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A. MISIOnI I 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. 

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 
përkatëse;

d) ndërtimit të politikave, të cilat synojnë orientimin e sistemit bankar 



Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2008 2008

8 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 9

Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2008 2008

8 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 9

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. TË PËRGJITHSHME

Ligji “Për bankat në Republikën e Shqipërisë” dhe arritja në vazhdimësi 
e objektivave afatmesëm dhe afatgjatë të Bankës së Shqipërisë, konsolidoi 
në vijueshmëri punën për rishikimin e kuadrit rregullativ mbikëqyrës, për 
përputhshmërinë e tij me dispozitat e ligjit, ndërthurjen me zbatimin e parimeve 
të rishikuara të Komitetit të Bazelit për një mbikëqyrje efektive dhe koncepteve 
të reja të Akordit të Ri të Kapitalit, direktivave të Këshillit Evropian dhe 
praktikave më të mira në fushën e rregullimit e mbikëqyrjes së institucioneve 
financiare, të licencuara nga Banka e Shqipërisë. 

Hartimi dhe rishikimi i rregulloreve të mbikëqyrjes bankare është 
realizuar nëpërmjet grupeve të punës me pjesëmarrjen e përfaqësuesve jo 
vetëm të Departamentit të Mbikëqyrjes, por edhe të Departamentit Juridik, 
të Departamentit të Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit Evropian dhe 
Komunikimit, dhe Departamentit të Stabilitetit Financiar. Bashkëpunimi me 
këto departamente ka për qëllim hartimin e akteve rregullative në përputhje me 
standardet e teknikës legjislative, standardet dhe direktivat e Bashkimit Evropian 
dhe detyrimet që rrjedhin në zbatim të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit për 
integrimin në Bashkimin Evropian. në këtë proces janë konsideruar gjithashtu, 
fenomenet pasojë e krizave sistemike financiare, përvoja e deritanishme 
dhe standardet e mbikëqyrjes bankare, modelet e bankave qendrore dhe 
autoriteteve mbikëqyrëse të vendeve të Bashkimit Evropian dhe të rajonit etj..

Procesi i hartimit dhe rishikimit të rregulloreve të mbikëqyrjes mbart mendimin 
e industrisë bankare dhe subjekteve të tjera financiare, të përftuar nëpërmjet 
takimeve dhe tryezave të përbashkëta të Bankës së Shqipërisë, të Shoqatës 
Shqiptare të Bankave, të industrisë bankare, të projekteve të konvergjencës (si 
për shembull, SPI Albania).

Viti 2008 finalizoi hartimin e disa rregulloreve të reja të mbikëqyrjes bankare 
dhe njohu ndryshime në disa të tjera. 

2. AKTE TË REJA RREGULLATIVE 

• Me vendimin nr. 24, datë 26.03.2008 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës 
së Shqipërisë u miratua rregullorja “Për sistemin e kontrollit të brendshëm 
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në bankat dhe degët e bankave të huaja”. Rregullorja përcakton kërkesat 
e autoritetit mbikëqyrës lidhur me kontrollin e brendshëm, si pjesë e 
qeverisjes së përgjegjshme të bankave, të cilat synojnë promovimin e 
një sistemi të mjaftueshëm të kontrollit të brendshëm si faktor kryesor 
në drejtimin dhe administrimin e tyre. Rregullorja përkufizon sistemin 
e kontrollit të brendshëm si një proces të vazhdueshëm të kryer nga 
strukturat e administrimit, drejtimit dhe kontrollit të bankës, si dhe nga 
personat që kryejnë funksionet e kontrollit të brendshëm, me qëllim 
monitorimin dhe vlerësimin e vazhdueshëm të mjaftueshmërisë dhe 
efektivitetit të politikave, procedurave dhe mekanizmave të kontrollit 
brenda një banke si dhe cilësinë e operacioneve të veprimtarisë së 
saj. Bashkërendimi i veprimtarisë së strukturave, mekanizmave dhe 
procedurave të kontrollit siguron monitorimin e zbatimit të politikave të 
bankës, duke vlerësuar shkallën e realizimit të objektivave të shprehur 
në këto politika, vlerësimin e efektivitetit të veprimtarisë bankare dhe 
financiare të saj, identifikimin, matjen dhe monitorimin e nivelit të 
rreziqeve si dhe parandalimin dhe administrimin efektiv të tyre, një 
informacion të përshtatshëm, të saktë dhe të besueshëm të gjendjes 
financiare të bankës dhe përputhshmërinë me aktet ligjore dhe nënligjore 
në fuqi, si dhe zbatimin e politikave, rregullave dhe procedurave të 
brendshme të miratuara nga këshilli drejtues ose drejtoria.

Rregullorja siguron (1) parimin e një funksioni të përhershëm, të pavarur 
dhe të paanshëm të sistemit të kontrollit të brendshëm, përcakton (2) në vija 
të përgjithshme, fushën e kontrollit të brendshëm dhe detyrat e përgjegjësitë e 
njësisë së kontrollit të brendshëm, - si pjesë e rëndësishme e sistemit të kontrollit të 
brendshëm, në veçanti lidhur me vlerësimin e kapitalit, hartimin e një plani auditimi 
të bazuar në rrezikun, ekzaminimin dhe vlerësimin e informacionit në dispozicion, 
raportimin dhe komunikimin e rezultateve dhe ndjekjen e rekomandimeve dhe 
problemeve si dhe; (3) përkufizon marrëdhëniet e njësisë së kontrollit të brendshëm 
me organet drejtuese të bankës dhe me autoritetin mbikëqyrës. 

• Me vendimin nr. 31, datë 30.04.2008 u miratua rregullorja “Për 
administrimin e rrezikut nga ekspozimet e mëdha të bankave”. 
Rregullorja u hartua në përputhje dhe në zbatim të dispozitave të 
ligjit “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i cili përcakton kufij 
të rinj të lejueshëm për ekspozimet e mëdha, të ndryshëm nga ata 
të parashikuar në rregulloren ekzistuese. Rregullorja konsideron 
Standardet e Komitetit të Bazelit për ekspozimin ndaj rrezikut të 
përqendrimit, Direktivën Evropiane, elemente të administrimit dhe 
vlerësimit të rrezikut sipas Akordit të Ri për Kapitalin (Shtylla I), si dhe 
eksperiencat e vendeve të tjera, lidhur me rregullimin e administrimit 
të rrezikut që rrjedh nga ekspozimet e mëdha të bankave.

Rregullorja është shkrirje e dy rregulloreve të mëparshme të Bankës së 
Shqipërisë “Për kontrollin e rreziqeve të mëdha” dhe “Për marrëdhëniet 
e bankës me personat e lidhur me të”. Ajo përcakton kriteret e autoritetit 
mbikëqyrës për llogaritjen, mbikëqyrjen dhe raportimin e ekspozimeve të 
mëdha të bankës ndaj një personi/klienti ose grupi personash/klientësh të 
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lidhur ose në një marrëdhënie të veçantë me bankën, me qëllim administrimin 
e rrezikut që rrjedh nga ekspozimi i përqendruar ndaj tyre. 

Rregullorja parashikon ndryshime në normat mbikëqyrëse për ekspozimet 
e mëdha siç përcaktohet në ligjin për bankat. në të vendosen disa kufizime 
për kredidhënien e bankës ndaj personave me një marrëdhënie të veçantë 
me të, bëhen përcaktime të kolateralit, që do të njihet si element zbritës 
në llogaritjen e këtij ekspozimi. Gjithashtu, përjashtohen apo përfshihen 
në shuma të reduktuara, disa marrëdhënie në aktiv dhe angazhime jashtë 
bilancit të bankës me persona/klientë ose grup personash/klientësh të lidhur, 
për qëllime të llogaritjes së ekspozimit të madh. Po kështu, bëhet një trajtim i 
veçantë i të drejtave ndaj bankave shumëpalëshe të zhvillimit, sipas plotësimit 
të disa kritereve të njohura nga Komiteti i Bazelit – Shtylla I (metoda standarde) 
dhe vendosen kërkesa mbikëqyrëse e raportuese lidhur me monitorimin e 
vazhdueshëm të ekspozimeve të mëdha.

Subjekte të kësaj rregulloreje janë vetëm bankat. ndërkohë, veprimtaria 
dhe monitorimi i rreziqeve për degët e bankave të huaja, që operojnë në 
Republikën e Shqipërisë janë objekt i një rregulloreje të veçantë.

• Me vendimin nr. 59, datë 29.08.2008 u miratua rregullorja “Mbi 
transparencën për produktet dhe shërbimet bankare e financiare”. 
Rregullorja u hartua në mbështetje dhe zbatim të kërkesave të ligjit 
“Për bankat në Republikën e Shqipërisë” dhe problematikës së shfaqur 
në bankat e sistemit, lidhur me transparencën e tyre në produktet 
dhe shërbimet bankare të ofruara për publikun në përgjithësi, dhe 
klientelën në veçanti. 

niveli i zhvillimit të sistemit bankar bëri evidente rritjen e kompleksitetit të 
produkteve dhe shërbimeve të ofruara nga bankat e sistemit, të cilat kërkonin 
vëmendjen edhe të autoritetit mbikëqyrës. një mbikëqyrje efektive që synon 
mbrojtjen e depozituesit, forcimin e besimit të publikut tek sistemi duke nxitur 
disiplinën e tregut dhe transparencën e këtij të fundit, krijon premisa për 
mbrojtjen edhe të konsumatorit, kur ky i fundit pozicionohet në rolin e klientit 
përdorues të shërbimeve dhe produkteve të sistemit bankar.

Rregullorja fokuson kryesisht kërkesat mbi mënyrën dhe formën e dhënies 
së informacionit klientëve për produktet dhe shërbimet bankare të ofruara, 
për publikimin në veçanti të normave efektive të interesit të depozitave/
kredive, për metodën e llogaritjes së normës efektive të interesit (nEI) për 
kreditë, elementet e kontratës së kredisë dhe depozitave, për marketingun 
e produkteve dhe shërbimeve, ruajtjen e konfidencialitetit të të dhënave të 
klientit, trajtimin e ankesave të këtij të fundit si dhe krijimin e strukturave 
(funksioneve) të veçanta lidhur me këto ankesa etj.. 

Vendosja e kërkesave nga autoriteti për llogaritjen dhe publikimin e nEI-t 
për kreditë, i jep mundësinë konsumatorit/klient të krahasojë ofertat në treg, 
duke e bërë me dije këtë të fundit për kostot, shpenzimet, komisionet etj. të 
detyrueshme për përftimin e këtij produkti. ndërkohë që bankat do të jenë të 
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detyruara tashmë sipas kërkesave të kësaj rregulloreje, të njoftojnë klientin sa 
herë që do të ketë ndryshime në normat e interesit, të elementeve të këtyre të 
fundit etj..

• Me vendimin nr. 60, datë 29.08.2008 u miratua rregullorja “Për 
kërkesat minimale të publikimit të informacionit nga bankat dhe 
degët e bankave të huaja”. Rregullorja u hartua në mbështetje dhe 
zbatim të kërkesave të ligjit “Për bankat në Republikën e Shqipërisë” 
dhe kërkesave të shtyllës së tretë – Disiplinës së Tregut, të Akordit 
të Ri të Kapitalit (Bazel II). Komiteti i Bazelit i kushton rëndësi të 
madhe transparencës, si një element kryesor për një sistem bankar 
të mbikëqyrur efektivisht, të sigurtë dhe të qëndrueshëm, si dhe për 
promovimin e standardeve të cilësisë së lartë të publikimeve.

Rregullorja përcakton kërkesat minimale, mënyrat dhe afatet lidhur me 
informacionin që duhet publikuar në raportet periodike të bankave dhe 
degëve të bankave të huaja, në funksion të rritjes së transparencës dhe nxitjes 
së disiplinës në tregun bankar, si dhe për të siguruar qëndrueshmërinë dhe 
besueshmërinë e sistemit bankar.

Rregullorja parashtron kryesisht kërkesat e autoritetit mbikëqyrës për 
publikimin e informacionit nga bankat dhe degët e bankave të huaja për 
publikun dhe pjesëmarrësit e tregut, në gjashtë kategori kryesore:

a) veprimtaria kryesore e bankës, organizimi dhe drejtimi (qeverisja) i 
përgjithshëm;

b) ecuria (performanca) financiare;
c) gjendja financiare (duke përfshirë kapitalin, aftësinë paguese dhe 

likuiditetin);
d) praktikat dhe strategjitë e administrimit të rrezikut;
e) ekspozimet ndaj rreziqeve (duke përfshirë rrezikun e kreditit, rreziqet 

e tregut, rrezikun e likuiditetit, rrezikun operacional, rreziqet e tjera); 
dhe

f) politikat kontabël.

• Me vendimin nr. 91, datë 24.12.2008 u miratua rregullorja “Për kushtet 
minimale teknike dhe të sigurisë të mjediseve në të cilat kryhen veprimtaritë 
bankare dhe financiare”. Rregullorja përcakton kërkesat minimale për 
kushtet teknike dhe të sigurisë të subjekteve të licencuara nga Banka e 
Shqipërisë për të ushtruar veprimtari bankare dhe financiare, me qëllim 
zhvillimin normal dhe në mënyrë të sigurt të veprimtarisë së tyre. 

Rregullorja zëvendëson udhëzimin “Për kushtet minimale teknike dhe 
të sigurisë së mjediseve të punës të subjekteve që licencohen nga Banka 
e Shqipërisë”. Hartimi i saj lindi si domosdoshmëri nga përvoja gjatë 
inspektimeve në vend në procesin e hapjes së degëve dhe agjencive të reja.

Ajo bën një unifikim të kërkesave për kushtet minimale teknike dhe të 
sigurisë së subjekteve për parandalimin e rrezikut operacional dhe humbjeve 
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financiare që mund të rezultojnë nga materializimi i këtij rreziku, duke mbrojtur 
veprimtarinë e subjektit nga ngjarje të tilla si vjedhjet, dëmtimet e aseteve nga 
fatkeqësi natyrore ose akte terroriste, dëmtime që rrjedhin nga mosfunksionimi 
i sistemeve të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit etj..

Rregullorja përcakton kushtet teknike dhe të sigurisë në zonën e sportelit dhe 
për administrimin e vlerave monetare, kërkesat për mbrojtjen me personel të 
ambienteve dhe kërkesat për transportin dhe shoqërimin e vlerave monetare 
fizike, bazuar në ligjin “Për shërbimin e ruajtjes dhe të sigurisë fizike”. Ajo 
përcakton edhe disa kërkesa të reja shtesë për kushtet teknike dhe të sigurisë 
për zyrat e këmbimit valutor dhe subjektet financiare jobanka.

3. nDRYSHIMET nË KUADRIn RREGULLATOR

• Me vendimet nr. 61, 62 dhe 63, datë 29.08.2008 u miratuan disa 
ndryshime të rëndësishme në rregulloren “Për administrimin e rrezikut 
të kredisë”, në rregulloren “Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit” 
dhe rregulloren “Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e degëve 
të bankave të huaja”. ndryshimet lidhen me administrimin e rrezikut të 
kredisë për bankat dhe degët e bankave të huaja. Ato janë plotësim në 
vazhdimësi i forcimit të masave të ndërmarra nga autoriteti mbikëqyrës 
për minimizimin e rrezikut nga kredidhënia e bankave të sistemit. 

ndryshimet parashikojnë kryesisht masa të veçanta për monitorimin 
e rrezikut nga kredidhënia në monedhë të huaj ose të indeksuar me kurs 
këmbimi, që mund të shfaqet kryesisht në rastet kur kredimarrësit gjenerojnë 
të ardhura në monedhë vendase. Këto janë masa të karakterit administrativ 
dhe të kujdesit (prudencial) dhe monitorimit mbikëqyrës.

Të parat, lidhen kryesisht me punën e këshillit drejtues, duke sjellë në 
vëmendje të këtij organi rrezikun nga kredidhënia në monedhë të huaj, me 
qëllim rivlerësimin e tij në përgatitjen e strategjisë dhe politikave të administrimit 
të rrezikut të kredisë, duke përfshirë edhe udhëzime me raste dhe kërkesa të 
veçanta për garancitë dhe kolateralin. 

Të dytat, janë masa kryesisht të kujdesit prudencial dhe monitorimit të 
mbikëqyrjes, të cilat përfshijnë:

a. rritjen e kërkesave për shpenzime kapitali për portofolet e kredive 
të bankave, të përcaktuara si të ekspozuara ndaj rrezikut të kursit të 
këmbimit: 

• duke ponderuar me 50 për qind më shumë këto portofole për efekt të 
llogaritjes së raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit, si dhe 

• vendosjen e një kufiri prej 400 për qind të totalit të tyre ndaj kapitalit 
rregullator;

b. vendosjen e niveleve më të kufizuara të peshës në treg për degët e bankave 
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të huaja, respektivisht në të paktën një nga treguesit e mëposhtëm në dy 
tremujorë rradhazi, me qëllim sigurimin e zbatueshmërisë së parimeve 
të konkurrencës në treg edhe për këto subjekte:

• 6.25 për qind të totalit të aktiveve të sistemit, ose 
• 6.25 për qind të totalit të depozitave të sistemit.

në rregulloren “Për administrimin e rrezikut të kredisë” jepet edhe përkufizimi 
i kredimarrësit të ekspozuar ndaj rrezikut të kursit të këmbimit, bazuar në disa 
kritere të përcaktuara nga autoriteti mbikëqyrës dhe të detyrueshme për zbatim 
nga bankat dhe degët e bankave të huaja.

