitrios FRANgETIS
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Adresa:  Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Po BoX 2400/�, Tiranë.
Tel. central:  269 6�6 / 7 / 8, 2�� 44�, 42, 4�, 44, 45, 46, 47.
Faks:  2�� 4�7, �69 707.
E-mail:  info@tiranabank.net 

6. DEgA E BANKëS KoMBëTARE Të gREqISë, TIRANë
licenca Nr. 08, datë 25.��.�996.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 4, datë 
�4.0�.�996.
certifikata nr. 7 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Ioannis lEIVADITIS
Adresa:  Rruga “Durrësit”, godina “comfort”, Tiranë.
Tel. central:  274 802, 274 822.
Faks:  2�� 6��.
E-mail:  nbgalbania@icc-al.org

7. BANKA NDëRKoMBëTARE TREgTARE Sh.A.
licenca Nr. 09, datë 20.02.�997.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 9, datë 
�0.04.�996.
certifikata nr. 8 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Mahendra Sing RAWAT
Adresa: qendra e Biznesit, rruga “Murat Toptani”, Tiranë.
Tel. central: 254 �72, 256 254. 
Tel./Faks: 254 �68.
E-mail:  info@icbank-albania.com

8. AlPhA BANK – AlBANIA 
licenca Nr. �0, datë 07.0�.�998.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë Nr.0�/0�/96, 
datë 27.�2.�997.
certifikata nr.9 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Andreas gAlAToulAS
Adresa:  Bulevardi “Zogu I”, Nr. 47, Tiranë.
Tel.:  2�� �59, 240 476, 240 477. 
Tel./Faks:  2�2 �02.

9. BANKA AMERIKANE E ShqIPëRISë Sh.A.
licenca Nr. ��, datë �0.08.�998.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. �05, datë 
�0.08.�998. 
certifikata nr. �0 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  lorenzo RoNcARI
Adresa:  Rruga “Ismail qemali”, Nr. 27, P.o. Box 8��9, Tiranë.
Tel.:  248 75� / 4 / 5 / 6, 276 000.
Tel./Faks:  248 762.
E-mail: americanbank@ambankalb.com 
Website:  www.albambank.com 
Internet banking: www.ambankalb.com 

�0. BANKA PRocREDIT Sh.A. 
licenca Nr. �2, datë �5.0�.�999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 22, datë 
0�.0�.�999.
certifikata nr. �� “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Frieder WoEhRMANN
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Adresa:  Rruga “Sami Frashëri”, Tirana e Re, P.o. Box. 2�95, Tiranë.
Tel.:  27� 272 / � / 4 / 5.
Tel./Faks:  27� 276.
E-mail:  info@procreditbank.com.al 
Website:  www.procreditbank.com.al 

��. BANKA EMPoRIKI – ShqIPëRI Sh.A.
licenca Nr. �4, datë 28.�0.�999.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.�05, datë 
�9.�0.�999.
certifikata nr. �� “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  george cARAcoSTAS
Adresa:  Rruga “Kavajës”, Nr. 59, “Tirana Tower”, Tiranë.
Tel.:  258 755, 56, 57, 58, 59, 60.
Tel./Faks:  258 752.
E-mail:  headoffice@emporiki.com.al

�2. BANKA E KREDITIT Të ShqIPëRISë Sh.A. 
licenca nr. �5, datë 28.08.2002.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 66, datë 28. 
08. 2002.
certifikata nr. �4 “Për sigurimin e depozitave“.
Drejtori: Kamal Abdel MoNEIM.
Adresa:  Rruga “Perlat Rexhepi“, Al-Kharafi group Admistration Building,  Kati �&2, 

Tiranë.
Tel.:  272 �68; 272 �62.
Faks: 272 �62.
E-mail:  creditbkalb@icc-al.org 

��. BANKA cREDINS Sh.A. 
licenca nr. �6, datë ��.�.200�.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 22, datë 
26.0�.200�.
certifikata nr. �5 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Artan SANTo
Adresa:  Rruga “Ismail qemali”, Nr. 2�, Tiranë.
Tel.:  2�4 096, 2�� 9�2; 258 252.
Faks:  222 9�6.
Website:  www.bankacredins.com
E-mail:  info@bankacredins.com 

�4. BANKA PoPulloRE Sh.A. 
licenca nr. �7, datë �6.02.2004.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 06, datë 
��.02.2004.
certifikata nr. �6 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: henri Maus de RollEy 
Adresa:  Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Tëin Toëers, Kulla �, Kati i 9-të, 

Tiranë.
Tel.:  280 442 / �, 272 788; 272 789; 272 790; 272 79�.
Faks:  280 44�, 272 78�.
cel.:  068 (69) 20 60 974.
E-mail: info@bpopullore.com 
Website:  www.bpopullore.com 

�5. BANKA uNIoN Sh.A. 
licenca nr. �8, datë 09.0�.2006.
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Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. �0�, datë 
28.�2.2005.
certifikata nr. �7 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: gazmend KADRIu
Adresa:  Bulevardi “Zogu I”, pallati ��-katësh, përballë Stacionit të Trenit, Tiranë.
Tel.:  250 65� / 258 08�.
Faks:  250 654 / 272 880. 
E-mail:  info@unionbank.com.al 
Website:  www.unionbank.com.al 

�6. BANKA E PARë E INVESTIMEVE, AlBANIA Sh.A. 
licenca nr. �9, datë 06.07.2007.
Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. �5, datë 
27.06.2007.
certifikata nr. �2 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori: Bozhidar ToDoRoV
Adresa:  Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Kullat Binjake, Kulla 2, Kati �4, 

Tiranë.
Tel.:  256 42� / 4, 280 2�0.
Faks: 256 422. 
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SUBJEKTET JOBANKA

A. INSTITUCIONE FINANCIARE JOBANKA TË LICENCUARA NGA BANKA 
E SHQIPËRISË

�. uNIoNI FINANcIAR I TIRANëS Sh.P.K. (uFT) 
licenca Nr. �, datë 08.�2.�999 për të ushtruar veprimtaritë financiare:
• të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe të arkëtimeve; 
• të ndërmjetësimit të transaksioneve monetare;
• agjent apo këshilltar financiar.
Drejtor: Niko leka; Edmond leka
Adresa: Rruga “Reshit Çollaku”, pallatet “Shallvare”, nr.2/28, Tiranë.
Tel: +�55 4 250 65�.
Faks: +�55 4 250 654.
E-mail:  correspondence@unionifinanciar.com; www.unionifinanciar.com 

2. PoSTA ShqIPTARE Sh.A
licenca Nr. �, datë �8.04.200� si “Subjekt financiar jobankë” për të ushtruar veprimtaritë 
financiare:
• të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe të arkëtimeve;
• për të shërbyer si agjent ose këshilltar financiar. 
Drejtor: Arqile goreja 
Adresa:  Rruga “Reshit Çollaku”, nr. 4 Tiranë.
Tel.: 222 ��5.

�. ShoqëRIA cREDINS Sh. A. 
licenca Nr. 04, datë ��.06.200� si “Subjekt financiar jobankë” për të ushtruar 

veprimtaritë financiare:
• të dhënies së kredisë;
• të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe arkëtimeve;
• të ndërmjetësimit për transaksionet monetare (duke përfshirë valutat);
• të ofrimit të garancisë;
• të shërbimit si agjent ose këshilltar financiar (këtu nuk përfshihen shërbimet 

e parashikuara në pikën �/a dhe �/b të nenit 26 të ligjit nr. 8�65, datë 
02.07.�998 “ Për bankat në Republikën e Shqipërisë”);

• të kryerjes së veprimtarisë së qirasë financiare. 
Drejtor: Elion MARTINI
Adresa:  Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Tiranë.
Tel.:  222 9�6, 2�4 096. 

4. FoNDI I FINANcIMIT Të ZoNAVE MAloRE
licenca Nr. 5, datë 29. 0�.2002 si “Subjekt financiar jobankë” për të ushtruar 
veprimtarinë financiare:
• të dhënies së kredisë.
Themeluar me vendim të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë. (Sipas 
vendimit Nr. 560, datë 02.�2.�999 të Këshillit të Ministrave, themeluesi i Fondacionit të 
Financimit të Zonave Malore është Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë.)
Drejtori:  Bajram Korsita 
Adresa:  Rruga “Dervish hima”, nr. 4, Tiranë. 
Tel.:  259 080, 259 08�.
Tel/Faks: 250 6��.
E-mail:  ffzm@icc-al.org 
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5. AK- INVEST Sh.A.
licenca Nr. 7, datë 0�.�2.200� si “Subjekt financiar jobankë” për të ushtruar veprimtaritë 
e mëposhtme:
• të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe arkëtimeve;
• të ndërmjetësimit për transaksionet monetare (duke përfshirë valutat);
• të shërbimit si agjent dhe këshilltar financiar.
Drejtori: Ilir Adili
Adresa:  Rruga “Ded gjo luli”, nr.2/�, Tiranë.
Tel: 240 �47.
E-mail:  remil@icc-al.org 

6. PARTNERI ShqIPTAR Në MIKRoKREDI Sh.A.
licenca Nr. 9, datë 06.06.2007 si “Subjekt financiar jobankë” për të ushtruar veprimtaritë 
e mëposhtme:
• të dhënies kredi;
• të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe të arkëtimeve;
• të pranimit dhe administrimit të mjete të pagesave;
• të këmbimit valutor për llogari të saj;
• të ofrimit të garancive të tjera (të cilat nuk emërtohen garanci bankare). 
Drejtori: charles Ertzinger
Adresa:  Rruga “gjin Bue Shpata”, nr. 7/�, Tiranë.
Tel.: 268 �80. 
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B. INSTITUCIONE FINANCIARE JOBANKA TË CILAVE IU ËSHTË 
REVOKUAR LICENCA NGA BANKA E SHQIPËRISË
 
�. DINERS cluB AlBANIA Sh.P.K. 
licenca Nr. 2, datë 09.�0.2000 si subjekt financiar jobankë për të ushtruar veprimtarinë 
financiare:
- të ndërmjetësimit të transaksioneve monetare.
Drejtor: Eni Koço
Administrator: Edmond leka
Adresa:  Bulevardi “Zogu I”, pallati ��-katësh, përballë stacionit të trenit, 

Tiranë. 

2. TIRANA lEASINg Sh.A. 
licenca Nr. 08, datë 08.��.2004 si subjekt financiar jobankë për të ushtruar veprimtarinë 
financiare:
- të qirasë financiare. 
Drejtor: Fatos Aliaj
Adresa: Rruga “Ismail qemali”, pallati “Samos Toëer”, kati II, zyra 2/� B, 

Tiranë.
Tel: 258 4�4 / 454 / 458.
Faks: 258 �97.