• Me vendimin nr. 72, datë 07.10.2008 u miratuan disa ndryshime në 
rregulloren “Për administrimin e rrezikut nga ekspozimet e mëdha të 
bankave”. ndryshimet morën shtysë nga situata aktuale dhe problemet 
e shfaqura në sistemet financiare në botë. Ato synojnë parandalimin 
e fenomeneve negative në sistemin bankar shqiptar. ndryshimet 
konsistojnë kryesisht në vendosjen e kufijve më prudencialë të treguesve 
të ekspozimeve të mëdha dhe në teknikat e llogaritjes dhe njohjes 
së kolateralit, me qëllim shpërndarjen dhe diversifikimin e rrezikut që 
rrjedh nga përqendrimi në investimet e bankave në tregjet financiare 
ndërkombëtare, siç përcaktohet më poshtë: 

 
1) nuk do të konsiderohen kolateral për qëllime të llogaritjes së 

ekspozimeve të mëdha certifikatat e depozitave të emetuara nga vetë 
banka ose nga një bankë e kontrolluar nga kjo bankë;

2) ekspozimi i bankës ndaj shoqërisë mëmë, filialit të bankës apo më 
shumë filialeve të shoqërisë mëmë, nuk mund të tejkalojë 10 për qind 
të kapitalit rregullator të bankës; 

3) nuk do të përfshihen në shuma të reduktuara me 20 për qind të 
ekspozimit:

a. të drejtat ndaj bankave dhe institucioneve financiare që veprojnë në 
vendet e OECD dhe shprehimisht të garantuara prej tyre, me përjashtim 
të rastit kur këto të drejta, sipas rregullave në fuqi, përfshihen në 
kapitalin rregullator të tyre; 

b. të drejtat me afat maturimi jo më shumë se 1 (një) vit ndaj bankave dhe 
institucioneve financiare të vendeve që nuk bëjnë pjesë në OECD ose 
të drejtat mbi 1 (një) vit, ose të garantuara shprehimisht nga bankat 
qendrore dhe nga qeveritë qendrore të vendeve që nuk bëjnë pjesë 
në OECD, me përjashtim të rastit kur këto të drejta sipas rregullave në 
fuqi përfshihen në kapitalin rregullator të tyre.

4. DHËnIE LICEnCASH, MIRATIME PARAPRAKE

Mbështetur në ligjin “Për Bankën e Shqipërisë”, Banka e Shqipërisë është 
ekskluzivisht përgjegjëse për dhënien e licencave dhe mbikëqyrjen e të gjitha 
bankave në Republikën e Shqipërisë. 
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Licencimi i bankave dhe subjekteve të tjera nga Banka e Shqipërisë bëhet 
në zbatim të ligjit dhe të akteve të tjera nënligjore. Viti 2008 ishte një vit me 
ngjarje të rëndësishme në zhvillimet e sistemit bankar në drejtim të funksionit të 
licencimit. Gjatë vitit 2008 u konkretizuan një sërë ndryshimesh që lidhen me:

• strukturën e aksionerëve dhe të kapitalit aksioner të bankave,
• zgjerimin e veprimtarive të bankave, 
• zgjerimin e rrjetit të bankave brenda territorit të Republikës së Shqipërisë,
• ndryshime në statutet e bankave, 
• ndryshime dhe emërime administratorësh të bankave,
• shtrirje e shërbimeve të e – banking, 
• shtimin e subjekteve jobanka që kryejnë veprimtari financiare,
• shtimin e shoqërive të kursim-kreditit,
• shtimin e zyrave të këmbimit valutor. 

Gjatë vitit 2008 nuk është paraqitur ndonjë kërkesë për marrje licence 
bankare, por ndodhën një sërë ndryshimesh strukturore në pronësinë e 
bankave, të cilat konsistojnë në: 

 
• transferimin e pronësisë së 36.25 për qind të aksioneve të kapitalit 

aksioner të Bankës ProCredit sh.a., nga aksionerët International Finance 
Corporation (IFC), pjesë e Grupit të Bankës Botërore dhe fondacioni 
FEFAD, Shqipëri tek aksioneri ProCredit Holding AG, Gjermani; 

• miratimin e zotërimit të pjesëmarrjes influencuese të aksioneve të 
Bankës Credins sh.a. nga aksioneri Balkan Financial Sector Equity 
Holding BV, Holandë në masën 22.17 për qind;

• blerjen e aksioneve të kapitalit aksioner të Bankës Union sh.a. në masën 
12.5 për qind, nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim; 

• transferimin e pronësisë të 76.83 për qind të aksioneve me të drejtë 
vote të kapitalit aksioner të Bankës Italiane të Zhvillimit sh.a., nga 
aksionerët ekzistues, zoti Francesco Mariano Mariano dhe Banca 
Popolare Pugliese S.c.p.A. tek Veneto Banca Holding S.c.p.A.. 

 ndërkohë shoqëria Veneto Banca Holding Sc.p.A., Itali ka shprehur 
interesin dhe ka njoftuar për nënshkrimin e marrëveshjes për blerjen e 
100 për qind të aksioneve të Bankës Italiane të Zhvillimit. Kjo praktikë 
është në procesin e vlerësimit të dokumentacionit;

• rritjen e pjesëmarrjes influencuese nga 15.1525 për qind në 23.64 
për qind të aksioneve të një aksioneri në kapitalin aksioner të Bankës 
Credins sh.a..

në të gjitha transferimet e aksioneve të bankave të miratuara vërehet 
tendenca në rritje e pjesëmarrjes së kapitalit të huaj nga pikëpamja e origjinës. 
Aktualisht nuk ka asnjë bankë me kapital tërësisht shqiptar. nga ana tjetër, 
vërehet hyrja në tregun shqiptar e subjekteve dhe bankave të cilat kanë një 
eksperiencë në tregjet e huaja. Kjo do të ndikojë pozitivisht në zhvillimin e 
sistemit bankar shqiptar, duke sjellë jo vetëm kapital por edhe ekspertizë në 
drejtim të menaxhimit dhe të administrimit të rrezikut bankar.

Si rrjedhojë e ndryshimeve të ndodhura gjatë viteve 2007 dhe 2008, numri 
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i bankave në sistemin tonë bankar shkon në 16 (Bankës Italo-Shqiptare dhe 
Degës në Tiranë të Bankës së Parë të Investimeve iu është revokuar licenca 
përkatësisht në muajin mars dhe në muajin prill të vitit 2008). Fenomen i 
ri që u shfaq në sistemin bankar shqiptar ishte dhe bashkimi i dy bankave. 
Ky fenomen u shoqërua me praktika të reja, të panjohura dhe zbatuara më 
parë. Kështu, u realizua bashkimi me përthithje i Bankës Italo – Shqiptare me 
Bankën Amerikane të Shqipërisë. Pas miratimit të bashkimit të të dyja bankave, 
u vendos revokimi i licencës së Bankës Italo-Shqiptare sh.a. dhe emri i bankës 
përthithëse u ndryshua në Intesa Sanpaolo Bank Albania sh.a.. 

Po ashtu gjatë vitit 2008, pasi përfundoi procesi i transformimit të Degës 
së Bankës së Parë të Investimeve në bankë dhe licencimit të Bankës së Parë të 
Investimit, Albania sh.a. u vendos revokimi i licencës së Degës së Bankës së 
Parë të Investimeve në Shqipëri. 

Pra, rezulton që gjatë vitit 2008 janë revokuar 2 licenca për të ushtruar 
veprimtari bankare. Shumë e rëndësishme është se nuk kemi të bëjmë me 
revokimin e licencave si efekt i dështimit të subjekteve në veprimtarinë e tyre, 
por me revokime që lidhen me transformimet e ndodhura në sistemin bankar 
shqiptar, në drejtim të konsolidimit.

Bankat në zbatim të strategjive të tyre për zgjerim të veprimtarisë, krahas 
degëve dhe agjencive të reja, po kërkojnë shtim të veprimtarive të tjera, si dhe 
produkteve e shërbimeve të reja. 

Kështu Banka Credins shtoi në listën e veprimtarive të licencuara edhe 
veprimtarinë e ”Faktoringut dhe të financimit të transaksioneve tregtare”. Kjo 
veprimtari është një nga risitë e ligjit për bankat të vitit 2006. 

Produktet e reja bankare që u implementuan në vitin 2008, konfirmojnë se 
si rregull klientët e bankave vendosin të përdorin një prej formave të aksesit 
elektronik në bankat e tyre – nëpërmjet kartave paguese, PC apo së fundmi 
edhe nëpërmjet telefonit. Prirja rritëse në përdorimin e kartave është mbështetur 
midis të tjerave edhe nga rritja e numrit të ATM-ve në të gjithë vendin, si dhe nga 
rritja e mundësive për t’u lidhur nëpërmjet internetit. Përveç zgjerimit të gamës 
së produkteve elektronike bankare që ofrojnë për klientët e tyre, bankat janë 
fokusuar tashmë edhe në përmirësimin e sigurisë dhe mbrojtjen e klientëve. 
Shembujt përfshijnë përdorimin e kartave me “chip” si dhe karakteristikat e 
autorizimit të transaksioneve në internet banking. ndërkohë, numri i bankave 
që përdorin produktet elektronike shkoi në 12 në vitin 2008. Bankat emetuan 
në 2008-ën rreth 513,232 karta elektronike nga të cilat 496,301 ishin karta 
debiti dhe 15,391 karta krediti. ndërkohë që numri total i ATM-ve të instaluara 
në sistemin bankar shkoi në 642 copë dhe i POS-eve në 2,953 copë.

Gjatë vitit 2008 u miratuan 8 raste të reja të produkteve e – banking, të 
cilat konsistojnë në implementimin e produktit të internet banking si dhe të 
kartave elektronike bankare e ATM-ve. 

Produktet elektronike bankare të licencuara nga Banka e Shqipërisë në 
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tre vitet e fundit, në bankat tregtare, si edhe totali i tyre në fund të vitit 2008 
paraqiten si më poshtë:

Llojet e produkteve elektronike/vitet 2006 2007 2008 Totali
Karta debiti 6 4 2 12
Karta krediti 5 3 1 9
Mastercard – debiti 1 1 2
Mastercard – krediti - - 1 1
MultiCash 1 - - 1
ATM 6 4 2 12
POS 1 2 2 5
Internet banking 2 2 3 7
Phone banking - - 1 1
Mobile banking - - 1 1

Burimi: Banka e Shqipërisë.

ndërsa, shtrirja e shërbimit të e – banking sipas bankave, në fund të vitit 
2008 paraqitet në tabelën më poshtë:

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  √ √
Alpha Bank– 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. √ √ √
Intesa Sanpaolo Bank Albania sh.a. √ √ √ √
Banka Italiane e Zhvillimit sh.a. √ √

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Veprimtaritë bankare dhe financiare të listuara në ligjin për bankat të vitit 
2006, janë të ndryshme nga lista e veprimtarive të lejueshme sipas ligjit për 
bankat, të vitit 1998. nisur nga këto ndryshime bankat kanë kërkuar rishikimin 
e aneksit të veprimtarive që shoqëron licencat e tyre. Për këtë qëllim, u krijua 
grupi i punës i cili përcaktoi ekuivalentimin e veprimtarive të parashikuara në 
ligjin e vjetër për bankat (1998) me veprimtaritë sipas ligjit të ri për bankat 
(2006). Gjithashtu, u mor vendimi përkatës për lëshimin e anekseve të reja 
të licencave për bankat sipas veprimtarive të parashikuara në ligjin nr. 9662, 
datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”.

në bazë të nenit 24 të ligjit të ri “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, 
Banka e Shqipërisë jep miratimin paraprak, ndër të tjera, edhe për ndryshimet 
në statutin e bankave. në zbatim të kësaj kërkese ligjore, 7 banka kanë 
kërkuar miratim ndryshimesh në statutet e tyre. 

në vitin 2008 janë paraqitur nga bankat 60 kërkesa për miratimin e 
administratorëve të emëruar prej tyre, në përputhje me ligjin “Për bankat në 
Republikën e Shqipërisë”. në kërkesat e paraqitura për miratim paraprak të 
administratorëve kemi raste të ndryshme si më poshtë:

Tabelë �. Produktet 
elektronike ndër vite. 

Tabelë 2. Shërbimi e-
banking sipas bankave, 
dhjetor 2008.
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• administratorë të rinj, për efekt të lëvizjeve nga pozicionet ekzistuese, 
lëvizje paralele apo emërime të reja; 

• pozicione të reja, si efekt i krijimit të strukturave të reja në banka për 
shembull, njësitë për analizën e rrezikut;

• emërime të reja, si rezultat i vendosjes në drejtimin e bankave të 
përfaqësuesve të aksionerëve të rinj të tyre. 

në vitin 2008 nuk ka patur vendime për refuzimin e miratimit të 
administratorëve të emëruar nga bankat. 

Gjatë vitit 2008 në Bankën e Shqipërisë u paraqit kërkesa nga shoqëria 
Fondi Besa sh.a. për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari financiare 
si subjekt jobankë. në përfundim të procesit të shqyrtimit të dokumentacionit, 
kësaj shoqërie iu dha licenca si subjekt jobankë. 

Me ndryshimet që iu bënë ligjit “Për qiranë financiare” është parashikuar 
që veprimtaria e qiradhënies financiare, si dhe të gjitha subjektet që kryejnë 
vetëm këtë veprimtari të licencohen dhe të mbikëqyren nga Banka e Shqipërisë, 
në përputhje me dispozitat e këtij ligji, të ligjit “Për bankat në Republikën e 
Shqipërisë” dhe të akteve nënligjore të nxjerra prej saj për këtë qëllim. në këtë 
kontekst, janë paraqitur kërkesa pranë Bankës së Shqipërisë nga subjekte që 
ushtrojnë veprimtarinë e qirasë financiare dhe parashikohet që licencat për 
këto shoqëri të lëshohen gjatë vitit 2009. 

në Bankën e Shqipërisë, gjatë vitit 2008, u paraqitën 79 kërkesa për 
licencim të zyrave të këmbimit valutor si edhe iu revokua licenca me kërkesën 
e tyre, 4 zyrave të këmbimit valutor. 

Gjithashtu, si efekt i ndryshimeve në rregulloren “Për licencimin, organizimin, 
veprimtarinë dhe mbikëqyrjen e zyrave të këmbimit valutor” u miratua edhe 
veprimtaria shtesë e atyre zyrave të këmbimit valutor që punojnë si agjent për 
transferimin e parave, për llogari të një subjekti jobankë. Konkretisht, gjatë 
vitit 2008 janë miratuar 38 agjentë. Me miratimin e rregullores së re për 
licencimin e subjekteve jobanka do të trajtohen me dhënien e lejeve, të gjithë 
agjentët e subjekteve jobanka, të cilat nuk janë zyra të këmbimit valutor.

Gjatë vitit 2008, u licencuan 9 shoqëri të reja të kursim-kreditit. Konsolidimi 
i shoqërive të kursim-kreditit vazhdoi edhe në vitin 2008. Kështu, përgjatë tij iu 
revokua licenca 7 shoqërive, si rezultat i bashkimit me shoqëri ekzistuese. Për 
rrjedhojë, në fund të vitit 2008, pas ndryshimeve të ndodhura, lista e subjekteve 
të licencuara nga Banka e Shqipërisë sipas viteve, paraqitet si më poshtë:

Tabelë �. Lista e subjekteve të licencuara nga Banka e Shqipërisë ndër vite.
nr. Subjektet 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 Banka dhe degë të bankave të huaja 13 13 14 15 16 17 17 16 16
2 Subjekte financiare jobanka 2 4 5 7 7 7 6 6 7
3 Zyra të këmbimit valutor 19 38 58 58 54 58 60 112 189
4 Shoqëri të kursim-kreditit 113 131 130 131 125 130 133
5 Unione të shoqërive të kursim-kreditit 2 2 2 2 2 2 2

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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1. VEPRIMTARIA E FUnKSIOnIT TË MBIKËQYRJES nË VEnD

Zyra e Inspektimeve është përgjegjëse për vlerësimin e aktivitetit të bankave 
dhe për kontrollin e respektimit të kuadrit ligjor e rregullativ nga ana e tyre. Puna 
e kryer është bazuar në objektivin për të garantuar zhvillimin e një aktiviteti të 
shëndoshë financiar. Organizimi i punës është bërë në bazë të përcaktimeve 
të ciklit mbikëqyrës të vendosur nga politika operative e mbikëqyrjes. Si një 
hallkë e rëndësishme e përmbushjes së misionit të Bankës së Shqipërisë, ajo 
ka ushtruar funksionet e saj duke iu përmbajtur parimeve mbikëqyrëse, duke 
i qartësuar, thelluar e respektuar ato. 

Gjatë vitit 2008, aktiviteti i subjekteve të licencuara i është nënshtruar një 
analize të thelluar. Kjo ka kërkuar angazhimin intensiv e të zgjeruar të burimeve 
njerëzore dhe ka rezultuar në evidentimin e plotë të disa problematikave. 
Vëmendje e veçantë i është kushtuar parandalimit të fenomeneve 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.

Përveç respektimit të ciklit mbikëqyrës, është mbajtur një kontakt i 
vazhdueshëm me bankat për të tërhequr vëmendjen në kohë për fenomene 
që kanë përbërë shqetësim mbikëqyrës gjatë gjithë vitit. Janë marrë masa 
për adresimin në kohë të fenomeneve të shfaqura, veçanërisht për çështjet e 
cilësisë së portofolit të kredive, mënyrën e aplikimit të normave të interesit dhe 
për më tepër, menaxhimin e situatës së likuiditetit.

Gjatë vitit janë trajtuar edhe ankesa të bëra nga klientë. numri i tyre, 
megjithëse modest, është në rritje në krahasim me vitet e kaluara. ndërsa, 
natyra e problematikës është tregues i një ndërgjegjësimi më të madh të 
publikut për shërbimet e bankave, çka shton nevojën për një vëmendje të 
vazhdueshme për adresimin e duhur të problemeve.

2. BASHKËPUnIMI ME AUTORITETE TË TJERA 

Duke marrë në konsideratë zhvillimet në tregjet financiare, veçanërisht ato 
të muajve të fundit të vitit dhe rëndësinë e pranisë së bankave me kapital 

C. MBIKËQYRJA nË VEnD
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ndërkombëtar, i është kushtuar vëmendje bashkëpunimit 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 si dhe 
ato të rajonit. 

në vijim të marrëveshjes shumëpalëshe të bashkëpunimit të nënshkruar me 
gjashtë vende të rajonit, me qëllim promovimin e një koordinimi të strukturuar 
në fushën e mbikëqyrjes bankare, është realizuar shkëmbimi i informacionit 
për veçoritë mbikëqyrëse të çdo vendi dhe janë hedhur hapat për zgjerimin 
dhe konkretizimin e bashkëpunimit.

Është forcuar bashkëpunimi me Bankën e Greqisë, autoritetin mbikëqyrës 
të sistemit bankar në këtë vend, duke bërë shkëmbimin e eksperiencës dhe 
informacionit dhe duke asistuar në kontrollin në Shqipëri të zgjerimeve të 
bankave me origjinë kapitali nga Greqia, nga ky autoritet. 

Kanë vazhduar përpjekjet për gjetjen e hapësirave ligjore për nënshkrimin 
e marrëveshjes së bashkëpunimit me autoritetet mbikëqyrëse të këtyre 
vendeve.

Ka patur një bashkëpunim të ngushtë me Drejtorinë e Përgjithshme për 
Parandalimin e Pastrimit të Parave. Është siguruar pjesëmarrja e vazhdueshme 
në kuadrin e projektit të binjakëzimit të këtij institucioni me homologun e tij 
gjerman, të financuar nga Komuniteti Evropian.

Është intensifikuar shkëmbimi i informacionit dhe koordinuar aktiviteti me 
Agjencinë e Sigurimit të Depozitave, veçanërisht në muajt e fundit të vitit 
2008, në kuadrin e menaxhimit të situatës së likuiditetit të bankave.

Gjatë vitit 2008 janë kryer këto inspektime:

Lloji i institucionit financiar Inspektime të kryera
Banka 12 inspektime të plota
Institucione financiare jobanka 1 inspektim i plotë
Shoqëri të kursim-kreditit 1 inspektim i plotë
Zyra të këmbimit valutor 34 inspektime
Ambiente fizike të degëve të bankave dhe të zyrave të 
këmbimit valutor 201 inspektime

Burimi: Banka e Shqipërisë.

3. PROBLEMATIKA TË EKZAMInIMEVE

3.1 BAnKAT

Veprimtaria bankare ka njohur zhvillime të ndryshme gjatë vitit 2008. 9 
muajt e parë të vitit, kanë shënuar zgjerim të vazhdueshëm të aktivitetit, rritje 
të vëllimit të punës, të shërbimeve bankare, të kreditimit të ekonomisë, shtrirje 
më të madhe të rrjetit të degëve. Kjo dukuri ka qenë vijim i zhvillimeve të 
vazhdueshme që bankat kanë patur në vitet e fundit. Është konstatuar rritje 

Tabelë 4. Inspektimet e 
kryera gjatë vitit 2008.
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e ndjeshme e konkurrencës, e shprehur kjo në llojet e produkteve të ofruara 
dhe çmimet e tyre. Këto zhvillime kanë tërhequr vëmendjen mbikëqyrëse për 
të ndjekur me kujdes ecurinë financiare, cilësinë e vendimeve të marra dhe 
pasojat e tyre.

në pjesën tjetër të vitit, ka patur një tkurrje të përgjithshme të aktivitetit 
bankar. Kjo ka ardhur si rezultat i shfaqjes së krizës financiare ndërkombëtare. 
Por, në ndryshim nga vendet e tjera ku kanë ndodhur zhvillime të brendshme 
që e kanë stimuluar, problemet e shfaqura në sistemin bankar shqiptar 
kanë ardhur për shkak të tërheqjeve të depozitave nga klientët, si pasojë 
e një mungese besimi të shfaqur. Kjo mungesë besimi është ndikuar prej 
informacioneve që vinin nga tregjet ndërkombëtare si dhe nga zhurmat 
informale që kanë qarkulluar në vend. Tkurrja është evidentuar sidomos me 
rënien e ndjeshme të depozitave të klientëve, veçanërisht të depozitave me 
afat të individëve. në vijim të këtyre ngjarjeve si dhe të parashikimeve për 
një rënie të rritjes ekonomike të vendit gjatë vitit 2009, bankat kanë rishikuar 
planet e tyre strategjike duke përafruar një qasje më konservatore ndaj rritjes 
së aktivitetit. Zhvillimet në treg, sjelljet e konsumatorëve e të bizneseve, situata 
e brendshme e likuiditetit dhe zhvillimet ekonomike që kanë ndikuar bankat 
mëmë në vendet e origjinës, janë faktorët kryesorë që i kanë dhënë formë 
planeve për vitin 2009. Megjithatë, zhvillimet e periudhës së fundit të vitit 
2008 treguan edhe një herë se sistemi bankar është i shëndoshë dhe likuid, 
duke përballuar edhe situata vështirësie të kërkesës në rritje për tërheqjen e 
fondeve. 

Këto zhvillime në sistemin bankar janë ndjekur në mënyrë intensive gjatë 
tre muajve të fundit të vitit 2008. Për këtë qëllim, është kërkuar raportimi 
me baza ditore i situatës së tërheqjeve të depozitave të klientëve dhe i disa 
zërave të veçantë të bilancit, që kanë lidhje të drejtpërdrejtë me përballimin 
e fenomenit. Është ngritur baza e nevojshme e të dhënave dhe është bërë 
përpunimi i tyre, për të përgatitur materiale informuese e analizuese lidhur me 
zhvillimet në sistem me një frekuencë 1-javore. Përveç kësaj, është mbajtur 
kontakt i vazhdueshëm me secilën prej bankave për marrjen e informacionit 
në kohë reale mbi ecurinë rutinë të aktivitetit apo të zhvillimeve të veçanta, që 
kanë përbërë shqetësim mbikëqyrës.

Fokus i veçantë i bankave gjatë vitit ka qenë zhvillimi i funksionit të 
administrimit të rrezikut. Kjo është bërë në varësi të madhësisë së bankës 
dhe llojit të rrezikut të marrë përsipër. në disa prej bankave janë ngritur njësi 
të veçanta që merren me analizën e rrezikut, ndërsa të tjerat kanë krijuar 
pozicione pune për këtë qëllim. 

Mangësitë e konstatuara gjatë mbikëqyrjes në vend përmblidhen në 
përshtatjen e strukturave me zhvillimet e bankës. Kjo 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, për 
mbulim të tërësisë së veprimtarisë si dhe ndjekja e adresimit të problemeve. 
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në mënyrë të vazhdueshme i është dhënë prioritet vëmendjes së organeve 
drejtuese në drejtim të veprimtarisë, aty ku nuk ka qenë e mjaftueshme 
për mirëfunksionimin e njësive organizative; apo krijimin dhe stabilizimin e 
strukturave kur ka qenë e nevojshme. Rëndësi i është kushtuar cilësisë së 
punës për administrimin e rreziqeve.

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 parashikimit të nevojave për kapital 
e gjetjes së 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. Vëmendje e veçantë i 
është kushtuar ruajtjes së nivelit të mirë të likuiditetit të bankave, administrimit 
të duhur të tij, si dhe sigurimit të fondeve të nevojshme për përballimin e 
situatave të vështira. në vijim të pasaktësive të konstatuara në raportimin e të 
dhënave periodike me bazë mujore, bankave iu është rekomanduar marrja e 
të gjitha masave të nevojshme për shmangien e dukurisë dhe rritjen e kontrollit 
për saktësimin e të dhënave të dërguara.

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.

Shkeljet janë konstatuar më së shumti lidhur me mosrespektimin e:

a. Ligjit për bankat. Shkeljet ndaj tij kanë të bëjnë veçanërisht me 
ekspozimin ndaj personave të lidhur me njëri-tjetrin. Këto shkelje janë 
konstatuar për shkak të mosevidentimit të saktë të grupeve të lidhura 
të biznesit, që në momentin e marrjes së vendimit për mbështetje me 
kredi. 

b. Rregullores “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, 
veçanërisht për sa i përket klasifikimit të kredive dhe nivelit të 
provigjoneve të krijuara. Plotësimi i dokumentacionit në përputhje me 
të ka qenë një kërkesë e vazhdueshme në vijim të konstatimeve.

c. Rregullores “Për pozicionet e hapura valutore”. Ekzistojnë disa raste 
sporadike të mosrespektimit të kësaj rregulloreje, megjithatë kanë 
qenë situata të përkohshme, të cilat janë përmirësuar në një kohë të 
shpejtë.

d. Rregullores “Për mjaftueshmërinë e kapitalit”. Mosrespektimet kanë 
qenë kryesisht të natyrës teknike si dhe të interpretimit të kërkesave 
rregullative.

e. Rregullores “Për ekspozimet e mëdha”. Janë konstatuar mosraportime 
apo raportime jo të sakta të ekspozimeve të bankave. Kjo për shkak të 
ndryshimeve rregullative të prezantuara gjatë vitit, të cilat megjithatë, 
janë përmirësuar në vijimësi.
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f. Rregullores “Për veprimtarinë valutore”. Vërejtjet për zbatimin e 
kësaj rregulloreje lidhen kryesisht me qëllimin e transfertave apo 
dokumentacionin mbështetës. 

g. Rregullores “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, raportimin e transaksioneve të dyshimta 
dhe zbatimin e kërkesave të ligjit të ri që ka hyrë në fuqi gjatë vitit 
2008. 

h. Rregullores “Për përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe 
komunikimit në subjektet e licencuara nga Banka e Shqipërisë”. 
Mosrespektimet e kësaj rregulloreje janë më të shpeshta çka 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 rikuperimit në rast fatkeqësie. Gjithashtu, është rekomanduar 
në mënyrë të vazhdueshme kontrolli i sistemeve të teknologjisë së 
informacionit dhe komunikimit nga shoqëri të specializuara.

i. Rregullores ”Për mbikëqyrjen e transaksioneve bankare në rrugë 
elektronike”. Mangësitë lidhur me këtë rregullore kanë të bëjnë me 
plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm dhe kohën e dorëzimit të tij 
në Bankën e Shqipërisë. Zbatimi i kësaj rregulloreje është përmirësuar 
ndjeshëm gjatë vitit 2008.

j. Udhëzimit ”Për transparencën e operacioneve dhe shërbimeve 
bankare”. Mosrespektimet e rregullores kanë të bëjnë me dhënien 
e informacionit klientëve lidhur me ndryshimin e kushteve të punës 
në respektim të kontratave, publikimin e plotë të normës referencë 
të interesit, njoftimin e klientit për të gjitha shpenzimet e lidhura me 
kredidhënien, përcaktimin e qartë të llojit të kredisë në kontratat 
përkatëse, penalitetet ndaj të cilave janë të ekspozuar, publikimin e 
plotë të informacionit për kreditë etj.. Gjatë inspektimeve është vënë 
gjithashtu theksi në njoftimin e klientëve për rreziqet ndaj të cilave 
ekspozohen gjatë periudhës së shlyerjes së kredisë.

k. Manualit të Kontabilitetit Bankar. një nga problemet më evidente ka 
qenë klasifikimi i investimeve në letra me vlerë sipas përcaktimeve 
të manualit. Mosklasifikimi i saktë ka sjellë shfaqjen e kostove më të 
ulëta për bankat.

3.2 SUBJEKTET FInAnCIARE 

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 mosllogaritja e saktë dhe mosrespektimi i normave mbikëqyrëse, të 
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përcaktuara në rregulloret e hartuara për funksionimin e tyre. Këto norma 
mbikëqyrëse janë kryesisht të lidhura me nivelet e rrezikut.

Gjatë inspektimit të subjekteve, i është kushtuar mjaft rëndësi përmirësimit 
të strukturave të brendshme si nga pikëpamja organizative ashtu edhe 
nga ajo rregullative për shmangien e mashtrimeve të mundshme. Për këtë 
është kërkuar si çështje me rëndësi, përmirësimi i sistemit të kontrollit të 
brendshëm dhe punës së njësisë së kontrollit të brendshëm. në vijim, është 
kërkuar përmirësimi i procesit kreditues, duke filluar që nga analiza e aftësisë 
kredimarrëse deri në klasifikimin e saktë të portofolit të kredisë në përputhje 
me rregulloren “Për administrimin e rrezikut të kredisë”. 

në bazë të mangësive të konstatuara, është rekomanduar edhe hartimi 
i planeve të zhvillimit sa më realiste, funksionimi i të gjitha strukturave në 
bazë të kuadrit të brendshëm rregullativ, investimi në sisteme të teknologjisë 
së informacionit dhe respektimi i kërkesave të rregullores për teknologjinë 
e informacionit dhe të komunikimit, për krijimin e sigurisë së nevojshme të 
funksionimit normal të aktivitetit.

3.3 ZYRAT E KËMBIMIT VALUTOR

Janë kryer 34 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

Kolapsi i tregut të kredive hipotekare ka qenë kryefjala e zhvillimeve në 
ekonominë botërore gjatë vitit 2008. Rritja ekonomike u vlerësua në nivelin 
3.4 për qind dhe është poshtë nivelit mesatar të rritjes për vitet e fundit, ndërsa 
tregjet financiare kanë përjetuar situata të pafavorshme si shprehje e rënies së 
theksuar të indekseve të aksioneve. Këto zhvillime si dhe perspektiva jo e mirë 
edhe për vitin 2009 detyruan bankat qendrore dhe qeveritë e vendeve më të 
prekura, të ndërmarrin në mënyrë të koordinuar një sërë masash lehtësuese 
dhe stabilizuese për rimëkëmbjen e tregjeve financiare dhe operatorëve të 
tyre, si edhe rikthimin e besimit të publikut. ndërkohë, disa nga institucionet 
financiare me operacione të zgjeruara në mbarë botën pësuan kolaps deri 
në faliment dhe disa të tjera u përthithën apo u shtetëzuan. Pika kulmore u 
shënua nga falimenti i “Lehman Brothers”. 

Stimujt monetarë dhe fiskalë kanë bërë që në fund të vitit 2008, normat 
e interesit në tregjet financiare ndërkombëtare të ulen. Veçanërisht në 
fund të vitit, normat e interesit në tregjet ndërbankare pësuan një rënie të 
ndjeshme, duke ndjekur tendencën në ulje të normave bazë të bankave 
qendrore. Megjithëkëtë, tensionet dhe perceptimi i rrezikut nga pjesëmarrësit 
duket se janë ende në nivele të larta. Kjo gjë reflektohet në peshën e lartë 
të transaksioneve afatshkurtra në tregjet ndërbankare dhe në nivelet ende të 
larta të normave të interesit të aplikuara.

Inflacioni mesatar në rang global shënoi vlerën 3.5 për qind për vitin 
2008, nga 2.1 për qind që ishte në vitin 2007. Megjithëkëtë, thellimi i krizës 
financiare në gjysmën e dytë të vitit 2008 ka shkaktuar një prirje rënëse të 
çmimeve, e cila vlerësohet të vijojë edhe gjatë vitit 2009. Inflacioni vjetor 
vetëm në Eurozonë shënoi vlerën 3.3 për qind për vitin 2008, duke qenë më 
lart se kufiri i sipërm prej 2 për qind i synuar nga BQE. 

Për Eurozonën, viti 2008 u karakterizua nga një ngadalësim i kërkesës 
së brendshme dhe investimeve private, tkurrje e aktivitetit kreditues, rritje e 
papunësisë dhe tendencë rënëse e indekseve të besimit të biznesit dhe të 
konsumatorit. Për rrjedhojë, ekonomia në këtë hapësirë ka njohur ritme 

D. ZHVILLIMET nË SISTEMIn BAnKAR DHE JOBAnKAT
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të ngadalësuara të rritjes në vitin 2008 duke shënuar rreth 0.9 për qind, 
krahasuar me 2.7 për qind në vitin 2007.

në ShBA, zhvlerësimi i pandërprerë i aseteve financiare në bursa, 
performanca e dobët e kompanive kryesore financiare dhe rënia e përshpejtuar 
e çmimeve të banesave ndikuan në mënyrë direkte në ecurinë e ekonomisë 
reale dhe përshpejtuan rënien e indekseve të besimit të konsumatorëve e 
bizneseve dhe njëkohësisht, të investimeve agregate. 