�. AlBAKREDIT Sh.P.K. 
licenca Nr. 6, datë�8.04.200� si subjekt financiar jobankë për të ushtruar veprimtaritë 
financiare të mëposhtme:
-të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe të arkëtimeve;
-të ndërmjetësimit për transaksionet monetare (duke përfshirë valutat).
Administrator: hajredin Toca 
Adresa:  Rruga “Ded gjo luli:, Nr. 5, Tiranë 
Tel.:  2�0 956.
Faks: 228 929.

 



Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2007 2007

80 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 8�

Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2007 2007

80 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 8�

UNIONET E SHOQËRIVE TË KURSIM-KREDITIT

�. uNIoNI I ShoqëRIVE Të KuRSIM-KREDITIT “JEhoNA” TIRANë
licenca:  Nr. �, datë 27.06.2002.
Adresa:  Rruga “Kajo Karafili”, nr. 26/�, Tiranë. 
Kryetar i Bordit Drejtues: Zj. Vojsava Rama. 
Tel.:  224 469, 269 450.

2. uNIoNI I ShoqERIVE TE KuRSIM-KREDITIT “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 
TIRANë
licenca: Nr. 2, datë 09.08.2002.
Adresa: “Zayed Business center”, rruga “Sulejman Delvina”, Tirana e Re, 

Tiranë.
Kryetar i Bordit Drejtues: Zj. Zana Konini.
Tel.:  25� 9�0.
E-mail:  ascunion@icc-al.org 
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SHOQËRITË E KURSIM – KREDITIT 

�. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “MëSuESI”, TIRANë.
licenca nr. �, datë 0�.07.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEhoNA”   

2. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “RIZgJIMI”, TIRANë.
licenca nr. 2, datë 0�.07.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEhoNA”   

�. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “AFADA”, TIRANë.
licenca nr. �, datë 0�.07.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEhoNA”

4. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “BlETëRRITëSIT”, KoRÇë.
licenca nr. 5, datë 0�.07.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEhoNA”

5. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “BREgAS ”, KoRÇë.
licenca nr. 6, datë 0�.07.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEhoNA” 

6. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “FIToRJA”, PRRENJAS.
licenca nr. �2, datë 0�.07.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEhoNA” 

7. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “gRAMShI”, luShNJE.
licenca nr. ��, datë 0�.07.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEhoNA” 

8. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “hABA”, TIRANë.
licenca nr. �4, datë 0�.07.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEhoNA” 
Bashkuar me shkk “ANSPA” që nga �5.0�.2005

9. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “KANDAVIA”, lIBRAZhD.
licenca nr. �5, datë 0�.07.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEhoNA” 
Bashkuar me shkk “ShqIPoNJA” dhe shkk “EgNATIA” që nga ��.0�.2004

�0. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “KoRÇARJA”, KoRÇë.
licenca nr. �7, datë 0�.07.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEhoNA” 
Bashkuar me shkk “BulgARAc”, shkk “PlASë” dhe shkk “MëSoNJëToRJA”.

��. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “KRuJA”, KRuJë.
licenca nr. �8, datë 0�.07.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEhoNA”

�2. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “METAJ”, FIER.
licenca nr. 20, datë 0�.07.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEhoNA”

��. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “oRIK”, VloRë.
licenca nr. 2�, datë 0�.07.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEhoNA”
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�4. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “PIRg”, Korçë.
licenca nr. 22, datë 0�.07.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEhoNA”

�5. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “RINgJAllJA”, Vlorë.
licenca nr. 24, datë 0�.07.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEhoNA”
Bashkuar me shkk “BESA” dhe shkk “ShPRESA”. 

�6. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “ShëNDETI”, Tiranë.
licenca nr. 25, datë 0�.07.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEhoNA”

�7. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “ShKëNDIJA”, Elbasan. 
licenca nr. 26, datë 0�.07.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEhoNA”

�8. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “STRoPSKA”, Pogradec.
licenca nr. 29, datë 0�.07.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEhoNA”
Bashkuar me shkk “Përparimi- Nizhavec” Pogrades.

�9. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “SyNEI”, Kavajë.
licenca nr. �0, datë 0�.07.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEhoNA”
      
20. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “TEuTA”, Durrës.
licenca nr. ��, datë 0�.07.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEhoNA”

2�. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “uRA E KuÇIT”, Berat.
licenca nr. �2, datë 0�.07.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEhoNA”
Bashkuar me shkk “ShPIRAgu”, Berat

22. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “VoloREKA”, Pogradec.
licenca nr. ��, datë 0�.07.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEhoNA”

2�. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “yllI I Kuq”, Korçë.
licenca nr. �4, datë 0�.07.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEhoNA”
Bashkuar me shkk “DRITA” dhe shkk “guRëBARDh”.
     
24. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “VElcë”, Vlorë.
licenca nr. �6, datë 29.08.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”

25. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “KAllM”, Fier.
licenca nr. �7, datë 29.08.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”

26. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “KuRoRA E ElBASANIT” (ISh “BANJë E SIPëRME”), 
ElBASAN.
licenca nr. �9, datë 29.08.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”
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27. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “MollAS”, ElBASAN.
licenca nr. 40, datë 29.08.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”
  
28. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “PAShTRESh”, ElBASAN.
licenca nr. 4�, datë 05.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

29. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “gJINAR”, ElBASAN.
licenca nr. 42, datë 05.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 
Bashkuar me shkk “lleshan”.

�0. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “KuqAN”, ElBASAN.
licenca nr. 45, datë 05.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 
Bashkuar me shkk “Shirgjan”, “MJEKëS”, “BuJqëS” dhe “BAThëS”.

��. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “ShuShIcë”, ElBASAN.
licenca nr. 46, datë 05.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

�2. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “BESTRoVë”, ElBASAN.
licenca nr. 49, datë 05.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

��. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “ShAlëS”, ElBASAN.
licenca nr. 5�, datë 05.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

�4. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “oShETIMë”, VloRë.
licenca nr. 52, datë 2�.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

�5. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “BABIcë E Vogël”, VloRë.
licenca nr. 5�, datë 2�.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”

�6. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “NoVoSElë”, VloRë.
licenca nr. 54, datë 2�.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”

�7. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “RoMANAT”, DuRRëS.
licenca nr. 55, datë 2�.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

�8. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “JuBë”, DuRRëS.
licenca nr. 56, datë 2�.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

�9. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “ARDENIcë”, luShNJE.
licenca nr. 58, datë 2�.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

40. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “VAJKAN”, FIER.
licenca nr. 54, datë 2�.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 
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4�. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “llAKATuND”, VloRë.
licenca nr. 60, datë 2�.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

42. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “gRABIAN”, VloRë.
licenca nr. 6�, datë 2�.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

4�. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “MAZREK”, TIRANë.
licenca nr. 62, datë 2�.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

44. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “MuSTAFA KoÇAJ”, TIRANë.
licenca nr. 6�, datë 2�.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

45. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “ShPAT ISuF MucAJ”, TIRANë.
licenca nr. 64, datë 2�.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

46. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “PINAR”, TIRANë.
licenca nr. 65, datë 2�.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

47. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “FuShAS MuMAJES”, TIRANë.
licenca nr. 66, datë 2�.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

48. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “qEhA”, TIRANë.
licenca nr. 67, datë 2�.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

49. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “DoBRESh”, TIRANë.
licenca nr. 68, datë 2�.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

50. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “INIBA”, TIRANë.
licenca nr. 7�, datë 25.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

5�. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “FuShë-PREZë”, TIRANë.
licenca nr. 72, datë 25.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

52. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “MëNIK”, TIRANë.
licenca nr. 7�, datë 25.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”

5�. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “MullET”, TIRANë.
licenca nr. 74, datë 25.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

54. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “ZAll-hERR”, TIRANë.
licenca nr. 75, datë 25.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 
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55. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “BARëZEZ”, TIRANë.
licenca nr. 76, datë 25.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

56. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “DAIAS”, TIRANë.
licenca nr. 77, datë 25.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”

57. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “PETRElë”, TIRANë.
licenca nr. 78, datë 25.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

58. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “MANgull”, TIRANë.
licenca nr. 79, datë 25.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”

59. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “PINET”, TIRANë.
licenca nr. 80, datë 25.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”

60. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “BERZhITë”, TIRANë.
licenca nr. 8�, datë 25.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

6�. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “MARIKAJ”, TIRANë.
licenca nr. 82, datë 25.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

62. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “AllgJATë”, TIRANë.
licenca nr. 8�, datë 25.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

6�. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “KAMÇIShT”, luShNJE.
licenca nr. 84, datë 25.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

64. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “BuBullIMë”, luShNJE.
licenca nr. 85, datë 25.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

65. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “goRRE”, luShNJE.
licenca nr. 87, datë 25.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 
Bashkuar me shkk “BIShqEThëM”. 

66. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “DRIThAS”, VloRë.
licenca nr. 88, datë 25.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”

67. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “PAlASë”, VloRë.
licenca nr. 89, datë 07.�0.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”

68. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “MAMINAS”, DuRRëS.
licenca nr. 90, datë 07.�0.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 
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69. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “RRAPëZ”, luShNJE.
licenca nr. 9�, datë 07.�0.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”
Bashkuar me shkk “PIRRE”, lushnje.

70. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “PANAJA”, VloRë.
licenca nr. 92, datë 07.�0.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

7�. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “holTA”, gRAMSh.
licenca nr. 9�, datë 07.�0.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

72. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “gJERgJAN”, ElBASAN.
licenca nr. 94, datë 07.�0.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

7�. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “gJoNME”, ElBASAN.
licenca nr. 95, datë 07.�0.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

74. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “gRAMSh”, gRAMSh.
licenca nr. 96, datë 07.�0.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

75. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “ShPRESA”, gRAMSh.
licenca nr. 97, datë �0.�0.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

76. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “FIER 2002”, FIER.
licenca nr. 98, datë 28.�0.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEhoNA”.

77. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “BuÇIMAS”, PogRADEc.
licenca nr. 99, datë 28.�0.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEhoNA”.

78. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “lEShNIcë”, PogRADEc.
licenca nr. �00, datë 28.�0.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEhoNA”.

79. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “TREgAN”, ElBASAN.
licenca nr. �0�, datë 27.��.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

80. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “BElëSh”, ElBASAN.
licenca nr. �02, datë 27.��.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”

8�. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “luZI I MADh”, KAVAJë.
licenca nr. �0�, datë 27.��.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

82. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT ”BAgo”, KAVAJë. 
licenca nr. �04, datë 27.��.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 
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8�. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “RADE”, DuRRëS.
licenca nr. �05, datë 05.�2.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

84. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “hAMAllAJ”, DuRRëS.
licenca nr. �06, datë 05.�2.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

85. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “TIRANA KREDIT”, TIRANë.
licenca nr. �07, datë 05.�2.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEhoNA”
Bashkuar me shkk “VAlIAS”

86. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “RRuShKull”, DuRRëS.
licenca nr. ��0, datë 24.�2.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”

87. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “FIER SEMAN”, luShNJE.
licenca nr. ���, datë 24.�2.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

88. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “FRAKull E MADhE”, FIER.
licenca nr. ��2, datë 24.�2.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

89. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “DAullAS”, FIER.
licenca nr. ���, datë 24.�2.2002.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

90. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “KAllM I Vogël”, FIER.
licenca nr. ��4, datë �0.0�.200�.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

9�. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “lEKAJ”, KAVAJë.
licenca nr. ��5, datë �0.0�.200�.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

92. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “AllKAJ”, luShNJE.
licenca nr. ��6, datë �0.0�.200�.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

9�. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “ToShKëZ”, luShNJE.
licenca nr. ��7, datë �0.0�.200�.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

94. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “KAFARAJ”, FIER.
licenca nr. ��8, datë �9.02.200�.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

95. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “goSë”, KAVAJë.
licenca nr. �20, datë 2�.06.200�.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”

96. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “hIMARë”, VloRë.
licenca nr. �22, datë 2�.06.200�.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 
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97. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “KoTE”, VloRë.
licenca nr. �2�, datë 2�.06.200�.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

98. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “ARMEN”, VloRë.
licenca nr. �24, datë 2�.06.200�.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

99. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “PERlAT”, DuRRëS.
licenca nr. �25, datë �5.07.200�.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

�00. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “REMAS”, luShNJE.
licenca nr. �26, datë �6.07.200�.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

�0�. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “MIZE”, luShNJE.
licenca nr. �27, datë 04.08.200�.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

�02. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “DuKAT-RADhIMë”, VloRë.
licenca nr. �28, datë 0�.��.200�.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”

�0�. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “MJEllMA-huDëNIShT, PogRADEc.
licenca nr. �29, datë 0�.��.200�.
Anëtare e unionit të shkk “JEhoNA”.

�04. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “gJEÇ KoDëR”, TIRANë.
licenca nr. ��0, datë 26.��.200�.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”

�05. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “MëRTISh”, luShNJE.
licenca nr. ���, datë 26.��.200�.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

�06. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “MAShAN”, gRAMSh.
licenca nr. ��2, datë 26 .��.200�.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

�07. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “PAPëR”, ElBASAN.
licenca nr. ���, datë 26.��.200�.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

�08. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “KuKuR”, gRAMSh.
licenca nr. ��4, datë 07.0�.2004.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 
 
�09. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “BlETA”, PogRADEc.
licenca nr. ��5, datë 0�.0�.2004.
Anëtare e unionit të shkk “JEhoNA”.

��0. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “VAqARR”, TIRANë.
licenca nr. ��6, datë 0�.04.2004.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”
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���. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “gRAcEN”, ElBASAN.
licenca nr. ��7, datë 2�.06.2004.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT” 

��2. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “SKëNDERBEgAS”, gRAMSh.
licenca nr. ��8, datë 2�.06.2004.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”

���. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “DARZEZë”, FIER.
licenca nr. ��9, datë �2.07.2004.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”

��4. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “SPIllE”, KAVAJë.
licenca nr. �40, datë �2.07.2004.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”

��5. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “goSTIME”, ElBASAN.
licenca nr. �4�, datë �2.07.2004.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”

��6. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “JADoRA”, ShKoDëR.
licenca nr. �4�, datë �7.��.2004.
Anëtare e unionit të shkk “JEhoNA”.

��7. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “qARR - BIShAN”, FIER.
licenca nr. �45, datë 28.04.2005.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”

��8. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “KRuTJE”, luShNJE.
licenca nr. �46, datë 29.07.2005.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”

��9. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “TIRoNA”, TIRANë.
licenca nr. �47, datë 05.�2.2005.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”

�20. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “ShKAFANE”, DuRRëS.
licenca nr. �48, datë �6.0�.2006.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”

�2�. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “lIBRAZhD”, lIBRAZhD.
licenca nr. �49, datë �0.��.2006.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”

�22. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “hElMAS”, KAVAJë.
licenca nr. �50, datë 22.��.2006.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”

�2�. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “luKoVë”, VloRë.
licenca nr. �5�, datë �4.�2.2006.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”

�24. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “ÇERMë”, luShNJE.
licenca nr. �52, datë �2.0�.2007.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”
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�25. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “ElBASAN”, ElBASAN.
licenca nr. �5�, datë �8.04.2007.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”

�26. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “DyRRAh”, DuRRëS. 
licenca nr. �54, datë 27.04.2007.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”

�27. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “SEMAN”, FIER. 
licenca nr. �55, datë 2�.05.2007.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”

�28. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “PAJoVA E RE”, ElBASAN. 
licenca nr. �56, datë 05.�2.2007.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”

�29. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “MAlI I BARDhë”, BERAT. 
licenca nr. �57, datë �7.�2.2007.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”

��0. ShoqëRIA E KuRSIM-KREDITIT “BAShKëSIA”, DuRRëS. 
licenca nr. �58, datë �7.�2.2007.
Anëtare e unionit të shkk “uNIoNI ShqIPTAR I KuRSIM-KREDITIT”
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ZYRA TË KËMBIMIT VALUTOR TË LICENCUARA NGA BANKA E 
SHQIPËRISË

�. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “JoARD” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. �, datë 0�.�0.�999.
Adresa: Rruga “Ded gjon luli”, Nr.2, Tiranë.
Kambistë:  Josif Kote; Pajtim Kodra
Tel.: 2��-�58

2. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “AMA” Sh.P.K., DuRRëS
licenca:  Nr. 2, datë 0�.�0.�999.
Adresa: lagjja nr. 4, nr. �5�, Durrës.
Kambistë:  Mirlinda ceka; Idlir hoxha
Tel.: 225 �8�, 228 088, 220 �40
cel.:  068 20 �� 0�0 (Idlir)

�. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “ARIS” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. �, datë 0�.�0.�999.
Adresa: Rruga “luigj gurakuqi”, Tiranë.
Kambistë:  Ardian goci; Ismet Noka
Tel.: 248 867

4. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “uNIoNI FINANcIAR TIRANë” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. 4, datë 0�.�0.�999.
Adresa: Rruga “Reshit Çollaku”, pallati Shallvare, shk. 2/�8, Tiranë.
Administrator:Niko leka 
Kambistë:  Arjan lezha(Përgjegjës i agjencisë); Albert Sara; Dhimitër Papadhopulli; 

genta Angjeli (Agalliu); Piro Teti; Flora Simitxhi; Petrika Man (Përgjegjës i 
agjencisë); lindita Shala; Mirela Bakalli; Anila Demiri; Emili Bakalli (Nako); 
Astrit Sfërdelli ; Mirela Kaiku; Erisa Emiri  

Tel. 250 65�

5. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “AglI” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. 5, datë 0�.�0.�999.
Agjencia �: Rruga “Islam Alla”, Nr.�, Tiranë.
Agjencia 2: Rruga “Kavajës”, pranë pastiçeri “Rinia”, Tiranë.
Kambistë: Agim cani; Kujtim Nina; Selim luli
Tel.: �50 885

6. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “EXchANgE” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. 08, datë 24.��.�999.
Adresa: Rruga “Durrësit”, nr. �70, Tiranë. 
Kambistë:  Ivan Pavllovski; Ervis Myftari
Tel.: 2�8�44
Tel./Faks: 2�8�45

7. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “uNISIX” Sh.P.K., KoRÇë
licenca:  Nr. 09, datë 26.��.�999.
Adresa  Bulevardi “Republika”, pallati 4, Korçë. 
Kambistë:  Pandi cunoti; Ernest golka; Nikolin Bicka; Eli Bode
Tel.: 08 254925, 0824 �624 
cel.:  06920856�7
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8. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “IlIRIA ‘98” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. �2, datë 25.02.2000
Adresa: Sheshi “Skënderbej”, Teatri i Kukullave, Tiranë.
Kambistë:  Edmond ymeri; Ali Topalli; Ilir Janku 
Tel.: 248 82�
 
9. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “SERXhIo” Sh.P.K., ElBASAN
licenca:  Nr. �4, datë 07.04.2000.
Adresa: lagjja “luigj gurakuqi”, rruga “�� Nëntori”, pallati 70, nr.�4, Elbasan. 
Kambistë:  Amarildo canoku
Tel.: 05454566

�0. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “AlBTuR” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. �5, datë 07.04.2000.
Adresa: Bulevardi “Zogu I”, pallati �2, shk.� (përballë Bankës Tirana), Tiranë.
Kambistë:  Albert Rahmani; Artur Rahmani
Tel.Faks:  2�5 820

��. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “R & M” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. �6, datë 22.05.2000.
Adresa: Rruga “Punëtorët e Rilindjes”, pallati �82, Tiranë.
Kambistë:  Edmond Stepa; Miranda Stepa
Tel.:  25� 96�

�2. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “T & E” Sh.P.K., DuRRëS
licenca:  Nr. �8, datë��.06.2000.
Adresa: lagjja 4, rruga “9 Maji”, Durrës.
Kambist:  Shpëtim hysa

��. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “ShIJAK 2000” Sh.P.K., ShIJAK
licenca: Nr. �9, datë 24.��.2000.
Adresa: lagjja “Popullore”, Shijak. 
Kambist:  Nazmi Ademi; Farije Ademi
Tel.: 0682048558; 057��076; 057�2�9�.
Faks:  05272�9�

�4. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “MANuShI” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. 22, datë �8.04.200�.
Adresa: Bulevardi “Zogu I”, qendra e biznesit “VE-VE”, Tiranë. 
Kambist:  Roland Manushi 
Tel.: 228 986 

�5. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “uNIoNI SElVIA” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. 2�, datë 2�.05.200�.
Adresa: Rruga “Sami Frasheri”, pallati ��, shk. 4, ap. nr.29, Tiranë. 
Kambist:  Denis Merepeza 
Tel.:  068 22 86 475

�6. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “KAlENJA” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. 24, datë 29.06.200�.
Adresa: Rruga “Kavajës” (pranë Ambasadës Turke), Tiranë. 
Kambist:  hair Shametaj, Rudina Shametaj 

�7. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “TIlBA” Sh.P.K., ElBASAN
licenca:  Nr. 25, datë �0.09.200�.
Adresa: Zyra �: lagjja “Kongresi i Elbasanit”, bulevardi “qemal Stafa”, pallati �9, 