Investimet agregate dhe shpenzimet për konsum, dy ndër përbërësit 
kryesorë në përllogaritjen e PBB-së, pësuan rënie me ritme të përshpejtuara 
në terma vjetorë. Dy treguesit e mësipërm kombinuar me rënien e eksporteve 
agregate për shkak të forcimit të dollarit amerikan dhe rënies së kërkesës në 
botë, shkaktuan kontraktimin e ekonomisë amerikane gjatë dy tremujorëve të 
fundit të vitit.

Të dhënat jo të favorshme të aktivitetit në industrinë prodhuese ndikuan 
në përkeqësimin e treguesve të punësimit në ekonomi. numri mesatar i të 
papunëve u rrit me rreth 25 për qind në vitin 2008 kundrejt mesatares së vitit 
2007, kryesisht si rezultat i rritjes së papunësisë në industritë përpunuese, të 
ndërtimit dhe në sektorin financiar.

1.2 EKOnOMITË E VEnDEVE TË RAJOnIT

Zhvillimet në ekonominë italiane u kushtëzuan nga turbullirat financiare 
e ekonomike në tregjet ndërkombëtare. PBB-ja u kontraktua me mesatarisht 
0.6 për qind në terma vjetorë krahasuar me vitin 2007, si rezultat i rënies së 
kërkesës së brendshme dhe të investimeve. Çmimet e larta të lëndëve bazë 
dhe kërkesa e dobët për mallra e shërbime italiane kushtëzuan aktivitetin 
ekonomik në industrinë prodhuese. Gjatë vitit 2008, prodhimi industrial ra 
me afërsisht 4 për qind krahasuar me një vit më parë. norma mesatare e 
inflacionit për vitin 2008 ishte 3.5 për qind, vlerat më të larta të së cilës u 
përqendruan në gjysmën e parë të vitit. 

Ekonomia e Greqisë rezultoi më e mbrojtur nga efektet e krizës ekonomike 
që përfshiu vendet e industrializuara. Rritja mesatare e PBB-së në terma 
vjetorë për vitin 2008 ishte më e lartë se mesatarja e vendeve të Eurozonës 
dhe shënoi vlerën 2.9 për qind. norma e inflacionit shfaqi prirje rritëse deri në 
muajin shtator, periudhë kur filloi shuarja e presioneve mbi këtë tregues1. 

Rritja ekonomike në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë për 
nëntëmujorin e parë të vitit 2008 ishte mesatarisht 5.7 për qind, lehtësisht më 
lart se rritja e nëntëmujorit të parë të vitit 2007, në vlerën 5.5 për qind. Presionet 
inflacioniste kanë qenë më të larta për vitin 2008. Inflacioni për këtë periudhë 
shënoi vlerën 8.3 për qind krahasuar me 2.3 për qind, në vitin 2007. 

Ekonomia në Turqi shënoi një ngadalësim të normave rritëse gjatë 
nëntëmujorit të parë të vitit 2008, në nivelin prej 3.2 për qind krahasuar 
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me rreth 5 për qind gjatë të njëjtës periudhë në vitin 2007. Ky ngadalësim 
erdhi si pasojë e rënies së ritmeve të rritjes së investimeve private dhe të 
shpenzimeve për konsum. Parashikimet tregojnë për vlera më të ulëta të rritjes 
në tremujorin e katërt të vitit, gjë që pritet të vazhdojë edhe gjatë vitit 2009. 
Inflacioni vjetor në Turqi shënoi vlerën 10.4 për qind gjatë vitit 2008, nga 8.3 
për qind në vitin paraardhës. 

një tjetër zhvillim për t’u përmendur është edhe dobësimi i ekonomive 
reale në përgjithësi, në vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore si edhe 
problemet në tregjet e tyre financiare. Këto vende dallohen për një prani 
të spikatur të disa prej bankave që operojnë edhe në Shqipëri. Veçohen 
Hungaria dhe Ukraina, të cilat janë përballur me një rënie ekonomike, rritje 
të vazhdueshme të deficitit buxhetor, zhvlerësim të monedhës vendase dhe 
reduktim të investimeve direkte hyrëse gjatë vitit 2008, turbulenca në tregjet e 
brendshme financiare, kontraktim të theksuar të kredidhënies, rritje të shpejtë 
të huave me probleme, mungesë likuiditeti etj.. 

1.3 AMBIEnTI EKOnOMIK nË SHQIPËRI

Ecuria e ekonomisë shqiptare u karakterizua përgjithësisht nga tipare 
pozitive gjatë vitit 2008. Ekonomia shqiptare ka shënuar ritme të kënaqshme 
rritjeje ekonomike gjatë nëntëmujorit të parë të vitit, në prani të ruajtjes së 
treguesve kryesorë të stabilitetit makroekonomik. ndërkohë, tremujori i fundit 
i vitit pasqyroi një tablo cilësisht më të ndryshme të zhvillimeve ekonomike. 
nën ndikimin e krizës financiare dhe ekonomike botërore, aktiviteti ekonomik 
në vend ka shfaqur shenja ngadalësimi ndërsa treguesit monetarë kanë patur 
luhatje të dukshme.

Rritja ekonomike në vend është mbështetur kryesisht në rritjen e shpejtë të 
kërkesës së brendshme, në të gjithë komponentët e saj: konsum; investime 
dhe shpenzime qeveritare. Ajo është financuar në masën më të madhe nga 
burimet e brendshme të financimit, duke u shoqëruar me një rritje të shpejtë të 
kredisë për ekonominë. Kredia ka mbështetur kryesisht investimet në ekonomi, 
gjë që duket nga pesha dominuese që zë kredia për biznese në portofolin 
dhe shtesën e portofolit të kredisë. Me gjithë ngadalësimin e treguar gjatë 
vitit 2008, edhe kredia për konsum ka shënuar një rritje të ndjeshme, duke 
dëshmuar për rritjen e konsumit privat në ekonomi.

Kërkesa e lartë e brendshme dhe goditjet e ekonomisë globale, në formën 
e çmimeve të larta të mallrave bazë, u reflektuan në nivele të larta inflacioni 
gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit. Inflacioni vjetor kulmoi në vlerën 4.6 për 
qind në muajin maj, vlerë e cila përbën edhe nivelin më të lartë të tij gjatë 
5 viteve të fundit. ndërkohë, qetësimi i goditjeve të ofertës dhe ngadalësimi 
i kërkesës së brendshme në tremujorin e fundit u shoqëruan me uljen 
progresive të vlerës së inflacionit, deri në nivelin 2.2 për qind në muajin 
dhjetor. Këto zhvillime diktuan ndjekjen e një politike monetare të kujdesshme 
gjatë vitit 2008. norma bazë e interesit është mbajtur e pandryshuar gjatë 
gjithë periudhës, duke synuar balancimin më të mirë të raporteve të kërkesës 
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dhe ofertës si dhe duke kontribuar në kontrollin e pritjeve inflacioniste në 
ekonomi.

Kërkesa e brendshme është reflektuar gjithashtu në rritjen e deficitit tregtar 
dhe të deficitit të llogarisë korente gjatë vitit 2008. Kështu, deficiti i llogarisë 
korente arriti në 14.9 për qind të PBB-së, i ndikuar kryesisht nga rritja e 
shpejtë e importeve dhe ngadalësimi i remitancave përgjatë pjesës së dytë 
të vitit, si pasojë e forcimit të efekteve të krizës ekonomike në ekonomitë e 
vendeve fqinje. 

Politika fiskale ka patur një karakter më ekspansionist gjatë vitit 2008. Ky 
karakter është reflektuar në zgjerimin e investimeve publike dhe të deficitit 
buxhetor. Progresi në fushën e administrimit fiskal dhe rritja brenda parametrave 
e ekonomisë së vendit kanë bërë të mundur rritjen e të ardhurave buxhetore 
dhe kontrollin e deficitit fiskal në nivele të pranueshme. niveli i borxhit publik 
shënoi rritje gjatë vitit 2008, duke arritur në 55.6 për qind të PBB-së nga 52.2 
për qind të një viti më parë. 

Viti 2008 u karakterizua nga ritme relativisht të larta të ekspansionit 
monetar, të nxitura kryesisht nga rritja e shpejtë e kredisë për ekonominë. Ritmi 
mesatar i rritjes vjetore të M3 tregoi vlerën 12.3 për qind, duke shënuar një 
ngadalësim të lehtë nga vlera 15.8 për qind, në vitin 2007. normat e interesit 
pësuan luhatje të ndjeshme, në varësi të ecurisë së likuiditetit në sistem dhe të 
zhvillimeve në tregjet ndërkombëtare, ndërkohë që kursi i këmbimit ka qenë 
përgjithësisht i qëndrueshëm.

Zhvillimi më i rëndësishëm i vitit 2008 ishte kriza financiare dhe ekonomike 
që përfshiu ekonominë botërore. ndikimi i kësaj krize në ekonominë e vendit 
erdhi në rritje graduale gjatë tremujorit të fundit. Pasiguria që përcolli tronditja 
e sistemit financiar botëror u reflektua në tërheqjen e një pjese të depozitave 
nga sistemi gjatë tremujorit të fundit të vitit. Këto tërheqje sollën probleme 
likuiditeti në sistem dhe u shoqëruan me tendenca për rritjen e normave të 
interesit gjatë kësaj periudhe. nga ana tjetër, kjo situatë ndikoi në mënyrë 
të natyrshme në uljen e gatishmërisë së sistemit për të kredituar ekonominë 
dhe rrjedhimisht, edhe në ngadalësimin e dukshëm të ritmit të kreditimit në 
tremujorin e fundit. Ky zhvillim, i shoqëruar edhe me uljen e remitancave, 
ndikoi në ngadalësimin e aktivitetit ekonomik gjatë tremujorit të katërt. në këtë 
situatë, Banka e Shqipërisë mori masa për injektimin e likuiditetit dhe ruajtjen 
e besimit të publikut në sistemin bankar. Gjithashtu, ajo forcoi rregulloret 
e mbikëqyrjes gjatë vitit 2008, duke synuar forcimin e stabilitetit të sistemit 
financiar. Këto masa kanë rezultuar efektive dhe sistemi bankar shqiptar e 
ka përballuar me sukses goditjen e parë të krizës ekonomike dhe financiare 
botërore.

2. ZHVILLIMET KRYESORE nË ECURInË E SISTEMIT BAnKAR

Viti 2008, në ndryshim nga një vit më parë, u karakterizua nga zhvillime 
mikse dhe më pak të qëndrueshme. Analiza tregon një shkallë rreziku në 
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rritje dhe rënie të fuqisë financiare të sistemit bankar. Pjesa e parë e vitit, 
përgjithësisht vlerësohet me një ecuri më të mirë sesa pjesa e dytë e tij, ku 
veçanërisht tremujori i fundit u dallua për kontribut të konsiderueshëm në 
përkeqësimin e disa prej treguesve kryesorë për sistemin bankar. Megjithëkëtë, 
luhatshmëritë dhe performanca jo e mirë e disa prej treguesve financiarë 
kryesorë, nuk kanë prekur balancën e përshtatshmërisë së nivelit të kapitalit 
rregullator ndaj shkallës së rreziqeve të ndërmarra në tërësi nga sistemi 
bankar. Mjaftueshmëria e kapitalit rregullator për të thithur humbjet potenciale 
nga përkeqësimi i portofolit të kredive në të ardhmen, përllogaritet dukshëm 
më e kufizuar, ndërkohë që kërkesa për kapital për të përballuar humbjet e 
mundshme nga rreziqet e tregut vlerësohet e ulët. 

Sistemi bankar në fund të vitit 2008, vijon të përfaqësohet me një aktivitet të 
përqendruar në mbledhjen e depozitave nga publiku dhe dhënien e kredive, 
kryesisht për individë dhe biznese. Burimet e sistemit dhe aktivet e tij u rritën, 
por me një normë dukshëm më të ulët se vitet e kaluara. Zhvillimet tregojnë 
për një rritje të ekspozimit të sistemit bankar ndaj rrezikut të kredisë si shprehje 
e rritjes së peshës së portofolit të kredive ndaj totalit të aktiveve, por jo vetëm. 
Kreditë me probleme kanë pësuar një rritje të shpejtë dhe cilësia e portofolit 
të kredive u përkeqësua ndjeshëm. Për rrjedhojë, rentabiliteti i sistemit bankar 
i vlerësuar nëpërmjet kthimit nga aktivet u përkeqësua në sajë të rritjes së 
madhe të shpenzimeve për provigjone të humbjeve nga huatë. nivelet e 
përllogaritura dhe dinamika e tyre vlerësojmë se nuk përbëjnë një shkallë 
kritike për momentin, më tepër sesa shërbejnë si indikatorë potencialë për 
përkeqësim të mëtejshëm. Masa dhe intensiteti i tyre mund të testohen dhe 
duhet të monitorohen në të ardhmen.

Gjithashtu, rritja e bazës së depozitave u ngadalësua dukshëm si pasojë 
e rrjedhjeve të depozitave jashtë sistemit bankar gjatë tremujorit të fundit të 
vitit dhe si rrjedhojë e pasigurive të krijuara dhe të perceptuara nga publiku i 
gjerë në valën e krizës financiare globale. Zhvillimet në pjesën e fundit të vitit 
2008 prezantuan një sfidë në administrimin e likuiditetit. në këto kushte, u 
pakësuan mjetet likuide, veçanërisht marrëdhëniet me institucionet financiare 
jorezidente, si edhe u vu re një prirje për rivendosjen e depozitave me këto 
institucione, kryesisht në segmente kohore me afat të shkurtër. Kjo tendencë jo 
vetëm që rriti masën e disponibilitetit të fondeve, por reduktoi edhe ekspozimin 
ndaj çdo kundërpartie, që u përforcua më tej edhe me shtrëngimin e nivelit 
kufi të ekspozimit ndaj kapitalit rregullator.

Më konkretisht, gjendja financiare e sistemit bankar në fund të vitit 2008, 
krahasuar me fundin e vitit 2007 pasqyron disa nga karakteristikat dhe 
tendencat e mëposhtme:

• Rezultati neto përllogaritet 26.5 për qind më i vogël se një vit më 
parë, ndërsa treguesi i RoAA përllogaritet në nivelin 0.91 për qind dhe 
shumë më i vogël sesa fundi i vitit 2007 prej 1.48 për qind;

• nIM shfaqet i qëndrueshëm, rreth nivelit 4.13 për qind ndaj 4.09 për 
qind;

• Aktivet u rritën me rreth 12 për qind ndaj 19 për qind, portofoli i 
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kredive u rrit me 35.7 për qind ndaj 47.7 për qind, ndërsa depozitat 
u rritën në nivelin e ulët prej 2.4 për qind;

• Treguesi “kredi me probleme bruto/portofoli i kredive bruto” u 
përkeqësua në nivelin 6.64 për qind nga 3.37 për qind;

• Treguesi i kredive me probleme të zhveshura nga efekti i kredive të 
reja në harkun kohor të një viti u përkeqësua ndjeshëm, nga niveli 5 
për qind në nivelin 9 për qind;

• Portofoli i kredive në lekë vijon të jetë më problematik në drejtim të 
cilësisë së tij, duke prezantuar tregues të cilësisë së portofolit të kredisë 
në nivelin 7.5 për qind kundrejt 6.3 për qind;

• Aftësia e sistemit bankar për të mbuluar me kapital humbjet e 
mundshme nga kreditë, e vlerësuar nga një rritje e madhe e raportit 
“kredi me probleme neto/kapital rregullator“, u përkeqësua nga 11.1 
për qind në 25.7 për qind;

• Mjaftueshmëria e kapitalit paraqitet e qëndrueshme mbi nivelin 17 
për qind dhe larg nivelit minimal të kërkuar;

• Raporti i aktiveve mbi kapitalin aksioner të sistemit ose ndryshe, leva 
financiare e sistemit është zvogëluar gradualisht gjatë vitit 2008. 
Rënia e levës nga 13.1 në 11.7 për qind përgjatë një viti, do të 
thotë se sistemi është mbështetur më pak në borxh për financimin e 
aktiveve;

• 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;

• Rritje e aktivitetit në monedhë të huaj, si shprehje e rritjes më të madhe 
të burimeve në valutë dhe portofolit të kredive;

• nivele pothuaj të njëjta të treguesve të përqendrimit të aktiveve, 
depozitave dhe kredive të vlerësuara nëpërmjet treguesit Herfindahl;

• Përkeqësim i eficiencës së sektorit bankar krahasimisht me sektorë të 
tjerë të ekonomisë si shprehje e rënies së peshës së rezultatit neto ndaj 
PBB-së, nga 1.1 për qind në 0.7 për qind. 

Për vitin 2009, vlerësojmë se vëllimi i aktivitetit bankar do të jetë më i 
kufizuar. Rritja e nivelit të depozitave do të varet ndjeshëm nga shkalla e 
kthimit të besimit të publikut në shëndetin e sistemit bankar, ndërkohë që rritja 
e nivelit të kompensimit të depozitave do të shërbejë si një faktor nxitës për të 
stabilizuar financimin nga publiku. Aktivet e sistemit si skenar bazë, ka shumë 
të ngjarë të orientohen nga aktive me më pak rrezik, ndërkohë që parashihen 
rregulla më konservatorë nga bankat në drejtim të kredidhënies, duke ndikuar 
potencialisht në mënyrë negative rritjen e ekonomisë.

Cilësia e portofolit të kredive, në këto kushte pritet të përkeqësohet dhe 
për rrjedhojë, treguesit e rentabilitetit parashihen në nivele të ngjashme me 
fundin e vitit 2008. Së fundi, vlerësojmë se ecuria e kursit të këmbimit të lekut 
ndaj monedhave të huaja, veçanërisht ndaj euros, kohët e fundit përbën një 
sinjal shqetësues të përkeqësimit të kushteve të kredimarrësve, të cilët kanë 
tashmë një kredi në valutë. Për rrjedhojë, një përkeqësim i konsiderueshëm i 
kapacitetit të tyre për të shlyer detyrimet e lidhura me kreditë e marra, përbën 
një pritshmëri jo larg realitetit.
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3. STRUKTURA E SISTEMIT BAnKAR

3.1 nUMRI I BAnKAVE 

Gjatë vitit 2008 numri i bankave në sistemin bankar u reduktua në 16 nga 
17 që ka qenë një vit më parë. Procesi i bashkimit të dy bankave, përkatësisht 
Sanpaolo IMI nga Banka Intesa, nëpërmjet përthithjes, solli krijimin e grupit 
bankar Intesa Sanpaolo. Ky zhvillim pati si pasojë bashkimin me përthithje 
të Bankës Italo-Shqiptare në Bankën Amerikane të Shqipërisë, me aksioner 
kryesor të tyre Intesa Sanpaolo dhe efektet financiare të bashkimit kanë filluar 
nga 1 janari i vitit 2008. 

në fund të vitit 2008, numri i degëve të bankave të huaja në Shqipëri 
vijon të jetë 2, përkatësisht Banka Kombëtare e Greqisë dhe Banka Alpha; 
numri i filialeve të bankave dhe grupeve financiare të huaja është 11; banka 
që konsiderohen si banka me kapital vendas (në kontekstin e shumicës së 
aksioneve nga aksionerë vendas) janë 2; 1 bankë zotërohet nga aksionerë të 
huaj, persona fizikë. 

3.2 STRUKTURA E PROnËSISË 

Gjatë vitit 2008 kapitali i sistemit bankar u përfshi në ndryshime strukturore 
të rëndësishme, të cilat sollën rritjen e dominimit të kapitalit të huaj të sistemit. 
në Bankën Credins shitja e aksioneve të zakonshme të zotëruara nga një 
aksioner privat shqiptar tek dy investitorë të huaj2 e ka rritur në 33.34 për 
qind peshën e kapitalit të huaj në këtë bankë, nga 5 për qind që ishte në vitin 
2007. në Bankën Procredit, dy aksionerë të saj, fondacioni Fefad (kapital 
vendas) dhe IFC (kapital nga ShBA) kanë shitur tërësisht aksionet që zotëronin, 
përkatësisht 25 për qind dhe 11.25 për qind, tek aksioneri Procredit Holding, 
duke e kthyer bankën në fjalë në bankë të zotëruar tërësisht prej kapitalit të 
huaj me origjinë nga Bashkimi Evropian. në Bankën Union, gjatë këtij viti 
u shtua si aksioner Banka Evropiane për Rindërtim 
dhe Zhvillim, me 12.5 për qind pjesëmarrje në 
kapitalin e saj, ngjarje kjo e cila shënoi hyrjen e 
kapitalit të huaj edhe në bankën e fundit të sistemit 
që zotërohej tërësisht nga kapitali vendas, duke 
zvogëluar akoma më shumë peshën e kapitalit 
vendas në sistemin bankar.

Këto ndryshime strukturore si edhe shtimi i kapitalit 
të paguar3 nga ana e bankave gjatë vitit 2008, kanë 
çuar në rritjen e kapitalit të huaj me 12.5 miliardë 
lekë (33 për qind), ndërsa kapitali shqiptar ka rënë 
me 266 milionë lekë (5.6 për qind). në fund të 
dhjetorit 2008, kapitali i huaj i sistemit vlerësohet në 
50.3 miliardë lekë apo një peshë prej 91.8 për qind 
(nga 88.8 për qind në vitin e kaluar), ndërsa kapitali 
vendas në 4.5 miliardë lekë apo 8.2 për qind.
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Grafik 1. Kapitali i paguar i sistemit sipas 
origjinës4.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Ashtu sikurse mund të dallohet edhe në grafikun 1, peshën më të madhe 
në kapitalin e huaj të sistemit e zë ai me origjinë nga Bashkimi Evropian, 
ndërkohë që kapitali me origjinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ka 
ulur gradualisht rëndësinë e tij në sistemin bankar shqiptar. 

Kapitali vendas shtetëror përfaqësohet nga 40 për qind e aksioneve të 
zotëruara nga Qeveria Shqiptare, në Bankën e Bashkuar të Shqipërisë. 

në analizën sipas grupbankave, bankat e mëdha të grupit G3 vazhdojnë të 
mbështeten në burime të përhershme tërësisht të huaja. Struktura e kapitalit të 
bankave të mesme G2 dhe të atyre të vogla G1 është një kombinim i kapitalit 
të huaj dhe atij shqiptar, ku kapitali i huaj zë pjesën dërrmuese, përkatësisht 
88 dhe 76 për qind të tij.

Duke hedhur një vështrim krahasues në disa nga vendet e rajonit, vërehet 
që kapitali i huaj në sistemin tonë bankar ka një peshë më të lartë se në 
shumicën prej tyre, përjashtuar Kroacinë. 

Shtetet
numri i bankave Pesha e kapitalit të huaj (në %)

2005 2006 2007 2005 2006 2007
Shqipëri 16 17 17 86.3 85.7 88.8
Bosnje-Hercegovinë 24 23 22 70.2 75.5 74.2
Bullgari 34 32 29 74.9 72.8 72.8
Kroaci 38 38 38 81.7 86.6 90.8
Slloveni 25 25 27 34.9 37.7 37.7
Serbi 40 37 35 53.8 73.1 77.2
Moldavi 16 15 16 50.6 62.7 71.9
Rumani 40 39 42 68.9 78.8 79.4

* Burimi: BSCEE REVIEW 2007.

3.3 nUMRI I PUnOnJËSVE DHE I DEGËVE TË BAnKAVE

numri i punonjësve në sistemin bankar në fundvitin 
2008 u rrit në 6,494 punonjës nga 5,155 në fund 
të vitit paraardhës apo me rreth 26 për qind. Rritja 
për vitin 2007 vlerësohej rreth 23 për qind. 

Të punësuarit në degë dhe agjenci bankare 
përbëjnë rreth 65.2 për qind të punonjësve, nga 
58 për qind në fundvitin 2007. Rritja e numrit 
të punonjësve ka qenë rrjedhojë e zgjerimit të 
veprimtarisë bankare në drejtim të shtimit të 
produkteve dhe shërbimeve të ofruara si dhe shtrirjes 
së rrjetit të degëve dhe agjencive nëpërmjet rritjes së 
numrit të tyre.

Rrjeti i bankave edhe në vitin 2008 u zgjerua 
me ritme shumë të shpejta. Miratim u dha për 114 
degë dhe agjenci të reja me një shtrirje në të gjithë 

Tabelë 5. Pesha e kapitalit 
të huaj në disa vende të 

rajonit.

Grafik 2. Punonjësit e sistemit bankar sipas 
grupbankave (në %).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Shqipërinë. Gjatë vitit, u njoftua mbyllja e një dege banke. Shtrirja e rrjetit të 
bankave është bërë në qytete të ndryshme të Shqipërisë si në qendër, ashtu 
edhe në zonat ku janë përqendruar aktivitetet e biznesit të prodhimit, të tregtisë 
dhe të shërbimit. 

nr. Bankat nr. i degëve dhe 
agjencive brenda vendit

nr. i degëve 
jashtë Shqipërisë

1 Banka Raiffeisen 101
2 Banka Kombëtare Tregtare 55 2
3 Banka e Bashkuar e Shqipërisë 6
4 Banka Italiane e Zhvillimit 7
5 Banka Tirana 47
6 Dega e Bankës Kombëtare të Greqisë 30
7 Banka ndërkombëtare Tregtare 8
8 Alpha Bank – Albania  49
9 Intesa Sanpaolo Bank Albania 34 4
10 Banka ProCredit 42
11 Banka Emporiki 20
12 Banka e Kreditit të Shqipërisë 3
13 Banka Credins 29
14 Banka Popullore 39
15 Banka Union 31
16 Banka e Parë e Investimeve – Albania 10

Totali 511 6
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Zgjerimi i rrjetit të degëve dhe agjencive të bankave 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 7, numri mesatar i popullsisë për çdo 
bankë është rritur. nga ana tjetër, 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. 

Tabelë 7. Treguesit statistikorë mbi sistemin bankar ndër vite.
Treguesit/ Vitet 2003 2004 2005 2006 2007 2008
numri i bankave 15 16 17 17 16 16
numri i punonjësve 2,236 2,816 3,479 4,189 5,155 6,493
numri i degëve / agjencive 161 188 250 294 399 511
numri i mesatar i punonjësve për:
 - bankë 149 176 205 246 322 405
 - njësi bankare 13.9 15.0 13.9 14.2 12.8 12.76
numri mesatar i popullsisë 3,111,000 3,127,000 3,149,000 3,152,2005 3,170,0486 3,170,0007

Burimi: Banka e Shqipërisë.

3.4 STRUKTURA E AKTIVEVE DHE PASIVEVE 

Sistemi bankar, ka prezantuar gjatë vitit 2008 rritje të totalit të aktiveve me 
rreth 91.8 miliardë lekë ose me 12.4 për qind, duke treguar moderim të ritmit 
të rritjes gjatë këtij viti kundrejt rritjes prej 118.1 miliardë lekë ose rreth 19 për 

Tabelë 6. Rrjeti i bankave. 
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qind të prezantuar gjatë vitit paraardhës. Ritme më të ngadalësuara të rritjes 
ka prezantuar edhe portofoli i kredive, rreth 104.3 miliardë lekë ose 35.67 
për qind në terma relativë kundrejt rritjes vjetore prej 47.73 për qind (94.5 
miliardë lekë) të përllogaritur për vitin 2007. 

ndryshe nga panorama e tremujorit të tretë, ajo çka tremujori i fundit i 
vitit 2008 prezanton, është një rënie e totalit të aktiveve të sistemit me rreth 
23.1 miliardë lekë ose me 2.7 për qind. Rënia është përcaktuar kryesisht nga 
ndryshimet e ndodhura në bankat e mëdha të grupit G3, të pasuara nga 
bankat e mesme (G2), ndërkohë që bankat e vogla duket të jenë rritur gjatë 
tremujorit të fundit8. 

Dinamika e grupbankave gjatë vitit 2008 tregon për rënien e peshës së 
bankave të mëdha në sistem dhe rritjen e influencës së bankave të vogla 
dhe të mesme. ndërkohë, aktiviteti i kredidhënies duket ende të jetë i ndarë 
përgjithësisht midis bankave të mesme dhe të mëdha me predominimin e 
këtyre të fundit.

në harkun kohor të një viti, bankat e vogla (G1) dallojnë për ritmin më të 
lartë të rritjes (me rreth 6.87 miliardë lekë ose me 27.3 për qind), të ndjekura 
së afërmi nga bankat e mesme (G2) (për të cilat kjo rritje përllogaritet në rreth 
51.7 miliardë lekë ose 25 për qind në terma relativë) dhe bankat e mëdha 
(G3) për të cilat norma e rritjes së aktiveve vlerësohet të ketë qenë në nivele 
më modeste (6.5 për qind ose 33.2 miliardë lekë). Megjithatë, ritmi më i 
lartë i rritjes së bankave të vogla është rrjedhojë e bazës së ulët përllogaritëse 
krahasimisht me bankat e mesme dhe të mëdha. 

Shkalla e ndërmjetësimit të sistemit bankar në ekonomi dhe kontributi i 
aktivitetit të kredidhënies duket të jenë rritur ndër vite si shprehje e rritjes së 
totalit të aktiveve dhe kredive ndaj Produktit të Brendshëm Bruto. Këta tregues 
përllogariten në fund të vitit 2008 në nivelet përkatësisht 78 për qind dhe 
37.1 për qind, nga 75.9 për qind dhe 29.9 për qind një vit më parë. 

Megjithatë, ritmet e rritjes së treguesve të mësipërm nga viti në vit duket të 
jenë më të moderuara. Treguesi ”aktive/PBB” është rritur gjatë vitit 2008 me 
2.1 pikë përqindje nga rritja me 6.5 pikë përqindje, gjatë vitit 2007 dhe 10.1 
pikë përqindje, gjatë vitit 2006. ndërkohë, ritmi i rritjes së treguesit ”kredi/
PBB” paraqitet më i qëndrueshëm. 

Tabelë 8. Pesha e totalit të aktiveve dhe portofolit të kredive të sistemit bankar ndaj 
Produktit të Brendshëm Bruto.9

Treguesi Dhjetor 
‘00

Dhjetor 
‘01

Dhjetor 
‘02

Dhjetor 
‘03

Dhjetor 
‘04

Dhjetor 
‘05

Dhjetor 
‘06

Dhjetor 
‘07

Dhjetor 
‘08

Totali i aktiveve (në mld lekë) 270.8 318.5 339.3 373.6 426.4 496.6 624.3 742.9 834.1
Totali aktive/PBB (në %) 50.2 53.5 51.6 50.2 51.9 59.3 69.4 75.9 78.0
Totali kredi/PBB (në %) 5.3 4.7 5.9 6.8 8.5 15.3 22.0 29.9 37.1

Burimi: Banka e Shqipërisë.

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



Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2008 2008

�4 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �5

Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2008 2008

�4 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �5

• rënie të veprimeve me thesarin dhe ndërbankare me 41.7 miliardë lekë 
(14.2 për qind). Rrjedhojë kjo e reduktimit të depozitave në banka, 
institucione krediti dhe institucione të tjera financiare, konkretisht me 
29.6 miliardë lekë ose me 38.3 për qind dhe e investimeve në bono 
thesari dhe bono të tjera të pranueshme për rifinancim me bankën 
qendrore, me rreth 20.06 miliardë lekë ose me rreth 15.8 për qind; 

• rritje e kredidhënies me 104.3 miliardë lekë ose me rreth 35.67 për 
qind;

• rritje e investimeve në letra të tjera me vlerë, pa përfshirë bonot e 
thesarit të Qeverisë Shqiptare, me 33.4 miliardë lekë ose 25.1 për qind. 
Investimet në letrat e tjera me vlerë, përfshijnë peshën e konsiderueshme 
të obligacioneve të Qeverisë Shqiptare prej 92.8 për qind, pasuar nga 
obligacionet e emetuara nga qeveri të huaja prej 3.5 për qind, banka 
të huaja dhe institucione të huaja financiare, respektivisht në nivelet 
1.7 për qind dhe 1.4 për qind. Vetëm 0.5 për qind janë investime në 
letra të tjera me vlerë me të ardhura fikse ose të ndryshueshme. 

Krahasuar me një vit më parë, vihet re prirja për të investuar në obligacione 
të Qeverisë Shqiptare, ndërkohë që pesha e këtij zëri në dhjetor 2007 përbënte 
rreth 90.6 për qind të portofolit të letrave me vlerë me të ardhura fikse dhe 
të ndryshueshme. Rritja e investimeve në obligacione të Qeverisë Shqiptare 
përllogaritet rreth 16.66 miliardë lekë ose 13.6 për qind më shumë. Zërat e 
tjerë kanë pësuar përgjithësisht rënie duke ulur kështu edhe peshën e tyre në 
portofol. 

Analiza e këtij të fundit tregon se pjesa më e madhe e bankave (11 nga 
16 bankat e sistemit) kanë portofol të letrave me vlerë në lekë dhe vetëm 
tre banka kanë portofol në monedhë të huaj. Pesha e investimeve në letra 
me vlerë në monedhë të huaj (në institucione jorezidente) evidentohet rreth 
6.64 për qind e portofolit të letrave me vlerë me të ardhura fikse dhe të 
ndryshueshme në dhjetor 2008, nga 9.38 për qind në dhjetor 2007. 

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

Treguesit:
Dhjetor 2005 Dhjetor 2006 Dhjetor 2007 Dhjetor 2008
Shu-
ma*

Pe-
sha**

Shu-
ma*

Pe-
sha**

ndryshi-
mi***

Shu-
ma*

Pe-
sha**

ndryshi-
mi***

Shu-
ma*

Pe-
sha**

ndryshi-
mi***

1. Veprime me thesarin 
dhe ndërbankare. nga 
këto:

292.2 58.8 316.1 50.6 8.2 293.1 39.5 -7.3 251.4 30.1 -14.2

- marrëdhënie me bankën 
qendrore 46.1 9.3 55.4 8.9 20.2 67.1 9.0 21.1 69.2 8.3 3.3

- bono thesari 175.4 35.3 164.3 26.3 -6.3 127.0 17.1 -22.7 107.0 12.8 -15.8
- marrëdhënie me bankat 
e tjera 60.4 12.2 82.6 13.2 36.8 83.0 11.2 0.5 55.4 6.6 -33.3

2. Veprime me klientët 
(bruto) 127.8 25.7 198 31.7 55 292.5 39.4 47.7 396.8 47.6 35.7

3. Veprime me letrat me 
vlerë 60.4 12.2 92 14.7 52.3 133.3 18.0 44.9 166.7 20.0 25.1

4. Mjete të tjera 3.5 0.7 5.4 0.9 54.3 9.7 1.3 77.8 8.4 1.0 -12.6
5. Mjete të qëndrueshme 7.3 1.5 9.5 14.8 30.1 11.1 1.5 16.8 15.2 1.8 36.3
Totali i aktiveve 496.6 100 624.3 100 25.7 742.3 100 19 834.1 100 12.4

* në miliardë lekë; ** në përqindje; *** në përqindje.
Burimi: Banka e Shqipërisë.
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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” shënuan rritje me 56.6 
miliardë lekë ose me rreth 134.3 për qind. Kontributi kryesor u 
përcaktua veçanërisht nga rritja e huave me rreth 38.2 miliardë lekë 
ose me 135.6 për qind, rritja e bonove të thesarit dhe bonove të tjera 
të pranueshme, me 18.5 miliardë lekë ose me më shumë se 12 herë 
krahasimisht me fundvitin 2007;

• “veprimet me klientët”, “burimet e përhershme” dhe “detyrimet e tjera” 
evidentuan rritje me përkatësisht 15.03 miliardë lekë ose me 2.4 për 
qind10, 18.2 miliardë lekë ose me 29.3 për qind dhe 1.75 miliardë 
lekë ose me 22.7 për qind.