Elbasan 
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Kambist:  Kristaq Bako
Adresa: Zyra 2: lagja “luigj gurakuqi”, pallati �8, shk. �, kati I, Elbasan.
Kambist:  Vjollca Bako
Tel.: 054 405�4
cel.:  069 20 8� ��5

�8. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “ANAgNoSTI” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. 26, datë ��.�0.200�.
Adresa: Zyra �: Bulevardi “Zogu I”, pallati 97, shk. �, ap. 28, Tiranë. 
Kambistë:  Jani Anagnosti, odise Anagnosti, Edlira Anagnosti
Tel.: 069209052� (Jani Anagnosti)
Zyra 2:  Rruga “Kajo Karafili”, nr. ��, Tiranë.
Kambistë: Fredi cami
Tel.: 2�� 242
cel.: 069 20 90 52�

�9. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “Ko-go” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. 27, datë �2.��.200�.
Adresa: Rruga “Vaso Pasha”, pallati �6, shk. 2, ap. 9, Tiranë. 
Kambistë:  Mihal Konomi; Përparim goxhaj
cel.: 0�820242�0

20. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “AlB- FoREX” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. 28, datë 22.��.200�
Adresa: Zyra �: Rruga “Abdyl Frashëri”, Nr. �, Tiranë.
Kambist:  Mirel Topçiu. 
Adresa:  Zyra 2: Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, pallatet e Shallvareve, shkalla 7, 

kati përdhe, Tiranë. 
Kambist: Melsi Çami
Tel.: 270 54�
cel.  069 20 85 56�

2�. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “l&N” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. 29, datë 22.��.200�.
Adresa: Zyra �: Rruga “Muhamet gjollesha”, ish-gjelltorja tek sheshi ATATuRK, 

Tiranë. 
Kambist:  leonora Mihalcka
Tel.: 268 �9�, 270 720. 
Adresa: Zyra 2: Rruga “Durrësit”, përballë ish-Ambasadës Jugosllave, Tiranë.
Kambist:  Myzafer Velaj; Dashurije Rumbullaku
Tel.:  2�5 590

22. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “EXhANgE Alog” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. ��, datë 22.��.200�.
Adresa: Rruga “Mine Peza”, (përballë selisë së ambasadës së Vatikanit), Tiranë. 
Kambist:  Almida Sterio; Eduard Andoni; Elida hasamemi 
Tel.: 2�6 582
cel.: 068 20 22 ��4, 068204�200.

2�. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “BAShKIMI 200�” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. �5, datë �2.�2.200�.
Adresa: Rruga “Kavajës” (lokali pastiçeri “Rinia”), Tiranë. 
Kambist:  Bashkim Shametaj; luan Shametaj; Ilir Mesini
cel.: 0�8202460�.

24. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “ARJoN 2002” Sh.P.K., ElBASAN 
licenca:  Nr. �6, datë �4.�2.200�.
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Adresa: lagjja “Kongresi i Elbasanit”, bulevardi“qemal Stafa”, pallati 9-katësh, 
Elbasan.

Kambistë:  Arben Kovaçi; Besnik lulja; Alfred Kapxhi
Tel.: 054 42 ��9 (zyre), 054 578 27 
cel.: 068 40 �4 ��0

25. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “AlAKTh” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. 42, datë �8.0�.2002.
Adresa: Rruga “Dibrës”, nr. �05/�, Tiranë.
Kambistë:  Kosta Papa; Arben Memko; lorenc Konomi; Thoma Konomi; Aleko Plaku
cel.: 0�82026�6�

26. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “TRI uRAT” Sh.P.K., ElBASAN
licenca:  Nr. 44, datë 05.02.2002.
Adresa: lagjja “29 Nëntori”, prane filialit të postës, Elbasan.
Kambistë:  Fahri Sanco; Ismail Bejta 
cel.: 0�822622��, 0�82����84

27. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “BESA 200�” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. 46, datë �5.02.2002.
Adresa: Rruga “Myslym Shyri”, Nr. 25, Tiranë.
Kambistë:  Belul lleshi; Vladimir Avda; Mimoza Avda 
Tel.: 2�� �72
cel.:  0682���879, 068 20 87 95�.

28. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “hySEN-c” Sh.P.K., lAÇ
licenca:  Nr. 50, datë 2�.04.2002.
Adresa  lagjja nr.�, përballë Komisariatit të Policisë, laç.
Kambistë:  cen hyseni; Violeta hyseni; Miranda Palaj; Albana Zhuzhi; Jonida 

Thanasi 
cel.: 068 20 24 688 

29. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “TAXI EKSPRES” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. 52, datë 20.05.2002.
Adresa: 
Zyra nr. �: Rruga “Sami Frashëri”, Nr. ��, pranë shkollës “Edit Durhan”, Tiranë.
Zyra nr. 2: Bulevardi “Bajram curri”, rruga “lekë Dukagjini”, nr. 5 (pranë European 

Trade center), Tiranë.  
Kambistë:  Arben Sharra; Sokol Kaleci; Brikena Tole; Manjola Kume; Elona Zyra 
Tel.: 22�2��
cel.: 0�82046099, 0�82250566.

�0. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “glEAR” Sh.P.K. ShIJAK
licenca:  Nr. 55, datë 2�.07.2002.
Adresa: lagjja Kodër Shijak, Durrës.
Kambistë:  Argjend calliku; Aferdita calliku
Tel.: 057�2657
cel.:  06820505�5

��. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “PoSTA ShqIPTARE” ShA. TIRANë
licenca:  Nr. 56, datë 28.08.2002.
Adresa: Rruga “Reshit Çollaku”, nr. 4, Tiranë.
Tel.: 259 770, 266 559, 250 702, 222 ��5

�2. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “ESlulI” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. 58, datë �7.�0.2002
Adresa:  Rr. “Reshit Çollaku”, pallatet e Shallvareve, shkalla n.4/�
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Kambistë:  Selim luli; Kleomen gjiknuri
Tel:  27� �60, 27� 4�8

��. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “DENI&KRISTI-2002” Sh.P.K., TIRANë 
licenca:  Nr. 6�, datë 02.06.200�
Adresa: Rruga “Myslym Shyri”, pallati 60, ap. �, Tiranë.
Kambist: Maksim Çeku
Tel:  269 576, 266 494. 

�4. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “ylDoN” Sh.P.K., TIRANë 
licenca:  Nr. 62, datë 0�. 06.200�
Adresa:  
Zyra �:  Rruga qemal Stafa, pall �82/2/2 Tiranë.
Zyra 2:  Blvd.. “Bajram curri”, European Trade center, Tiranë.
Kambistë:  ylli Ndroqi; Enkeleda Selamaj; Suela Marku; Imelda Ahmeti 
Tel:  �4� 476, 
cel.:  069209568�.

�5. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “I.S.N.” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. 66, datë 06.05.2004
Adresa: Rruga “Kavajës”, pallati �, kati i parë, Tiranë. 
Kambistë: Nexhmi uka; Salandi Brojaj
cel.:  069 20 �2 727 

�6. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “ARIABA” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. 67, datë 07.06.2004
Adresa: Rruga “Abdyl Frashëri”, kati i parë, shkalla 5, pranë librit universitar, 

Tiranë. 
Kambistë: Agim Xhemo; Astrit hado; Flamur Denaj 
Tel./Faks:  246 �99

�7. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “AlBAcREDITS” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. 68, datë ��.07.2004
Adresa: Rruga “Dedë gjon luli”, Nr. 5, Tiranë. 
Kambistë: Ermira Skënderi; Engjëll Skënderi; Burhan Kodra
cel.:  068 20 62 9�6/9�7
Tel./Faks:  2�7 840 

�8. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “AlB-KREDIT” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. 69, datë �9.07.2004
Adresa: Rruga “Durrësit”, Nr. 2, Tiranë. 
Kambistë: Arben cani; Vasil Marto; Rudina Muskaj; Valbona Kadriu; Teuta Koltraka; 

hajredin Toca; Doloreza Arapi
Tel./Faks:  274 840, 228 928 / 9 
Adresa:  Dega Peshkopi, bulevardi “Nazmi Rushiti”, Peshkopi, Dibër.
Kambistë:  Xhetan Krrashi; Dritan lala 

�9. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “oMEgA” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. 72, datë 20.�2.2004.
Adresa: Rruga “Abdyl Frashëri”, pallati �, shkalla 2, apartamenti �0, Tiranë.
Kambistë: Mihallaq Peko; ylli Meshau 
cel.:  068 20 50 909 
Tel./Faks:  26� 956

40. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “ElBA 2005” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. 7�, datë 28.04.2005.
Adresa: Bulevardi “Bajram curri”, Pallatet Agimi, nr. �6, Tiranë.
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Kambist: Kujtim Elbasani 
cel.:  068 22 06 �94 
Tel./Faks:  2�7 866, 274 �82

4�. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “JoNADA – 05” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. 74, datë 27.06.2005.
Adresa: Rruga e Kavajës, pallati �85, shkalla 2, apt.# 9, Tiranë
Kambistë: liliana Zyfi; Pëllumb Zyfi
cel.:  069 27 56 654 
Tel./Faks:  257 �57 

42. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “BAShA – N.B.” Sh.P.K., ElBASAN
licenca: Nr. 75, datë 08.07.2005.
Adresa: lagjja “Shenkoll”, rruga “Thoma Kaleshi”, pallati ��0, shk. �, kati i parë, 

Elbasan.
Kambistë: Nashifer Basha; Çlirim Basha 
cel.:  069 20 77 640
Tel.:  054 425 65.

4�. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “I & K 2005” Sh.P.K., lEZhë
licenca: Nr.77, datë 09.09.2005.
Adresa: lagjia “Besëlidhja”, pallati 7�, lezhë.
Kambist: Ilir Malaj

44. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “EuRoTouRS” Sh.P.K., TIRANë
licenca: Nr.78, datë �7.�0.2005
Adresa: Rruga “Reshit Çollaku”, nr. 2/�8, pallatet “Shallvare”, Tiranë.
Kambistë: Albert cara; Ilir Stafa; Dhimitër Papadhopulli 

45. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “A.B.I. EXchANgE” Sh.P.K., TIRANë
licenca: Nr.79, datë �7.02.2006.
Adresa: Bulevardi “Zogu i”, godina “Zëri i Popullit”, Tiranë.
Kambistë: Ilir Doçi; Suela Dedaj
cel.:  068 20 54 ��6

46. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “REgENcy INTERNATIoNAl cASINo TIRANA” 
Sh.P.K., TIRANë
licenca: Nr.80, datë 06.0�.2006.
Adresa: Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Parku “Rinia”, Tiranë.
Kambistë: Florjan lami, Suzana Aliu, Aides goga, Murat haruni, gjergji Selala, Marsela 

Elmazaj, Vjollca Nurka, leonard gjonaj, Elvis Marku, Donald Mihal, Albana 
Sherifi, Armand Çadra, Ermelind hystuna, Elis Nerguti, Razie Selimi, Valbona 
halili, Kostandina Mejdi, Elona Martiro 

Tel.:  27� �90, 274 907, 274 742, 274 7�9 
E-mail:  rict@regencycasino.al 

47. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “ARBëR F” Sh.P.K., TIRANë
licenca: Nr.8�, datë 07.0�.2006.
Adresa: Rruga “Kavajës”, pallati �, kati I, ose ish-gudeni, Tiranë. 
Kambistë: Florina Jaho; Bukurosh Jaho
cel.:  068 22 �8 652 
Tel.:  248 �84

48. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “EuRo 2006” Sh.P.K., DuRRëS
licenca: Nr.82, datë �2.04.2006.
Adresa: lagjja �2, rruga “Dëshmorët”, Durrës.
Kambistë: hysni Baganaçi; Medi Dyrmishi
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cel.:  068 26 �8 699
Tel.:  05 2�8 �56 

49. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “VoSKoP” Sh.P.K., KoRÇë
licenca: Nr. 8�, datë ��.04.2006.
Adresa: lagjja nr. 7, blloku “8 Nëntori”, Korçë.
Kambistë: Anesti leska; Rexhep Mankolli

50. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “KRISTIAN 2002” Sh.P.K., lEZhë
licenca: Nr. 84, datë ��.05.2006.
Adresa: lagjja “Besëlidhja”, përballë degës së bankës Raiffeisen, lezhë.
Kambist: Sandër Marashi

5�. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “PRE-lAND” Sh.P.K., lEZhë
licenca: Nr.85, datë ��.05.2006.
Adresa: lagjja “Skënderbej”, ish-lokali “gjahtari”, lezhë.
Kambist: Roland Kola 

52. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “ShqIPoNJA Vl” Sh.P.K., VloRë
licenca:  Nr. 86, datë �6.06.2006.
Adresa: Pallati i Kulturës “labëria”, përballë portit detar, Vlorë.
Kambist: Vjollca Musaraj
Tel.: 0� �24-642

5�. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “BoNVoyAgE” Sh.P.K., DuRRëS
licenca:  Nr. 87, datë 20.06.2006.
Adresa: lagjja ��, Bulevardi kryesor “Durrahu”, ap. 24�, Durrës.
Kambistë: Petrit Shtaro; Rexhep Sulejmani 
Tel.: 052 �8 ��6; 052 �7 �89

54. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “ANIchRI” Sh.P.K., TIRANë
licenca: Nr. 88, datë 20.04.2007.
Adresa: Rr. “Vaso Pasha”, Nr. �0, përballë bar “Rovena” (ish-blloku) Tiranë. 
Kambistë: Ilir gurashi; lenije Murataj; Juliana hajro
cel.:  0682072625 

55. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “BRoqI” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. 89, datë 20.04.2007.
Adresa: Rruga “Kavajës”, përballë Kishës Katolike, Tiranë.
Kambistë:  Nikollë Broqi; Dhurata Murrizi
cel.:  068 20 26 7��
Tel.:  26� �42.

56. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “hENRy” Sh.P.K., ElBASAN
licenca:  Nr. 90, datë �9.06.2007
Adresa: lagjja “28 Nëntori”, pranë hotel “Skampa”, Elbasan.
Kambistë:  Albert Buzo; Sotiraq Buzo
cel.:  068 20 46 884

57. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “KoMPlEKSI TuRISTIK RABoShTA” Sh.P.K., 
ShKoDëR
licenca:  Nr. 9�, datë 26.06.2007.
Adresa: lagjja “Vasil Shanto”, përballë xhamisë, Shkodër.
Kambistë:  Përparim Raboshta; Jetmira Raboshta
cel.:  069 20 6� �99
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58. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “ÇElA 2005” Sh.P.K., luShNJE
licenca:  Nr. 92, datë 26.06.2007.
Adresa: lagjja “Çlirim”, lushnje.
Kambistë:  Bledar Çela; Mondi cejne
cel.:  069 20 66 657; 068 20 �2 �94

59. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “ARTuR 07” Sh.P.K., FIER
licenca:  Nr. 9�, datë 26.06.2007.
Adresa: Rruga “Esat Dishnica”, Nr. 9, Fier. 
Kambist:  Artur Beqo

60. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “PAcIlI&gJIRITI” Sh.P.K., KoRÇë
licenca:  Nr. 94, datë 06.07.2007.
Adresa: Bulevardi “Edith Durham”, pranë hotel “Turizmit”, Korçë.
Kambistë: Dylber gjiriti; Jorgaq Pacili
cel.:  069 2� 70 �7�

6�. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “TRoKA” Sh.P.K., FIER
licenca:  Nr. 95, datë �6.07.2007.
Adresa: lagjja “Apollonia”, pallati i ri, përballë bankës Raiffeisen, Fier.
Kambist:  Xhevair Troka
cel.: 068 20 �5 4��

62. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “MEl – FAT” Sh.P.K., FIER
licenca:  Nr. 96, datë �7.07.2007.
Adresa: lagjja “Apollonia”, rruga “Brigada XI Sulmuese”, Fier.
Kambistë:  Meleq Myrtaj; Fatmir ymeri
cel.: 068 2� 07 507

6�. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “VëllEZëRIT VAluTë” Sh.P.K., luShNJE
licenca:  Nr. 97, datë �7.07.2007.
Adresa: lagjja “Çlirim”, rruga “qemal Stafa”, nr. 5, lushnje.
Kambistë: Tomor qorri; Fatmir qorri 
cel.:  069 20 65 595, 068 40 60 06�

64. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “FyBEK” Sh.P.K., FIER
licenca: Nr. 98, datë �7.07.2007.
Adresa: lagjja “8 Shkurti”, pallati 9, ap. 5, Fier.
Kambistë:  Ilir Seitaj; Sokol Seitaj
cel.: 0682068�9�

65. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “EXchANgE DEA” Sh.P.K., FIER
licenca:  Nr. 99, datë �7.07.2007.
Adresa:  lagjja “Apolonia”, sheshi “Fitorja”, Fier.
Kambistë:  Saimir Zeneli; Fatmir Kamberi; Fatmir Brahimi
cel.:  0692099425, 0682024�27

66. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “KAMZA uNIoN” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. �00, datë �7.07.2007.
Adresa:  Koder Kamëz, Tiranë.
Kambistë:  lindita Stafa; Anila Kola; Zef gjoni
cel.: 068404�909 
Tel.: 200 569

67. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “lAPRAKA uNIoN” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. �0�, datë �7.07.2007.
Adresa:  
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Zyra �:  Rruga lord Bajron, laprakë, Tiranë.
Zyra 2:  Kamëz qendër.
Zyra �:  qendër Vorë, ish-mapot e vjetra. 
Zyra 4:  Fushë Krujë.
Kambistë:  Rreshit Beja; lulzim Beja; hanke Beja; hyre Beja
cel.: 0692044��2
Tel.: 269 �54, 200 426, 600 477, 6�2 00�

68. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “EXchANgE BERTI 2007” Sh.P.K ElBASAN
licenca:  Nr. �02, datë 24.07.2007.
Adresa:  lagjja “Aqif Pasha”, pallati ��, Elbasan.
Kambistë:  Robert Tashkollari
cel.:  0692���490

69. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “ANSA uNIoN” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. �0�, datë 25.07.2007.
Adresa:  Rruga “Durrësit”, pallati 8�, shk. 4, Tiranë.
Kambistë:  Magdalena leka; gezim leka; Elda Dengeri; Blerina Pojani; ylli guda
cel.:  068274007�
Tel.: 2�8 62�
Tel./Faks: 27� 5�0

70. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “KlEo” Sh.P.K., VloRë
licenca:  Nr. �04, datë ��.07.2007.
Adresa:  lagjja “osman haxhiu”, rr. ”Demokracia”, prane Sahatit, Vlorë.
Kambistë:  Murat hysenaj; gëzim Shehaj; Dhimitraq Tangu; Shezai Xhaferaj
cel.:  0692056558
Tel./Faks:  0� �28 �55

7�. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “MoENA” Sh.P.K., FIER
licenca:  Nr. �05, datë ��.07.2007.
Adresa:  lagjja “29 Nëntori”, rruga ”Dervish hekali”, Fier.
Kambistë:  Enver lamaj, Namik hasani, Mondi likaj
cel.:  068402�577
Tel./Faks: 0� 424 428

72. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “ZENo & DhIMo” Sh.P.K., FIER
licenca:  Nr. �06, datë ��.07.2007.
Adresa:  lagjja Apollonia, rruga ”Brigada II S” pranë Raiffeisen Bank, Fier.
Kambistë:  Dhimitraq Doko; Zenun gjini
cel.: 0692070262, 0682�5�504

7�. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “BAllA chANgE” Sh.P.K., DuRRëS
licenca:  Nr. �07, datë ��.07.2007.
Adresa:  Rruga ”Prokop Meksi”, lagjja 4, Durrës.
Kambistë:  Agron Balla; Artur Ballanca; Diana Balla; Agim Balla
cel.: 0682060428

74. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “ADKo” Sh.P.K., luShNJE
licenca:  Nr. �08, datë ��.07.2007.
Adresa:  lagjja “loni Dhamo”, ish-hotel Myzeqeja, lushnje.
Kambistë:  Adil Mukaj; Koli Sako
cel.:  068402��08, 0682244795
Tel.:  0� 526 484

75. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “I.SulEJMANI & Sh.MyRTEZA” Sh.P.K., FIER
licenca:  Nr. �09, datë ��.07.2007.
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Adresa:  lagjja “� Maj”, rruga ”Jani Bakalli”, pranë poliklinikës qendrore, Fier.
Kambistë:  Islam Sulejmani; Shkelqim Myrteza
cel.: 068�4�5790, 06924�6588

76. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “MATI uNIoN” Sh.P.K., lAÇ
licenca:  Nr. ��0, datë 02.08.2007.
Adresa:  Bulevardi kryesor, laç.
Kambistë:  Mustafa Martinaj
cel.: 06820�77��

77. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “A.K” Sh.P.K., lEZhë
licenca:  Nr. ���, datë 02.08.2007.
Adresa:  lagjja “Besëlidhja”, lezhë.
Kambist:  Amerlon Reçi
cel.: 068202�607
Tel.: 02�5 495�

78. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “ uNIoN B” Sh.P.K., BERAT
licenca:  Nr. ��2, datë 07.08.2007.
Adresa:  lagjja �0 Vjetori, Berat.
Kambist: Sali hoxha
cel.:  0682074488

79. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “ KoÇIu” Sh.P.K., gJIRoKASTëR
licenca:  Nr. ���, datë 0�.09.2007.
Adresa:  lagjja “�8 Shtatori”, gjirokastër. 
Kambistë: lutmir Koçiu; Rebani Koçiu
cel.:  069 20 90 9�5

80. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “lANA” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. ��4, datë 04.09.2007.
Adresa:  Rruga “Irfan Tomini”, pallati 8/�, shk. 2, ap. 2 (pamja nga sheshi), Tiranë.
Kambistë: Krenar Alimerko; Ixhlale Alimerko; Nevila Shabanaj; Amarilda liço
Tel/Faks:  244 278, 
Tel.:  269 6��
cel:  069 20 �� 5�2

8�. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “BESTINA” Sh.P.K., uRA VAJguRoRE, BERAT
licenca:  Nr. ��5, datë 04.09.2007.
Adresa:  lagjja “�8 Nëntori” (pranë Postës), ura Vajgurore, Berat.
Kambistë: Besim guraj; Klementina guraj
Tel.:  0�6 �27�7 
cel:  068 20 86 �05 

82. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “N&B uNIoN” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. ��6, datë 04.09.2007.
Adresa:  Rruga “Dibrës”, pallati 507, Tiranë.
Kambistë: Nexhmi Ferhati; Shkelqim Turku
Tel.:  �66 898

8�. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “ARgI 07” Sh.P.K., BERAT
licenca:  Nr. ��7, datë 04.09.2007.
Adresa:  lagjja “22 Tetori”, Berat.
Kambistë: Arben yzbashi; Albana yzbashi; Adriatik Avdylaj
Tel.: 0�2 �5746
Faks: 0�2 �72888
cel:  069 20 82 80� 
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84. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “EKSPRES J&E” Sh.P.K., DuRRëS
licenca:  Nr. ��8, datë 05.09.2007.
Adresa: lagjja ��, bulevardi kryesor, hotel Durrësi, Durrës.
Kambistë: Kostandin Ekonomi; Entela Ekonomi
cel.: 068 20 46 �0� 
Tel.:  05 229 626

85. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “DoDI” Sh.P.K., FIER
licenca:  Nr. ��9, datë 05.09.2007.
Adresa:  lagjja “Apollonia”, bulevardi “Jakov Xoxa”, Fier.
Kambistë:  Artur Dodi; Albert cucuri; Astrit celaj 
cel.:  068 2� �2 098, 
Tel.:  0� 4�� 46�

86. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “g 24” Sh.P.K., gJIRoKASTëR
licenca:  Nr. �20, datë 05.09.2007.
Adresa: lagjja “�8 shtatori”, gjirokastër.
Kambistë:  Artan gjokaj
cel.:  069 20 80 805 
Tel.:  08 468 760

87. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “JM chANgE” Sh.P.K., KoRÇë
licenca:  Nr. �2�, datë 05.09.2007.
Adresa:  Rruga “Ismail qemali”, nr. 2, Korçë.
Kambistë: Jorgaq Micani
cel.: 069 20 60 685

88. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “RENJA” Sh.P.K., KoRÇë
licenca:  Nr. �22, datë 05.09.2007.
Adresa:  lagjja 9, rruga ”Mis Edit Durhan” (pranë ujësjellës kanalizimeve Korçë), 

Korçë.
Kambistë:  Përparim Rustemi; Alfred Kacidhja; Bardhyl Renja
cel.: 069 20 75 664, 
Tel.:  08 248 0��

89. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “EXchANgE KIMI” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. �2�, datë �4.09.2007.
Adresa:  Rruga ”Dëshmorët e 4 Shkurtit”, pallati �, dyqani nr.�, Tiranë.
Kambistë:  Shefqet Jata
cel.: 069 20 60 �25

90. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “JAuPAJ” Sh.P.K., FIER
licenca:  Nr. �24, datë 26.09.2007.
Adresa:  lagjja “29 Nëntori”, rruga “Dervish hekali”, pranë bar “Rinia”, AVN TV, 

Fier.
Kambistë:  Patriot Jaupaj; Miranda Jaupaj
Tel.:  0�4 � �5 0� 
cel:  069 24 7� 555

9�. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “EXPRES chANgE” Sh.P.K., VloRë
licenca:  Nr. �25, datë 26.09.2007.
Adresa:  lagjja “28 Nëntori”, rruga “Mulla Xhaferri”, ap. ����, Vlorë.
Kambistë:  latif Breshani; Nexhmi Mustafaraj 
cel:  068 22 08 96�
Tel/Faks:  0�� 275 �5
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92. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “MIlI 2007” Sh.P.K., VloRë
licenca:  Nr. �26, datë 26.09.2007.
Adresa:  lagjja “osman haxhiu”, rruga “Demokracia”, ap. 5�7, Vlorë.
Kambistë:  Ismail Shehu; Albert Malaj; Perparim Jaupaj 
Tel.:  0�� �0 �8�
cel:  069 20 54 4�4 

9�. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “EuRo 2007” Sh.P.K., DuRRëS
licenca:  Nr. �27, datë ��.�0.2007.
Adresa:  lagjja nr. �2, rruga “9 Maji”, Durrës.
Kambistë:  Raimond Çollaku; yllka lala; Arben Çuni; Ngushullim hyzoti
cel.: 0692042778

94. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “Xho-2007” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. �28, datë 29.�0.2007.
Adresa: Rruga ”Kavajës”, pallati nr. 96, shk. 2, ap. �6/�, Tiranë. 
Kambist:  Arben Xhoxhi
cel.: 0682��66��, 0682040���

95.  ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “PlANET- chANgE” Sh.P.K., TIRANë
licenca:  Nr. �29, datë ��.�0.2007.
Adresa:  Blvd. ”Bajram curri”, pallati Aviacionit (ngjitur me kafe bar oSKAR) 

Tiranë.
Kambist:  llazar Nuzi
cel.:  06920�4�78

96. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “MARDEA” Sh.P.K., ElBASAN 
licenca:  Nr. ��0, datë 05.��.2007.
Adresa: Komuna Mollas, Fshati Mollas (pranë tregut fshatar), Elbasan.
Kambist: Bexhet Basha
cel.: 068265��44 

97. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “gogA” Sh.P.K., TIRANë 
licenca:  Nr. ���, datë 07.��.2007.
Adresa: Bulevardi “Bajram curri”, pallatet “� Maji”, shk. 8, apt. 8, Tiranë.
Kambist: Florian goga
Tel.:  �5� 5�9
cel:  0682�52944 

98. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “MIKA” Sh.P.K, TIRANë
licenca:  Nr. ��2, datë �2.��.2007.
Adresa:  Rr. ”Myslym Shyri”, nr.�20, “Nikolla lena”, Tiranë. 
Kambistë:  gjergji Ici; Maksi Ici 
cel.:  0682587���

99. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “M & gR” Sh.P.K, TIRANë
licenca:  Nr. ���, datë �2.��.2007.
Adresa: Bulevardi ”Zogu I”, pallati 654, shk.�, ap.�7, Tiranë.
Kambistë: Maksim likaj; Akile Dhimitri 
cel.: 068206�465

�00. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “lulI –Sh-�985” Sh.P.K, VloRë
licenca:  Nr. ��4, datë �9.��.2007.
Adresa: lagjja “hajro Çakërri”, rruga ”Sadik Zotaj”, pranë Sheshit “Pavarësia”, 

Vlorë.
Kambist:  Fabjon Xhemali 
Tel.:  0� ��� 682
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�0�. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “AlB – coMMERcE” Sh.P.K., TIRANë 
licenca:  Nr. ��5, datë 20.��.2007.
Adresa: Rruga “Bardhyl”, pallati �8, shk. 4, ap. 2, Tiranë.
Kambistë: Jetnor Isufaj; Dashamir Bejaj 
cel.: 069 24 72 502, 069 22 88 0�2

�02. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “ANDET 2005” Sh.P.K., VloRë 
licenca:  Nr. ��6, datë 26.��.2007.
Adresa: lagjja “osman haxhiu”, Rruga “Demokracia” (pranë Sahatit), Vlorë.
Kambistë: Petrit Veliu; lutfi Nuredini
Tel/Faks:  0� ��� 659 
cel.:  069 22 90 778 

�0�. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “gITA” Sh.P.K, TIRANë
licenca:  Nr. ��7, datë 26.��.2007.
Adresa:  Rruga “Kavajës”, pallati ��8, shk. 2, ap.�0, (kryqëzimi “2� Dhjetori”), 

Tiranë.
Kambistë:  Myftar Kaziaj; gëzim Kaziaj 
cel.:  0682��4076
Tel/Faks: 04 2�6 904

�04. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “MIÇo-PAluKA” Sh.P.K, TIRANë
licenca:  Nr. ��8, datë 26.��.2007.
Adresa: Rruga “Dibrës”, pallati 507, Tiranë.
Kambist: Mikel Paluka
cel.: 0682�55526

�05. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “NIKolARo” Sh.P.K, ElBASAN
licenca:  Nr. ��9, datë 26.��.2007.
Adresa:  Rruga ”Jorgji Dilo”, lagjja nr.�, pallati ��, cërrik, Elbasan.
Kambist:  Sokol Dudija 
cel.: 0682�560�0
Tel/Faks:  05 8�� 687

�06. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “REDI-R” Sh.P.K, TIRANë
licenca:  Nr. �40, datë 27.��.2007.
Adresa:  Rruga “Avdyl Frashëri”, pallati ��/�, shk.�, ap.�2, Tiranë.
Kambist:  ylli Ramaj
cel.:  0692020577

�07. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “ARBEl” Sh.P.K, lEZhë
licenca:  Nr. �4�, datë �7.�2.2007.
Adresa:  Rruga “luigj gurakuqi”, lezhë. 
Kambistë:  Alma Marku; Andrea Marku 
Tel: 02 �5� 5�0
cel.:  06820�498�

�08. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “A & q” Sh.P.K, FIER
licenca:  Nr. �42, datë 24.�2.2007.
Adresa:  lagjja “29 Nëntori”, rruga “Kastriot Muço”, pallati 8, Fier.
Kambistë:  Arjan Çepele; qemal Zylalaj; Novruz Zylalaj 
cel.:  0682�5���9 

�09. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “MERIDIANA TRAVEl TouR” Sh.P.K, TIRANë
licenca:  Nr. �4�, datë 24.�2.2007.
Adresa:  Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, nr. 7, Tiranë. 
Kambistë:  Andi Alimehmeti; Edmond Konomi
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Tel:  256644 
cel.:  069 20 22 6�7

��0. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “oRgES-chANgE” Sh.P.K, DuRRëS
licenca:  Nr. �44, datë 27.�2.2007.
Adresa:  lagjja �2, rruga “9 Maji”, Durrës.
Kambistë:  Skënder Trebeshina; Sokol Janina
cel.:  0692��578�, 068�565265

���. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “B.lIKA” Sh.P.K, TIRANë
licenca:  Nr. �45, datë ��.�2.2007.
Adresa:  Rruga “4 Shkurti”, pallati �, Tiranë. 
Kambistë:  Bashkim lika; Maklen Mici 
cel.:  0692���22

��2. ZyRA E KëMBIMEVE VAluToRE “lI & co” Sh.P.K, TIRANë
licenca:  Nr. �46, datë 0�.0�.2008.
Adresa:  Blvd. “Bajram curri”, pallatet “Agimi”, shkalla 8, ap. b, Tiranë. 
Kambistë:  ligor Treni; Ferzilet Treni
Tel:  259 990 
cel.:  068 20 08 ���
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ANEKS 7.

LISTA E RREGULLOREVE DHE UDHËZIMEVE TË MBIKËQYRJES BANKARE 
NË FUQI, DERI NË KORRIK 2008.

�- Rregullorja “Për madhësinë dhe plotësimin e kapitalit fillestar minimal, për veprimtaritë 
e lejuara për bankat dhe degët e bankave të huaja të licencuara”, miratuar me vendimin 
e Këshillit Mbikëqyrës nr. 5�, datë 22.04.�999. 

2- udhëzim metodik “Për rreziqet nga këmbimet valutore” datë 26.06.�999.

�- Rregullorja “Për pozicionet e hapura valutore”, miratuar me vendimin e Këshillit 
Mbikëqyrës nr. 59, datë 05.05.�999, ndryshuar me vendimin nr. ��8, datë 
0�.�2.�999.

4- udhëzimi “Mbi administrimin e rrezikut të normës së interesit”, miratuar me vendimin 
e Këshillit Mbikëqyrës nr.6�, datë 05.07.2000.

5- Rregullorja “Për investimet nga bankat në kapitalin e shoqërive tregtare”, miratuar 
me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr.42, datë 06.06.200�.

6- udhëzimi “Për certifikatat e depozitave”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës 
nr. 79, datë 0�.�0.200�.

7- Rregullorja “Për rreziqet e tregut”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 
72, datë 02.06.�999, ndryshuar me vendimin nr. 98, datë �9.�2.200�.

8- udhëzimi “Për kujdestarinë dhe likuidimin e bankave”, miratuar me vendimin e 
Këshillit Mbikëqyrës nr.45, datë �2.06.2002.

9- Këshilli Mbikëqyrës me vendimin nr. 58, datë 24.07.2002 miraton shtimin në 
veprimtaritë e lejuara të bankave të “veprimtarisë bankare lidhur me arin dhe metalet 
e çmuara”.

�0- udhëzimi “Për likuiditetin e bankave”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës 
nr. 04, datë �9.0�.2000, ndryshuar me vendimin nr. 08, datë �2.02.200�. 

��- Rregullorja “Për licencimin e shoqërive të kursim-kreditit”, miratuar me vendimin e 
Këshillit Mbikëqyrës nr. ��, datë 27.02.2002 dhe ndryshuar me vendimin nr. 09, datë 
�2.02.200�.

�2- udhëzimi “Për raportimin e veprimeve të këmbimeve valutore” miratuar me vendimin 
e Këshillit Mbikëqyrës nr. 69, datë �0.07.200�.

��- Rregullorja “Për veprimtarinë valutore”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës 
nr. 64, datë �0.07.200�, ndryshuar me vendimin nr.�0�, datë �0.�2.200�.

�4- Rregullorja “Për ekspertët kontabël të autorizuar të bankave” miratuar me vendimin 
e Këshillit Mbikëqyrës nr.06, datë 29.0�.200�, ndryshuar me vendimin nr.�02, datë 
�0.�2.200�.

�5- Rregullorja “Për parandalimin e pastrimit të parave”, miratuar me vendimin e Këshillit 
Mbikëqyrës nr.�0, datë 25.02.2004.
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�6- Rregullorja “Për mbikëqyrjen e transaksioneve bankare në rrugë elektronike” miratuar 
me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 28, datë �0.0�.2005.

�7- Rregullorja “Për normat e mbikëqyrjes së subjekteve jobanka që ushtrojnë veprimtari 
financiare” miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 60, datë 05.07.2000 dhe 
ndryshuar me vendimin nr.��, datë 27.04.2005.

�8- Sistemi i raportimit të subjekteve jobanka që kryejnë veprimtari financiare, miratuar 
me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. �2, datë 27.04.2005.

�9- Sistemi i raportimit të shoqërive të kursim-kredive, miratuar me vendimin e Këshillit 
Mbikëqyrës nr.44, datë 08.06.2005.

20 - Rregullorja “Për mbikëqyrjen e konsoliduar të bankave” miratuar me vendimin e 
Këshillit Mbikëqyrës nr. 68, datë 28.07.2005.

2�- Rregullorja “Për licencimin e subjekteve jobanka”, miratuar me vendimin e 
Këshillit Mbikëqyrës nr. 96, datë 26.��.200�, ndryshuar me vendimin nr. 88, datë 
�6.��.2005.

22 - Rregullorja “Për kushtet minimale teknike dhe të sigurisë së mjediseve të punës së 
subjekteve që licencohen nga Banka e Shqipërisë”, miratuar me vendimin e Këshillit 
Mbikëqyrës nr. �02, datë 28.�2.2005.

2�- 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. �2, datë 0�.05.2006.

24- udhëzimi “Për kapitalin rregullator”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës 
nr. 57, datë 05.05.�999 dhe ndryshuar me vendimet: nr. 2�, datë 24.0�.2004, nr. 45, 
datë 08.06.2005 dhe nr. 70, datë �2.09.2006 të Këshillit Mbikëqyrës.

25- Rregullorja “Për mbikëqyrjen e shoqërive të kursim-kreditit” miratuar me vendimin 
e Këshillit Mbikëqyrës nr. 4�, datë 08.06.2005, ndryshuar me vendimin nr. 68, datë 
��.09.2006.

26- Rregullorja “Për administratorët e bankave dhe të degëve të bankave të huaja” 
miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. �20, datë �0.�2.200�, ndryshuar me 
vendimin nr. 69, datë ��.09.2006.

27- Rregullorja “Për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën 
e Shqipërisë”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 7�, datë ��.09.2002, 
ndryshuar me vendimin nr. 0�, datë 26.0�.2005, ndryshuar me vendimin nr. 80, datë 
25.�0.2006.

28- Rregullorja “Për administrimin e rrezikut të kredisë” miratuar me vendimin e 
Këshillit Mbikëqyrës nr. 52, datë �4.07.2004, ndryshuar me vendimin nr. �0�, datë 
27.�2.2006. 

29- Rregullorja “Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit”, miratuar me vendimin 
nr. 58, datë 05.05.�999, ndryshuar me vendimet e Këshillit Mbikëqyrës: nr.86, datë 
07.��.200�; nr.72, datë ��.09.2002; nr. �0, datë �6.04.200�; nr. 82, datë 08.�0.200�; 
nr. 22, datë 24.0�.2004; nr. 46, datë 08.06.2005 dhe nr. 07, datë ��.0�.2007.

�0- Rregullorja “Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e degëve të bankave të 
huaja”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 57, datë �5.�0.2007.
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��- Sistemi Raportues i unifikuar për degët e bankave të huaja, miratuar me vendimin 
e Këshillit Mbikëqyrës nr. 58, datë �5.�0.2007.

22- Rregullorja “Për licencimin, organizimin dhe mbikëqyrjen e zyrave të këmbimit 
valutor”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. ��, datë 06.06.2007, ndryshuar 
me vendimin nr.7�, datë 27.��.2007. 

��- Rregullorja “Për sistemin e kontrollit të brendshëm në bankat dhe degët e bankave 
të huaja”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 24, datë 26.0�.2008.

�4- Rregullorja “Për administrimin e rrezikut nga ekspozimet e mëdha të bankave”, 
miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. ��, datë �0.04.2008.
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SHËNIME

1 Me vendimin nr. 78, datë 12.12.2007 Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë miratoi bashkimin me përthithje të Bankës Italo Shqiptare Sh.a 
në Bankën Amerikane të Shqipërisë Sh.a. dhe me vendimin nr. 22, datë 
12.03.2008 revokoi licencën e Bankës Italo - Shqiptare sh.a.

2 Në saktësimin e degëve të Bankës Raiffeisen për fundin e vitit 2006 është 
ulur numri i degëve të kësaj banke në Librazhd, nga 2 në 1.

3 Në saktësimin e degëve të Bankës Raiffeisen për fundin e vitit 2006 është 
ulur numri i degëve të kësaj banke në Korçë, nga 4 në 2. 

4 Në saktësimin e degëve të Bankës Raiffeisen për fundin e vitit 2006 është 
ulur numri i degëve të kësaj banke në Tepelenë, nga 2 në 1.

5 Në saktësimin e degëve të Bankës Raiffeisen për fundin e vitit 2006 është 
ulur numri i degëve të kësaj banke në Çorovodë, nga 2 në 1.

6 Në saktësimin e degëve të Bankës Raiffeisen për fundin e vitit 2006 është 
ulur numri i degëve të kësaj banke në Pukë, nga 2 në 1.

7 Në saktësimin e degëve të Bankës Raiffeisen për fundin e vitit 2006 është 
ulur numri i degëve të kësaj banke në Përmet, nga 2 në 1.

8 Këto janë hua të akorduara ndaj individëve të cilët vlerësohen si kredimarës 
me rrezik të lartë. Për këtë arsye, norma e interesit e tyre është më e lartë se 
ajo e tregut. 

9 Është bërë saktësimi i numrit të degëve dhe agjencive të bankës mbi 
bazën e informacionit që dërgoi banka në Bankën e Shqipërisë, në muajin 
shkurt 2007. Pra, nga 83 degë dhe agjenci që raportonte në fund të vitit 
2006 sipas informacionit vjetor të Bankës Raiffeisen, në bazë të saktësimit që 
dërgoi në muajin shkurt 2007, numri i degëve të kësaj banke, në fund të vitit 
2006 është 93. Diferenca është 10 degë më shumë. 