Tabelë �0. Ecuria e zërave kryesorë të pasiveve të sistemit bankar.

Treguesit:
Dhjetor 2005 Dhjetor 2006 Dhjetor 2007 Dhjetor 2008
Shu-
ma*

Pe-
sha**

Shu-
ma*

Pe-
sha**

ndryshi-
mi***

Shu-
ma*

Pe-
sha**

ndryshi-
mi***

Shu-
ma*

Pe-
sha**

ndryshi-
mi***

1. Veprime me thesarin 
dhe ndërbankare 20.6 4.2 47.2 7.6 129 42.2 5.7 -10.6 98.8 11.8 134.3

2. Veprime me klientët 
(bruto) 437.5 88 525.5 84.2 20.1 630.1 84.9 19.9 645.1 77.3 2.4

3. Detyrime të tjera 2.8 0.6 5.3 0.8 89.3 7.7 1.0 43.4 9.48 1.1 22.7
4. Burimet e përher-
shme 35.6 7.2 46.1 7.4 29.5 62.2 8.4 35.6 80.4 9.6 29.3

Totali i pasiveve 496.6 100 624.3 100 25.7 742.3 100 19.0 834.1 100 12.4
* në miliardë lekë; ** në përqindje; *** në përqindje.
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gjatë vitit 2008, zërat jashtë bilancit (angazhime të dhëna dhe të marra) 
rritën peshën e tyre në totalin e aktiveve në rreth 89.1 për qind nga rreth 71.6 
për qind në fundvitin 2007. Kjo ishte rrjedhojë e rritjes më të shpejtë të zërave 
jashtë bilancit se rritja e aktiveve të sistemit, konkretisht 39.8 për qind kundrejt 
12.4 për qind. 

Sistemi bankar prezanton gjatë vitit 2008 reduktim të angazhimeve të dhëna 
dhe atyre për instrumente financiare ndërkohë që shfaq rritje të angazhimeve 
të marra, të transaksioneve në valutë dhe angazhimeve të tjera siç paraqitet 
në tabelën 11.

Angazhimet e marra vijojnë të mbeten elementi kryesor në zërat jashtë 
bilancit, konkretisht me peshë rreth 86.2 për qind, kundrejt peshës prej 6.9 
për qind përkatësisht për angazhimet e dhëna dhe për transaksionet në 
valutë. Rreth 82.4 për qind e zërave jashtë bilancit janë angazhime të marra 
në formën e garancive në favor të klientëve. 
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ndryshimi në mld lekë në %
TOTALI +220.2 +39.8

Angazhime të dhëna
ndër të cilat:
• angazhime financimi
• garanci
• angazhime për letra me vlerë

-3.2

-6.0
+1.4
+1.5

-5.9

-21.0
+5.5

nA

Angazhime të marra
ndër të cilat:
• angazhime financimi
• garanci

+176.1

+6.8
+167.8

+37.9

+45.4
+37.4

Transaksione në valutë +38.5 +298.7
Angazhime të tjera +95.0 +1972
Angazhime për instrumente financiare -30.8 -6.8

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Analiza e zërave jashtë bilancit sipas bankave individuale dallon se, 
pavarësisht mesatares prej rreth 89 për qind të raportit të zërave jashtë 
bilancit ndaj totalit të aktiveve, 11 nga 16 bankat e sistemit prezantojnë në 
fakt tregues mbi 100 për qind. 

3.5 PËRQEnDRIMI

Vlerat e treguesit Herfindahl, të përllogaritura përkatësisht për totalin e 
aktiveve, depozitave dhe kredive, tregojnë për nivele të qëndrueshme. Vlerat 
e tij vazhdojnë të jenë ende larg nivelit optimal të përqendrimit, por ndër vite 
prezantohet një prirje drejt këtij niveli. 

Tabelë �2. Indeksi H (Herfindahl) i përqendrimit të aktiveve, depozitave dhe kredisë.
Dhjetor’02 Dhjetor‘03 Dhjetor’04 Dhjetor‘05 Dhjetor’06 Dhjetor‘07 Dhjetor’08

Indeksi H (aktivet) 0.32 0.30 0.27 0.21 0.18 0.15 0.15
Indeksi H (depozita) 0.37 0.35 0.31 0.24 0.20 0.17 0.17
Indeksi H (kredi) 0.17 0.15 0.11 0.10 0.11 0.11 0.12

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Peshat e grupbankave në totalin e aktiveve të 
sistemit në dhjetor ’08 përllogariten në nivelet 3.9 për 
qind, 31.0 për qind dhe 65.1 për qind përkatësisht 
për grupet G1, G2 dhe G3; nga 3.6 për qind, 30.3 
për qind dhe 66.1 për qind në fund të tremujorit të 
tretë të vitit dhe 3.4 për qind, 27.9 për qind dhe 
68.7 për qind në fundvitin 2007. një tjetër tregues 
i rëndësishëm në matjen e nivelit të përqendrimit 
të aktiveve është ai që llogarit peshën e totalit të 
aktiveve të katër bankave më të mëdha të sistemit 
(CR4-Concentration Ratio). Ky tregues shfaq dy vitet 
e fundit prirje të dukshme dhe të vazhdueshme në 
rënie, me një devijim prej saj vetëm në mars ’08 si 
rrjedhojë e bashkimit të dy bankave.

Tabelë ��. Ndryshimi i 
zërave jashtë bilancit gjatë 
vitit 2008. 

Grafik 3. Peshat e grupbankave në sistem 
sipas totalit të aktiveve.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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4. ADMInISTRIMI I RREZIQEVE nË 
VEPRIMTARInË BAnKARE

4.1 RREZIKU I KREDITIT

4.1.1 Aktiviteti kreditues

Viti 2008 vijon të prezantojë rritje të kredidhënies, 
e cila përllogaritet me 104.3 miliardë lekë ose me 
rreth 35.7 për qind, krahasimisht me 94.5 miliardë 
lekë ose 47.7 për qind gjatë vitit 2007.

Vetëm gjatë tremujorit të katërt të vitit teprica 
e kredisë së sistemit shënoi rritje me rreth 19.1 
miliardë lekë ose me 5.1 për qind nga rritja me 
30.8 miliardë lekë ose me 8.9 për qind, tremujorin 
paraardhës.

Rritja tremujore e kredisë T I T II T III T IV
në milionë lekë 20,870.6 33,510.6 30,796.7 19,137.5
në % 7.1 10.7 8.9 5.1

Burimi: Banka e Shqipërisë.

ndërkohë, norma mujore e rritjes së kredisë paraqitet kaotike dhe pa një 
prirje të qartë kundrejt rritjes mesatare prej 2.13 për qind, të përllogaritur 
gjatë vitit 2008.

Tabelë ��. Rritja tremujore e 
kredisë gjatë vitit 2008.

Grafik 4. Ecuria e rritjes mujore të kredisë 
gjatë vitit 2008. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Hapësirë informuese �. Rritja e portofolit të kredisë në të ardhmen.

Për periudhën në vijim, si skenar bazë, vlerësojmë se ka të ngjarë që ritmi i rritjes 
së kredisë të vijojë në rënie në kushtet e ekzistencës së një pasigurie në tregjet 
financiare në botë, krizës së besimit ndërmjet operatorëve kryesorë në këto tregje 
si dhe perspektivës së zymtë për rritjen e ekonomisë globale. Bankat në përgjithësi, 
po përballen me shtrëngimin e kushteve të financimit të jashtëm dhe kosto të larta, 
me një situatë të tensionuar likuiditeti, në sfondin e një rënieje ekonomike thuajse të 
sigurt në të ardhmen e afërt. Sistemi bankar dhe ekonomia në Shqipëri nuk mund të 
mbeten tërësisht jashtë këtyre zhvillimeve. Në të kundërt, ekspozimi në disa drejtime, 
në mënyrë direkte ose indirekte, përfaqëson një skenar të mundshëm. Shenjat e 
para evidentohen me rënien e ritmit të rritjes së kreditimit, tërheqjes së depozitave 
në periudhën tetor-dhjetor ’08, rënien e rezultatit financiar, performancën jo të mirë 
të portofolit të kredive dhe në përkeqësim e sipër, apo reduktimin e marrëdhënieve 
me institucionet financiare jorezidente. 

Bankat në Shqipëri janë pothuaj të gjitha filiale ose degë të bankave të huaja dhe 
si të tilla, në kushtet e reja të krijuara pritet të ridimensionohen në përputhje me 
filozofinë e re të biznesit të bankave të tyre mëma, e cila do të jetë natyrshëm një 
filozofi për kujdes dhe prudencë më të madhe. Megjithëkëtë, linjat e kredisë nga 
disa banka mëma, veçanërisht për disa degë apo filiale bankash greke në Shqipëri, 
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ku linjat e financimit luajnë një rol jo pak të rëndësishëm në vijueshmërinë e biznesit, 
duket të kenë mbetur në nivele të qëndrueshme, madje janë rritur. Sidoqoftë, ecuria 
e mëtejshme e tyre është për t’u testuar, në kushtet kur nga autoriteti rregullator 
në Greqi është kërkuar financimi i aktivitetit të kredidhënies në masën e rritjes së 
depozitave dhe kthimit nga kreditë. Në këto rrethana, kur financimi i brendshëm 
mbetet thuajse i vetmi burim i zgjerimit të aktivitetit në përgjithësi për të gjitha 
bankat e sistemit; ecuria e mëtejshme e depozitave apo rritja e mjaftueshme e tyre 
është e dyshimtë dhe lidhet ngushtë me besimin dhe perceptimet e publikut ndaj 
zhvillimeve ekonomike që përmbajnë një dozë pasigurie në të ardhmen; një pjesë 
e madhe e bankave, veçojmë këtu ato greke, përllogarisin tregues “kredi ndaj 
depozitave” në nivele madje edhe mbi 200 për qind�� dhe kur kryefjala e aktivitetit 
bankar është prudenca dhe administrimi strikt i rreziqeve, përtej zhvillimeve të tjera 
ekonomike dhe makroekonomike, ecuria e stokut të kredisë duket të jetë larg rritjeve 
të përjetuara vitet e fundit.
 
Krahas reduktimit të mundshëm të kredisë në anën e ofertës, pritshmëritë janë që 
edhe kërkesa për kredi të pësojë kufizim. Shenjat e para të pasigurisë të shfaqura 
në muajt e fundit në tregun bankar në Shqipëri, ka shumë të ngjarë të shtyjnë 
në kohë konsumin dhe për rrjedhojë, të reduktojnë kërkesën për financimin e tij 
nëpërmjet kredive. 

Kontributi më i madh në rritjen e tepricës së kredisë gjatë tremujorit të katërt 
të vitit u dha nga bankat e grupit G3, pasuar nga bankat e mesme të grupit 
G2 dhe bankat e vogla të grupit G1 me përkatësisht 12.1 miliardë lekë (5.8 
për qind), 5.95 miliardë lekë (3.8 për qind) dhe 1 miliard lekë (7.4 për qind). 
Rritja e tepricës së kredisë për bankat e grupit G3 përbën rreth 63.5 për qind 
të rritjes së tepricës totale të kredisë, kundrejt 31.1 për qind për G2 dhe rreth 
5.4 për qind për G1. Edhe në harkun kohor të një viti, bankat e mëdha duket 
të kenë kontribuar më shumë në rritjen e kreditimit, ndonëse përafrohen me 
atë të bankave të mesme. Megjithatë, në terma relativë rritja e kredisë gjatë 
vitit duket të ketë qenë më e madhe për grupin e bankave të vogla (me rreth 
69 për qind), për shkak edhe të bazës së vogël që karakterizon këtë grup 
krahasimisht me ato G2 dhe G3. 

ndryshe nga tremujori paraardhës, analiza e 
dinamikës së strukturës të portofolit të kredive këtë 
tremujor, dallon për ritmin më të lartë të rritjes së 
kredisë akorduar individëve kundrejt kredisë dhënë 
bizneseve. Konkretisht, ritmi i rritjes së kredisë për 
bizneset dhe individët përllogaritet përkatësisht 3.4 
për qind dhe 6.6 për qind, nga rreth 8.9 për qind 
dhe 7.1 për qind gjatë tremujorit të tretë të vitit. 
Pavarësisht rënies së peshës së tyre në portofolin 
e kredive të sistemit, bizneset vazhdojnë të mbeten 
segmenti më i qëndrueshëm dhe i parapëlqyer për 
kreditim gjatë vitit 2008, me peshë 61.77 për qind 
në totalin e portofolit të kredive. Duke konsideruar 
periudhën njëvjeçare, rritja e dy portofoleve është 
e krahasueshme, konkretisht 32.7 për qind dhe 35 
për qind për bizneset dhe për individët.

Grafik 5. Peshat e grupbankave në totalin e 
tepricës së kredisë të sistemit bankar (në %).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Rreth 59 për qind e kredisë dhënë individëve 
është kredi në monedhë të huaj nga e cila 95.2 për 
qind është në monedhën e përbashkët evropiane 
(euro) dhe rreth 4.1 për qind në dollarë amerikanë 
(usd). ndërkohë, kredia dhënë bizneseve është në 
masën 79.8 për qind në monedhë të huaj. Rreth 
86.4 për qind në euro dhe vetëm 12.2 për qind 
është në usd. 

Ritëm i lartë rritjeje vazhdon të shfaqet edhe këtë 
tremujor në portofolin e kredive akorduar sektorit 
publik, rreth 2.54 miliardë lekë ose 28 për qind. 
Portofoli i kredisë për këtë sektor raportohet në 
nivelin 11.6 miliardë lekë nga 9.07 miliardë lekë 
në fund të tremujorit të tretë të vitit dhe 3.9 miliardë 
lekë në fundvitin 2007, duke zënë kështu një peshë 
prej 2.93 për qind nga 1.34 për qind në dhjetor 

’07 (rritja vjetore e përllogaritur vlerësohet të jetë rreth 7.7 miliardë lekë ose 
195.7 për qind). 

Pavarësisht renditjes së Shqipërisë ndër vendet e rajonit me rritjen më të 
lartë të kredisë dhënë sektorit privat, pesha e kësaj kredie ndaj Produktit të 
Brendshëm Bruto12 e rendit Shqipërinë ndër vendet me nivel ende të ulët të 
këtij treguesi në rajon. Kjo tregon për kontribut relativisht të ulët të procesit të 
kredidhënies në përgjithësi në rritjen ekonomike dhe sigurisht, edhe të kredisë 
për sektorin privat. Megjithatë, prirja në rritje e këtij treguesi dëshmon për 
zhvillime pozitive në këtë drejtim. 

Kredia dhënë sektorit privat/ PBB (në %)
2008

Shqipëri (12/08) 36.0
Turqi (09/08) 35.5
Rumani (07/08) 38.1
Bullgari (08/08) 72.3
Serbi (06/08) 35.8
Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë (08/08) 41.2
Ukrainë (08/08) 63.9
Qipro (08/08) 269.7
Egjipt (07/08) 42.1

Burimi: Mediterranean Emerging Market Economies Bulletin (National Bank of Greece), Vol 9, 
Issue 2-october’08.

Klasifikimi i kredisë sipas subjektit të kredisë (biznes dhe individë) dhe 
qëllimit të përdorimit të kredisë13, dallon në fundvitin 2008 peshën më të 
madhe të kredisë për “investime në pasuri të paluajtshme” dhënë individëve 
me 22.8 për qind14 të tepricës totale të kredisë. Pasuar kjo, nga “overdraftet” 
për bizneset me 19.5 për qind të totalit. Investimet për pasuri të paluajtshme 
dhënë bizneseve përbëjnë 15.8 për qind15 të tepricës totale të kredisë dhënë 
nga sektori bankar. norma më e lartë e rritjes gjatë vitit 2008 konstatohet 
për kredinë dhënë individëve për konsumin e mallrave jo të qëndrueshëm, 

Grafik 6. Teprica e kredisë akorduar 
korporatave dhe individëve (në % ndaj tepricës 

totale të kredisë).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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pasuar nga kredia për overdraft dhënë individëve dhe kredia për pasuri të 
paluajtshme dhënë bizneseve. 