10 Dega Prizren dhe Dega Prishtinë, janë miratuar paraprakisht.
11 Rrjeti i degëve të Degës së Bankës së Parë të Investimeve në Tiranë 

është transferuar në Bankën e Parë të Investimeve – Albania sh.a., në bazë 
të marrëveshjes “Për transferimin e aktiviteteve nga Dega e Bankës së Parë të 
Investimeve në Tiranë tek Banka e Parë e Investimeve – Albania sh.a., Tiranë”. 
Degës në Tiranë të Bankës së Parë të Investimeve i është revokuar licenca 
me vendimin nr. 28, datë 09.04.2008 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë. 

12 Të dhënat për numrin mesatar të popullsisë për vitet 2003, 2004, 2005 
e 2006 janë marrë nga Raporti Statistikor Mujor – Dhjetor 2007 i Bankës së 
Shqipërisë (tabela 01 – 03). 

13 Të dhënat për numrin e popullsisë më 1 janar 2008 janë marrë nga 
faqja kryesore e web-it të Institutit të Statistikës (datë 03.06.2008). 

14 Rreth 21% në euro, 7% në gbp dhe 72% në usd, ndonëse normat e 
interesit për usd kanë shfaqur luhatshmëri, gjatë vitit 2007.

15 60.4 për qind e letrave me vlerë në monedhë të huaj janë me maturim 
të mbetur deri në 1 vit. 

16 Ref. Grafik 5. Peshat e grupbankave në sistem sipas totalit të aktiveve.
17 G2 pa bankën që iu shtua, raporton një rritje prej 33 miliardë lekësh.
18 Referuar tremujorit të katërt të vitit krahasuar me tremujorin e tretë.
19 Në këtë zë përfshihet si kredia që iu akordohet bizneseve për qëllime 
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investimi në pasuri të paluajtshme, ashtu dhe kredia që i jepet individëve për 
blerjen e pasurive të paluajtshme.

20 Në fundvitin 2006 “kredi me probleme/tepricë kredie” mbi baza neto, 
llogaritet në nivelin 1.36 për qind.

21 Vlera e konsiderueshme e kredive të fshira (writte-off) gjatë vitit 2007 dhe 
konkretisht prej 304.7 milionë lekësh ndryshe nga pakësimi i tyre gjatë vitit 
2006 me 293 milionë lekë, rezulton në përmirësimin fiktiv të raportit “kredi 
me probleme/tepricë kredie” gjatë vitit 2007. 

22 Të dhënat mbi vendet e rajonit i referohen tremujorit të tretë të vitit 2007 
(*Raporti për Turqinë i referohet muajit Tetor’07.** Raporti për Shqipërinë i 
referohet fundvitit 2007).

Burimi: “South Eastern Europe & Mediterranean Emerging Market 
Economies Bulletin”, November’07 (BOG).

23 Në investime në letra me vlerë përfshihen obligacionet e Qeverisë 
Shqiptare dhe letra me vlerë të blera në tregjet e huaja. 

24 Peshat në përqindje të kapitalit të paguar llogariten duke marrë në 
konsideratë edhe diferencat e rivlerësimit. 

25 Sipas manualit kontabël, primet e aksioneve përfaqësojnë shumën 
e paguar nga aksionerët në tejkalim të vlerës emërore të aksioneve të 
emetuara. 

26 Në nëntor 2007.
27 Dega në Tiranë e Bankës Alfa dhe Dega në Tiranë e Bankës Kombëtare 

të Greqisë. 
28 Në llogaritjen e rritjes së kapitalit rregullator të G2 nuk është përfshirë 

efekti zvogëlues i dy degëve të bankave të huaja.
29 Rregullorja ka filluar të zbatohet gjatë tremujorit të parë të vitit 2007.
30 Në llogaritjen e rritjes së totalit të aktiveve dhe zërave jashtë bilancit 

të grupit G2 nuk është përfshirë efekti zvogëlues i dy degëve të bankave të 
huaja. 

31 Treguesi përfshin katër kategoritë e aktiveve të pasqyruara në tabelë me 
vlerën kontabël të ponderuara sipas rrezikut përkatës me 0%, 20%, 50% dhe 
100%, si edhe totalin e zërave jashtë bilancit të ponderuar me koeficientët 
përkatës të rrezikut.

32 Mjaftueshmëria e kapitalit për të dyja bankat përllogaritet në mënyrë 
evidente nën mjaftueshmërinë e sistemit bankar gjatë gjithë vitit 2007 si edhe 
në fund të vitit 2006. 

33 Analiza më e thelluar e sjelljes së këtij komponenti zbulon një ecuri 
të mirë dhe të krahasueshme të tij pothuaj në të gjitha bankat e sistemit, 
përjashtimisht tre bankave. 

34 Ky fenomen identifikohet gjithmonë në tremujorin e fundit të vitit për arsye 
të rillogaritjes së tatimit faktik kundrejt atij të parashikuar gjatë vitit, ndërkohë 
që evidentohen edhe dy ose tre banka që e raportojnë efektin e tatimit vetëm 
në fund të vitit, duke mos e shpërndarë në mënyrë të njëtrajtshme gjatë vitit 
ushtrimor. Sidoqoftë, argumenti i fundit duket të ketë patur fare pak ndikim 
për vitin 2007.

35 Treguesi i kthimit nga aktivet jo mesatare është një tregues i luhatshëm 
dhe që nuk përdoret përgjithësisht në analiza. Në këtë analizë përdoret për 
qëllime krahasueshmërie me BE dhe Greqinë.

36 Burimi: Banka e Greqisë, T3 2007.
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37 Kjo metodologji është përdorur për herë të parë nga Banka e Anglisë 
në raportet e saj të stabilitetit financiar dhe më pas është përdorur edhe nga 
Banka Danimarkës dhe e Suedisë.

38 ∑ e ardhuara neto nga interesat; e ardhura neto nga aktivitetet e tjera.
39 Aktivet e ponderuara me rrezik për fundin e vitit 2007 janë përllogaritur 

në bazë vjetore, mbështetur mbi raportimet e tremujorit të tretë vetëm për dy 
banka, Alpha dhe BKG, të cilat për tremujorin e katërt dhe në vazhdim janë 
subjekt i kuadrit të ri rregullator për degët e bankave të huaja dhe rrjedhimisht, 
nuk janë të detyruara të raportojnë aktive të ponderuara me rrezik për efekt 
të llogaritjes së RMK. 

40 Sidomos kur bëhet fjalë për rritje të shpejta dhe të njëpasnjëshme, në 
kushtet kur treguesi ka arritur një nivel relativisht akomodues.

41 Rritja e komponentit të dytë mund të shpjegohet disi me ofertat 
promocionale që hodhën në treg disa banka, për të thithur depozita me 
interesa të favorshëm.

42 Shpenzimet nga aktivitetet e tjera, pa përfshirë shpenzimet për 
provigjone.

43 Banka e Shqipërisë (2003), Metodika e Statistikave Monetare dhe 
Financiare.

44 Duke përfshirë totalin e aktiveve të institucioneve financiare jobanka 
“Tirana Leasing” dhe “ Besa”, të cilat nuk janë objekt i mbikëqyrjes së Bankës 
së Shqipërisë si dhe të subjektit jobankë “Partneri Shqiptar në Mikrokredi” 
(ndryshuar emri në “Opportunity Albania”), i cili është licencuar nga Banka 
e Shqipërisë rrjedhimisht duke u bërë dhe objekt i mbikëqyrjes së saj nga 
06.06.2007. 

45 Sipas rregullores “ Për mbikëqyrjen e shoqërive të kursim-kreditit dhe 
unioneve të tyre”, neni 11, i cili adreson çështjen e raportimit, këto institucione 
janë të detyruara të raportojnë pranë Bankës së Shqipërisë mbi gjendjen 
financiare dhe normat e mbikëqyrjes me një frekuencë gjashtëmujore. 

46 Të gjithë treguesit janë mbi baza bruto (përfshirë provigjonet). Treguesit 
që i referohen institucioneve financiare jobanka nuk marrin në konsideratë të 
dhënat e subjekteve jobanka jashtë mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë. 

47 Të dhënat i referohen fundit të vitit 2007.
48 I referohet fundit të vitit 2007.
49 Stoku i shtëpive në Rumani deri në fund të viteve ’90 ka qenë më i lartë 

sesa kërkesa e përgjithshme për shtëpi.
50 Të dhënat i referohen fundit të vitit 2005.
51 Të dhënat i referohen fundit të vitit 2007.
52 Burim DPM, BSh.
53 BKT, BT, BASh, BKG, Alpha.
54 Sipas përcaktimit të kuadrit rregullator mbikëqyrës për portofolin e huave 

për shtëpi (hipotekare), ponderimi me një koeficient rreziku prej 50% të këtij 
portofoli për efekt të llogaritjes së mjaftueshmërisë së kapitalit, kërkon 2 herë 
më pak njësi monetare kapital sesa për llojet e tjera të huave dhe për të 
njëjtën madhësi aktivesh, me qëllim ruajtjen e normës minimale prej 12% të 
mjaftueshmërisë së kapitalit. 

55 Këto norma përfaqësojnë përkatësisht normën mesatare të interesit në 
euro dhe lekë.

56 Nga informacionet që vijnë prej tregjeve ndërkombëtare, rezulton se 
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ndonëse Rezerva Federale e ka ulur normën bazë të interesit me ritme të 
shpejta, indeksi LIBOR që përbën një indeks themelor për kuotimin e huave 
në tërësi ka mbetur i lartë, si rrjedhojë e pasigurive që ekzistojnë në treg nga 
kriza e subprime.

57 Burim DPM, BSH.
58 Totali i depozitave të sistemit përllogaritet rreth 85% e totalit të aktivit, 

dhjetor 2007.
59 Rreziku që shfaqet nga pasja e një mospërputhjeje të madhe ndërmjet 

depozitave dhe huave mund të reduktohet nga zgjerimi i bazës së 
depozitave.

60 Shtëpitë, në një pjesë të mirë të huamarrjeve, kanë statusin e 
kolateralit.

61 Është bërë saktësimi i numrit të degëve dhe agjencive të bankës mbi 
bazën e informacionit që dërgoi banka, në Bankën e Shqipërisë, në muajin 
shkurt 2007. Pra, nga 83 degë dhe agjenci që raportonte në fund të vitit 
2006 sipas informacionit vjetor të Bankës Raiffeisen, në bazë të saktësimit që 
dërgoi në muajin shkurt 2007, gjendja e numrit të degëve të kësaj banke në 
fund të vitit 2006 është 93 degë. Diferenca është 10 degë më shumë. 

62 Dega Prizren dhe Dega Prishtinë janë miratuar paraprakisht.
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