Tabelë �5. Kredia sipas sektorit dhe qëllimit të përdorimit (në miliardë lekë).
PËRSHKRIMI Dhjetor’ 07 Pesha në % Dhjetor’ 08 Pesha në % ndryshimi në %
Kredia gjithsej 287.5 100 388.3 100 35.1
Kredia dhënë biznesit 184.4 64.2 254.0 65.4 37.7
overdraft 48.4 16.8 75.7 19.5 56.4
kapital qarkullues 38.0 13.2 48.8 12.6 28.2
investime në blerje pajisjesh 60.0 20.9 68.3 17.6 13.8
investime për pasuri të paluajtshme 38.0 13.2 61.2 15.8 61.3
Kredia dhënë individëve 103.0 35.8 134.3 34.6 30.3
overdraft 4.6 1.6 7.5 1.9 64.9
konsum i mallrave jo të qëndrueshëm 2.1 0.7 3.9 1.0 83.8
konsum i mallrave të qëndrueshëm 19.6 6.8 22.3 5.7 13.7
për pasuri të paluajtshme 65.9 22.9 88.6 22.8 34.4
për ushtrim aktiviteti 10.9 3.8 12.0 3.1 10.0

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Struktura e kredisë sipas afatit vijon të dallojë peshën më të madhe të 
kredisë afatgjatë ndjekur nga ajo afatshkurtër, të cilat për më tepër kanë qenë 
në rritje duke reduktuar kështu peshën e kredisë afatmesme. Rritja e peshës 
së kredisë afatgjatë tregon për optimizimin e shfrytëzimit të burimeve drejt 
aktiveve afatgjata e më fitimprurëse. ndërkohë që, rritja e kredisë afatshkurtër 
duket të jetë rrjedhojë e rritjes së nevojës të bizneseve për kapital qarkullues 
dhe e individëve për konsum të mallrave jo të qëndrueshëm, çka vërtetohet 
edhe me ritmet e larta të rritjes së tyre gjatë vitit 2008. 

Tabelë �6. Struktura e tepricës së kredisë sipas afatit, në përqindje.
Dhjetor ’05 Dhjetor ’06 Dhjetor ‘07 Mars ’08 Qershor ‘08 Shtator ‘08 Dhjetor ’08

Afatshkurtër 33.2 30.8 31.3 31.4 31.9 32.6 33.4
Afatmesme 30.6 30.8 25.1 23.6 22.1 21.1 20.0
Afatgjatë 36.2 38.4 43.6 45.0 46.0 46.3 46.6

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Dinamika e portofolit të kredive sipas monedhave, tremujorin e katërt 
dallon rritjen më të madhe të kredisë në lekë, 
konkretisht 9.4 për qind kundrejt 3.5 për qind për 
kredinë në valutë. ndërkohë, duke konsideruar 
rritjen vjetore (në terma absolutë) të kredisë sipas 
monedhave, portofoli i kredisë në lekë dhe ai në 
valutë prezantojnë ritme rritjeje thuajse të njëjta, 
përkatësisht 35.2 për qind dhe 35.8 për qind. 
Megjithatë, në terma absolutë, rritja e kredisë në 
valutë ka qenë ndjeshëm më e lartë duke tejkaluar 
me më shumë se 2.5 herë rritjen absolute të kredisë 
në lekë.

 
ndryshimet gjatë tremujorit të katërt kanë rritur 

peshën e kredisë në lekë në 27.4 për qind nga 
26.3 për qind, por zhvillimet gjatë vitit kanë ruajtur 
thuajse të njëjtin nivel krahasimisht me fundvitin 
2007 (27.5 për qind). 

Grafik 7. Vëllimi i tepricës së kredisë sipas 
afateve, në miliardë lekë. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Tabelë �7. Struktura e tepricës së kredisë sipas monedhave (në %).
Monedha/Vitet Dhjetor’05 Dhjetor’06 Dhjetor ‘07 Mars‘08 Qershor‘08 Shtator‘08 Dhjetor’08
Lekë 24.4 28.1 27.5 26.9 26.9 26.3 27.4
Valutë 75.6 71.9 72.5 73.1 73.1 73.7 72.6

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Struktura e kredisë sipas monedhave për grupbankat e sistemit dallon 
bankat e vogla të grupit G1 me peshën më të madhe të portofolit të tyre të 
denominuar në monedhë të huaj dhe ato të grupit G2 me peshën më të vogël 
të kësaj kredie. Bankat e mëdha vlerësohet të kryejnë mbulim më të mirë ndaj 
rrezikut të kursit të këmbimit që shoqëron kredinë në valutë kur të ardhurat 
e kredimarrësit janë në lekë, krahasuar me bankat e mesme dhe bankat të 
vogla të sistemit. Bankat e mesme vlerësohen ndërkohë më të ekspozuara me 
70 për qind të portofolit të tyre të kredisë në valutë. 

Kredia në valutë Kredia në lekë Kredia në valutë e pambuluar ndaj rrezikut 
të kursit të këmbimit

G1 81.1 18.9 52.6
G2 69.6 30.4 70.0
G3 74.3 25.7 40.3
Sistemi 72.6 27.4 52.4

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Edhe 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 52.4 për 
qind nga 50.1 për qind, në fund të nëntë muajve të 
parë të vitit, por në nivele të njëjta krahasimisht me 
fundvitin 2007. ndërkohë, kredia me probleme në 
valutë e pambuluar ndaj rrezikut të kursit të këmbimit 
përbën rreth 46.9 për qind të totalit të kredisë 
me probleme në valutë. Kredia dhënë individëve 
rezulton në masën 79 për qind e pambuluar ndaj 
rrezikut të kursit të këmbimit, ndërkohë që kredia 
dhënë bizneseve në masën 41.9 për qind. Të dhënat 
tregojnë se, nga 36,575 kredi të pamaturuara në 
monedhë të huaj, 24,010 (ose rreth 65.6 për qind) 
prej tyre janë të pambuluara ndaj rrezikut të kursit 
të këmbimit.

Tabelë �9. Pjesa e pambuluar e kredisë në valutë nga rreziku i kursit të këmbimit (në %).
Dhjetor‘06 Mars‘07 Qershor‘07 Shtator ‘07 Dhjetor’07 Mars‘08 Qershor‘08 Shtator‘08 Dhjetor’08

Kredia në valutë 
e pambuluar nga 
rreziku i kursit të 
këmbimit

44.7 46.4 44.9 44.9 44.5 48.8 50.3 50.1 52.4

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Shpërndarja sipas qëllimit të përdorimit për portofolin e pambuluar në 
monedhë të huaj dallon peshën kryesore të sektorit të pasurive të paluajtshme16 

Grafik 8. Vëllimi i tepricës së kredisë sipas 
monedhave, në miliardë lekë. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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prej rreth 54.2 për qind, ndjekur nga ndarjet “për tregti” me 24.3 për qind, 
“për zhvillim biznesi” me 18.3 për qind dhe “konsumatore” me 3.1 për 
qind.

Duke iu referuar tepricës respektive të kredisë në valutë për çdonjërën nga 
ndarjet e sipërpërmendura, konstatohet se kredia për pasuri të paluajtshme 
është e pambuluar në masën 67.5 për qind, kredia konsumatore në masën 
52.6 për qind, ajo për tregti në masën 38.2 për qind dhe për zhvillim biznesi 
në masën 44.6 për qind.

Struktura e kredisë sipas degëve të ekonomisë në fundvitin 2008 (referuar 
vetëm klientëve rezidentë) vijon të mbetet pothuaj pa ndryshime të dallueshme 
krahasimisht me një vit më parë. Edhe këtë vit, ajo dallon dominimin e 
bizneseve në totalin e portofolit të kredisë me 65.4 për qind nga 34.6 për 
qind që përllogaritet kjo peshë për individët. 

Bizneset më të kredituara janë “tregtia, riparimi i automjeteve dhe artikujve 
shtëpiakë”, të cilët përbëjnë rreth 21.5 për qind të këtij portofoli nga rreth 
21 për qind një vit më parë dhe përllogarisin një rritje të kredisë dhënë këtij 
sektori me 38.1 për qind. një tjetër sektor shumë i kredituar mbetet ndërtimi, i 
cili përbën 14.3 për qind të portofolit të kredisë (nga 13.5 për qind në dhjetor 
’07) dhe kredia akorduar këtij sektori është rritur gjatë vitit me 43.2 për qind. 
ndërtimi ndiqet nga industria përpunuese me peshë 9.2 për qind nga 11 për 
qind në dhjetor ’07, me një rritje vjetore të tepricës së kësaj kredie me 13.3 
për qind. 

Ritmi më i lartë i rritjes së kredisë dhënë bizneseve se i asaj dhënë individëve, 
konkretisht 37.6 për qind kundrejt 30.5 për qind, ka sjellë rritjen e peshës së 
bizneseve në total. 
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Grafik 9. Shpërndarja e vëllimit të kredisë në sektorë, sipas qëllimit të përdorimit.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Tabelë 20. Kredia sipas degëve të ekonomisë (në miliardë lekë).

PËRSHKRIMI Dhjetor ’07
Pesha në %

Dhjetor ’08
Pesha në %

ndryshimi 
në %

Kredi me probleme/ teprica 
e kredisë, dhjetor ’08

Bizneset 64.2 65.4 37.6 7.1
Bujqësia, gjuetia dhe silvikultura 0.7 0.7 30.8 5.0
Peshkimi 0.1 0.1 33.8 11.3
Industria nxjerrëse 1.8 1.5 10.9 4.4
Industria përpunuese 11.0 9.2 13.3 7.1
Prodhimi, shpërndarja e energjisë elektrike, e gazit dhe e ujit 4.0 5.5 85.9 2.2
ndërtimi 13.5 14.3 43.2 7.6
Tregtia, riparimi i automjeteve dhe artikujve shtëpiakë 21.0 21.5 38.1 9.8
Hotelet dhe restorantet 3.4 3.3 28.9 6.3
Transporti, magazinimi dhe telekomunikacioni 1.5 1.5 36.2 7.4
ndërmjetësimi monetar dhe financiar 1.3 1.9 90.2 0.2
Pasuritë e patundshme, dhënia me qira etj. 0.8 0.7 25.2 13.7
Administrimi publik 0.0 0.1 1926.0 1.9
Arsimi 0.5 0.6 63.0 1.8
Shëndeti dhe veprimtaritë sociale 0.5 0.5 36.4 12.0
Shërbime kolektive, sociale dhe individuale 2.3 2.3 34.9 3.8
Të tjera 1.6 1.7 36.6 0.5

Individët 35.8 34.6 30.5 5.7

Totali 100.0 100.0 35.1 6.6
Burimi: Banka e Shqipërisë.
Shënim: Të dhënat e mësipërme i referohen vetëm klientëve rezidentë, në to nuk përfshihen 
interesat e përllogaritur.

4.1.2 Cilësia e aktiveve.

ndryshe nga tremujori i tretë i vitit, kur rritja e kredive me probleme shfaqej 
në nivele relativisht më të ulëta krahasuar me periudhat paraardhëse dhe 
mbizotëronte rritja e tepricës totale të kredisë, këtë tremujor panorama 
përmbyset si rrjedhojë e rritjes së kredive me probleme disa herë më shumë 
se ajo e rritjes së tepricës së kredive, prej rreth 5.1 për qind. Tremujori i katërt 
i vitit 2008 shënon rritjen e kredive me probleme me rreth 10.77 miliardë lekë 
ose me 69.2 për qind krahasimisht me rritjen prej 640.6 milionë lekësh (ose 
4.3 për qind) gjatë tremujorit të tretë. 

Rritja e kredive me probleme gjatë vitit 2008 përllogaritet në nivelin 16.5 
miliardë lekë ose 167.6 për qind më shumë, krahasuar me fundin e vitit 
2007. Ritmet e rritjes së kredive me probleme konsiderohen shqetësuese. në 
kushtet e një frenimi të mundshëm të rritjes së tepricës totale të kredive në 
periudhat e ardhshme mund të presim përkeqësim të cilësisë së saj si shprehje 
e raportit “kredi me probleme bruto/totali i kredive bruto”. 

Si rrjedhojë e ritmit disa herë më të lartë të rritjes së kredive me probleme ndaj 
rritjes së tepricës totale të kredisë gjatë vitit 2008, konkretisht 167.6 për qind 
kundrejt rreth 35.7 për qind, u evidentua një rritje e shpejtë e treguesit të cilësisë 
së portofolit të kredive “kredi me probleme ndaj tepricës totale të kredive” nga 
niveli 3.37 për qind në fundvitin 2007, në 4.12 për qind në fund të tremujorit 
të tretë të vitit dhe 6.64 për qind në dhjetor ’08. Vlerësojmë se niveli i treguesit 
përbën një shifër rekord, më e larta gjatë gjashtë viteve të fundit. Ky zhvillim, 
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kujtojmë se ishte parashikuar disa kohë më parë 
nëpërmjet analizës të cilësisë së portofolit të kredive 
të zhveshur nga efekti i kredive të reja, sipas të cilit 
pritshmëria ishte për nivele mbi 5 për qind.

Treguesi “kredi me probleme/teprica e kredisë 
(neto)”, i cili mat madhësinë neto të ekspozimit ndaj 
rrezikut të kredisë, llogaritet në nivelin 3.9 për qind 
nga 2.1 për qind në tremujorin e mëparshëm dhe 
më shumë se dy herë më e lartë nga niveli 1.8 për 
qind, në fundin e vitit 2007. 

Analiza e kredive me probleme ndaj portofolit 
të zhveshur nga efekti i kredive të reja në harkun 
kohor të një viti dhe të përllogaritur çdo tre muaj, e 
cila vlerësojmë se tregon një pamje më realiste të 
performancës së portofolit të kredive dhe shkallës së 
rrezikut, vijon të konfirmojë mundësi për përkeqësim 
të mëtejshëm të treguesit që mat cilësinë e portofolit 
të kredisë.

Grafiku 12 dallon luhatje më të ndjeshme në 
pjesën e parë të periudhës së analizuar. Duke filluar 
nga fundi i tremujorit të tretë të vitit 2006 deri në 
fundvitin 2007, treguesi shfaqet i stabilizuar rreth 
nivelit 5 për qind. Tremujorët e parë të vitit 2008 
evidentojnë një trend në rritje dhe një kapërcim të 
këtij treguesi mbi nivelin 5 për qind, për të arritur në 
dhjetor ’08 nivelin 9 për qind. Vlen për t’u ritheksuar 
se konkluzioni që analiza sugjeronte në tremujorët 
paraardhës, ku parashihej se në periudhat në 
vijim treguesi i cilësisë së portofolit të kredive do 
të tejkalonte nivelin prej 5 për qind, duket të jetë 
vërtetuar tashmë. Madje pritet që ky tregues të rritet 
edhe në periudhat në vazhdim, duke shfaqur kështu 
një tendencë shqetësuese dhe që sjell në vëmendje 
marrjen e masave për administrimin e situatës për të 
frenuar përkeqësimin e shpejtë dhe të mëtejshëm. 

Analiza e cilësisë së portofolit të kredive në 
kuadër të përqendrimit për huamarrës, tregon për 
një nivel të treguesit “tepricë kredie për kredimarrës” 
ndjeshëm mbi mesataren e sistemit për pjesën 
dërrmuese të bankave ndërkohë që, mesatarja e 
sistemit për këtë tregues është rreth 1.66 milionë 
lekë për kredimarrës. 

Struktura e portofolit të kredive sipas klasave të 
cilësisë, në tremujorin e katërt të vitit 2008, shfaq 

Grafik 10. Ecuria e ritmit të rritjes së portofolit të 
kredive me probleme dhe e portofolit të kredive.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Grafik 11. Ecuria e tepricës së kredisë me 
probleme të sistemit bankar.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Grafik 12. Kredi me probleme ndaj tepricës së 
kredisë të një viti më parë (në %).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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rënie të peshës së klasifikimit ”standard” të kredive dhe rritje të kredive “në 
ndjekje” ndërkohë që, kreditë me probleme sipas klasifikimit regjistruan rritje 
të kredive “nënstandarde” në mënyrë të ndjeshme dhe po ashtu të kredive “të 
dyshimta” dhe “të humbura”. 

 
Tabelë 2�. Klasifikimi i kredisë në përqindje ndaj tepricës së kredisë.

Klasifikimi i kredisë
2006 2007 2008

T I T II T III T IV T I T II T III T IV T I T II T III T IV
Standarde 93.2 92.4 92.5 93.5 92.9 93.0 91.2 91.9 89.8 91.0 90.0 87.3
në ndjekje 3.8 3.9 4.3 3.4 3.9 3.9 5.5 4.8 6.3 4.7 5.8 6.0
nënstandarde 1.1 1.4 1.6 1.1 1.3 1.3 1.6 1.7 2.1 2.4 1.9 4.0
Të dyshimta 1.0 1.5 0.7 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 1.0 1.3 1.4
Të humbura 0.9 0.8 0.9 1.1 1.0 0.9 1.0 0.8 1.0 0.9 1.0 1.3

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Monitorimi i kredive në ndjekje merr një rëndësi 
të veçantë në kuadrin e monitorimit të portofolit të 
kredive, pasi ato konsiderohen potencial për t’u 
shndërruar në të ardhmen në kredi me probleme. 
Analiza tregon nivele relativisht stabël të kredive në 
ndjekje dhe kredive me probleme, deri në qershor 
’07. ndërsa flet për një kapërcim të menjëhershëm 
në shtator ’07 drejt niveleve më të larta të kredive 
në ndjekje, të cilat ndiqen nga niveli i kredive me 
probleme (grafiku 13). 

Luhatjet e konstatuara në klasën e kredive në 
ndjekje e për rrjedhojë edhe rënia e përkohshme 
e tyre, duhen konsideruar dhe shqyrtuar të lidhura 
ngushtësisht me ndryshimin e kredive me probleme. 
Rënia e kredive në ndjekje e shoqëruar me një rritje 
të kredive me probleme, ashtu sikundër edhe rritja 
e tyre si potencial për shndërrimin në kredi me 
probleme, duhen konsideruar me po të njëjtin nivel 
shqetësimi.

Fondet rezervë për mbulimin e humbjeve nga 
kreditë me probleme, gjatë tremujorit të fundit të 
vitit janë rritur me rreth 3.6 miliardë lekë (46.9 për 
qind) dhe me 6.6 miliardë lekë (139.2 për qind) 
gjatë gjithë vitit 2008. Pavarësisht kësaj, ritmi më i 
lartë i rritjes së kredive me probleme (69.2 për qind 
gjatë tremujorit të fundit dhe 167.6 për qind gjatë 
vitit) ka shkaktuar rënien e treguesit “fonde rezervë 
për kreditë me probleme ndaj tepricës së kredive me 
probleme” në 42.8 për qind nga 49.3 për qind, në 
fund të tremujorit të tretë dhe 47.9 për qind një vit 
më parë.

ndërkohë që kreditë me probleme rriten, sidomos 
në klasën “nënstandarde”, niveli i treguesit “kredi me 

Grafik 13. Ecuria e kredive “në ndjekje” dhe 
kredive “me probleme” gjatë dy viteve të fundit. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Grafik 14. Fondet rezervë për kreditë me 
probleme.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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probleme neto ndaj kapitalit rregullator” rritet, duke 
reduktuar kështu aftësinë e sistemit për të mbuluar 
me kapital humbjet e mundshme nga kreditë.

Ecuria e cilësisë së portofolit të kredisë për 
individët dhe bizneset vlerësohet e përkeqësuar 
gjatë vitit 2008, veçanërisht në tremujorin e fundit 
të vitit. Kredia me probleme për bizneset shënon 
rreth 7.6 për qind në fund të vitit 2008, nga 4 
për qind në tremujorin paraardhës dhe 3.6 për 
qind një vit më parë. ndërkohë, ky tregues për 
individët përllogaritet rreth 5.5 për qind nga 4.6 
për qind dhe rreth 3 për qind në dhjetor ’07. Me sa 
duket, avantazhi i diversifikimit për kredinë dhënë 
individëve bëhet tashmë më i qartë.

Portofoli i kredive në lekë vazhdon të jetë më 
problematik në drejtim të cilësisë së tij, ndaj atij në 
valutë. në fundvitin 2008, ai prezanton tregues të 
cilësisë në nivelin 7.5 për qind kundrejt 6.3 për qind, 
një vit më parë. Megjithatë, duke marrë në konsideratë 
peshën ndjeshëm më të lartë të kredisë në valutë si dhe 
ritmin e përkeqësimit të treguesit të sipërpërmendur, 
i cili vetëm gjatë tremujorit të fundit u rrit me 2.72 
pikë përqindje kundrejt rritjes me 1.91 pikë përqindje 
të këtij treguesi për kredinë në lekë, vlerësojmë që 
situata është më shqetësuese për kredinë në valutë, 
pasi rreziku dhe pasojat që shoqërojnë këtë portofol 
janë të një rëndësie materialisht më të lartë. 

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 në lekë)/ totalit të kredisë në valutë (të ardhurat e kredimarrësve të së 
cilës janë në lekë)” llogariten në nivelet 7.1 dhe 5.7 për qind nga 3.49 për 
qind dhe 3.74 për qind, në fund të tremujorit paraardhës.

ndryshe nga panorama e periudhës paraardhëse (fund i shtatorit 2008), 
gjatë të cilës treguesi i cilësisë së portofolit të kredive në valutë të mbuluara 
ndaj rrezikut të kursit të këmbimit shfaqte nivele më pak problematike se 
treguesi i cilësisë së portofolit të pambuluar, këtë tremujor duket të kemi një 
përkeqësim më të shpejtë të tij.

ndërkohë, analiza e cilësisë së kredisë sipas degëve të ekonomisë (tabela 
20), dallon në fundvitin 2008 si degët më problematike ato të “pasurive të 

Grafik 15. Teprica e kredisë me probleme sipas 
sektorëve. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Grafik 16. Teprica e kredisë me probleme sipas 
monedhave.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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paluajtshme, dhënia me qira etj.”, “shëndetit dhe veprimtarive sociale” dhe 
“peshkimit”, për të cilat kreditë me probleme përbëjnë rreth 13.7 për qind, 
12.0 për qind dhe 11.3 për qind të tepricës së kredisë. Megjithatë, duke 
konsideruar peshën e vogël të këtyre sektorëve në totalin e kredisë mendojmë 
që situata aktuale e tyre nuk përbën rrezik material për sistemin. 

Më problematike mund të konsiderohet ndërkohë situata e kredive me 
probleme të sektorëve “tregtia, riparimi i automjeteve dhe artikujve shtëpiakë” 
dhe “ndërtimi”. Treguesi “kredi me probleme ndaj tepricës së kredisë” për 
këta përllogaritet në nivelet 9.8 për qind dhe 7.6 për qind, që janë mbi 
nivelin mesatar të treguesit përkatësisht për bizneset dhe për sistemin bankar. 
Arsyeja e përkeqësimit të situatës qëndron jo vetëm në nivelin e treguesit të 
sipërpërmendur, por dhe në peshën e konsiderueshme të këtyre sektorëve 
në totalin e kredisë dhënë bizneseve, çka përforcon impaktin e një situate në 
përkeqësim të mundshëm. 

Së fundi, krahasimi i treguesit kryesor që mat cilësinë e portofolit të kredive 
me vendet e rajonit dëshmon për një cilësi të portofolit të kredive në sistemin 
bankar në Shqipëri, në nivele relativisht të mira në raport me disa nga vendet 
si Serbia, Rumania, Ukraina dhe Egjipti.17 

Kredi me probleme/Teprica e kredisë
Shqipëri 6.6%
Bullgari 2.0%
Serbi 29.5%
Qipro 5.1%
Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë 5.5%
Turqi 3.4%
Rumani 10.3%
Ukrainë 13.2%
Egjipt 10.0%

Burimi: “South Eastern Europe & Mediterranean Emerging Market Economies Bulletin”, october 
2008 (BoG).

4.2 LIKUIDITETI

Sistemi bankar deri në muajin shtator të vitit 2008 paraqiste një gjendje të 
kënaqshme likuiditeti. Muajt në vazhdim u karakterizuan nga një zvogëlim i 
bazës së depozitave në shumicën e bankave të sistemit. Ky fenomen ndikoi 
në përkeqësimin e situatës së likuiditetit, duke u konkretizuar në rënien e 
aktiveve likuide të sistemit, thellimin e hendekut të likuiditetit, rritjen e raportit 
kredi-depozita si edhe kufizimin e mundësisë së sistemit për të mbuluar në të 
ardhmen një tërheqje masive depozitash.

4.2.1 Depozitat e sistemit 

Depozitat nga klientët, burimi kryesor i financimit të sistemit bankar shqiptar, 
gjatë nëntë muajve të parë të vitit 2008 u rritën me 64.2 miliardë lekë (10.2 për 

Tabelë 22�8. Zhvillimet 
në rajon mbi cilësinë e 

kreditimit.
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qind) krahasuar me fundin e vitit 2007. një situatë 
krejt ndryshe paraqitet gjatë tremujorit të katërt. 
Depozitat pësuan një rënie të konsiderueshme me 
49.1 miliardë lekë (7.08 për qind), duke bërë që 
rritja vjetore e tyre të kufizohet në 15 miliardë lekë 
(2.4 për qind). 

Referuar zhvillimeve në depozitat nga klientët, 
në vlerë gjatë periudhës dhjetor ’05 - shtator ‘08, 
vëmë re një prirje në rritje mbi baza tremujore, 
përjashtimisht tremujorit të katërt të vitit 2008.

Sipas grupbankave kemi rënie në të treja grupet 
me 43 miliardë lekë (8.7 për qind) në G3; 5.6 
miliardë lekë (3.2 për qind) në G2; 545 milionë 
lekë (2.4 për qind) në G1.

 
Rënia e depozitave të sistemit gjatë tremujorit të katërt 

është shkaktuar nga rënia tepër e lartë e depozitave 
me afat të individëve, me 53.7 miliardë lekë (11.6 
për qind). Edhe depozitat pa afat të individëve kanë 
lëvizur në të njëjtin kah, duke rënë me 3.4 miliardë 
lekë (8.8 për qind). ndërsa llogaritë rrjedhëse dhe 
depozitat me afat të bizneseve kanë evidentuar një 
rritje modeste. Këto zhvillime tregojnë se pjesa më e 
ndjeshme ndaj pasigurive të shfaqura potencialisht në 
të ardhmen është segmenti i individëve, të cilët duket 
të jenë edhe më pak të informuar dhe familjarizuar 
nga zhvillimet reale në treg.

Sipas monedhave lek, euro dhe usd depozitat 
janë pakësuar me 10.4 miliardë lekë (2.8 për qind), 
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 18. Rënia/rritja e depozitave sipas 
sektorëve, 2 tetor - 31 dhjetor 2008 

(miliardë lekë)19.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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21.7 miliardë lekë (9.5 për qind) dhe 13.9 miliardë lekë (18.1 për qind). 
Dinamika e depozitave evidentohet se ka variuar ndjeshëm nga njëra bankë 
në tjetrën. 

Depozitat konsiderohen burime afatshkurtra fondesh në sistemin bankar. 
Megjithëkëtë, ato vijojnë të përbëjnë fondet më të qëndrueshme. Rreth 38 për 
qind e tyre kanë maturitet të mbetur më të vogël se një muaj, ndërkohë që 
vetëm 3 për qind e tyre kanë maturitet të mbetur mbi një vit, nga 4 për qind 
që ishte në fund të vitit të kaluar.

4.2.2  Përqendrimi i depozitave 

Sistemi bankar shqiptar shfaq një shkallë të lartë të përqendrimit të 
depozitave, ku 5 bankat më të mëdha të sistemit zënë rreth 78.4 për qind 
të totalit të tyre, në fund të dhjetorit 2008. nëse analizohet përqendrimi i 
depozitave në këndvështrimin e numrit të depozituesve, vërehet se ai vazhdon 
të jetë tepër i lartë në grupin e bankave të vogla G1. 

4.2.3 Aktivet likuide të sistemit

në fund të shtatorit 2008, aktivet likuide të sistemit 
përbëjnë 393 miliardë lekë ose 23.4 miliardë lekë 
më shumë se në fundvitin 2007. Referuar tremujorit 
të fundit tërheqja e lartë e depozitave u reflektua në 
rënien me 35.9 miliardë lekë (9.1 për qind) të tyre. 
në total, përgjatë një viti këto aktive u reduktuan me 
12.5 miliardë lekë (3.4 për qind). 

ndër vite, totali i aktiveve likuide, duke përjashtuar 
tremujorin e fundit 2008 ka ardhur duke u rritur, 
por me ritme të ulta, ndërsa pesha e tij ndaj totalit 
të aktiveve ka shfaqur tendencë të dukshme rënëse. 
Trendi rënës i këtij treguesi është rezultat i natyrshëm 
i zhvillimeve që kanë përfshirë sistemin bankar gjatë 
viteve të fundit, ku gradualisht është kaluar nga 

investime në aktive likuide të cilat konsiderohen përgjithësisht me rrezik të 
ulët, drejt investimeve në aktive afatgjata me rrezik më të lartë, por edhe me 
një marzh fitimi më të lartë, siç janë kreditë. në vitin 2003, aktivet likuide 
përbënin 73.6 për qind të totalit të aktiveve, në 2007-ën kjo peshë është ulur 
në 49.8 për qind, për të arritur në 42.8 për qind në vitin 2008 (grafiku 21).

në tremujorin e katërt të vitit 2008, bankat me rënien më të lartë të aktiveve 
likuide janë pikërisht ato që kanë pasur tërheqjet më të larta të depozitave. 
Kryesisht bankat e grupit G3 shfaqin rënie më të thellë të aktiveve likuide.

Për shumicën e bankave të sistemit, edhe pesha e aktiveve likuide ndaj 
totalit të aktiveve është zvogëluar nga tremujori në tremujor dhe sidomos në 

Grafik 21. Ecuria e aktiveve likuide.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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atë të fundit 2008. Kjo rënie vlerësohet më e ndjeshme në bankat e grupit 
G3.

4.2.4 Përbërja e aktiveve likuide 

në tremujorin e katërt të vitit 2008, komponenti i 
aktiveve likuide i cili ka shfaqur rënien më të lartë ka 
qenë “vendosje me bankat dhe institucionet e tjera 
financiare”, rreth 44 miliardë lekë (44.4 për qind). 

Edhe zëri “bono thesari” është zvogëluar me 11.1 
miliardë lekë (9.4 për qind), ndërkohë që investimet 
në letra me vlerë janë rritur me 6 për qind. 

Grafiku 22 flet për një tendencë në rritje të 
peshës së investimeve në letra me vlerë ndaj 
totalit të aktiveve likuide të sistemit përgjatë viteve, 
kundrejt rënies së peshës së bonove të thesarit. 
Kurse komponenti tjetër “marrëdhënie me bankat 
dhe institucionet financiare“ ka shfaqur vlera të 
qëndrueshme, me përjashtim të tremujorit të fundit 
të vitit 2008, kur pesha e tij u zvogëlua me gati 10 
pikë përqindje. 

Analizuar sipas monedhave, rënien më të lartë 
e kanë shfaqur aktivet likuide në usd, me 18.4 
miliardë lekë (37.6 për qind) dhe ato në euro 
me 17.9 miliardë lekë (29.2 për qind), për të 
cilat edhe tërheqjet e depozitave vlerësohen më 
të larta. ndërkaq, rënia e aktiveve likuide në lekë 
është kufizuar në 4.7 miliardë lekë (1.8 për qind), 
ndërkohë që janë rritur ato në monedha të tjera me 
5 miliardë lekë (50.4 për qind).

Për rrjedhojë, pesha e aktiveve likuide në euro 
dhe usd ndaj totalit të aktiveve ka rënë respektivisht 
me 4 për qind dhe 3 për qind, ndërkohë që është 
rritur nga 69 për qind në 75 për qind, pesha e 
aktiveve likuide në lekë.

4.2.5 Hendeku i aktiv pasiveve

Maturimet e detyrimeve dhe pretendimeve të bankave, në segmente kohore 
të caktuara njohin mospërputhje në fund të dhjetorit 2008. Hendeku i aktiv 
pasiveve deri në nëntë muaj është pozitiv, ndërsa për maturitete më të mëdha 
vlera e tij është negative. Gjatë tremujorit të katërt, vërehet një thellim i tij 
deri në 1 muaj nga -80 miliardë lekë, në -131.4 miliardë lekë. I shkaktuar 

Grafik 22. Struktura e aktiveve likuide. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Grafik 23. Aktivet likuide sipas monedhave.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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ky, nga pakësimi i aktiveve deri në 1 muaj (7.2 për 
qind), shoqëruar edhe me rritjen e detyrimeve në 
këtë segment maturiteti (11.5 për qind). Lëvizjet në 
zërat e aktiv pasiveve me maturitet deri në 1 muaj 
duket të jenë rrjedhojë e situatës së krijuar nga 
tërheqja e depozitave, ku shumica e bankave për 
të përballuar tërheqjet e depozitave (të cilat mund 
të kenë pasur afate më të larta maturiteti të mbetur) 
kanë përdorur fondet e gjeneruara nga maturiteti i 
aktiveve afatshkurtra.

 
Vlerat e larta të këtij treguesi mund të jenë 

problematike për ato banka të cilat nuk kanë aktive 
likuide të mjaftueshme.

Hendeku mbi një vit vazhdon të jetë pozitiv dhe 
ka ardhur duke u thelluar gjatë periudhave të fundit, 

gjë që i atribuohet rritjes më të lartë të aktiveve me maturitet të mbetur mbi një 
vit (rritja e portofolit të kredisë), krahasuar me pasivet me të njëjtin maturitet. 

Edhe hendeku tremujor ka lëvizur në të njëjtin drejtim me atë njëmujor, duke 
u thelluar në kahun negativ me 36.8 miliardë lekë (25 për qind), krahasuar 
me shtatorin 2008. ndërkohë që raporti i tij ndaj totalit të aktiveve është 
përkeqësuar nga -17 për qind në -21.9 për qind.

Tabelë 2�. Hendeku i maturimit deri në një muaj dhe deri në tre muaj për sistemin bankar.
Treguesi Dhjetor‘06 Dhjetor‘07 Mars‘08 Qershor‘08 Shtator‘08 Dhjetor‘08
Hendeku i maturimit deri në 1 muaj (në mln lekë) -69,942 -81.179 -59,770 -90,203 -79,879 -131,186
Hendeku i maturimit deri në 3 muaj (në mln lekë) -114,082 -128,613 -108,826 -173,761 -145,559 -182,389
Hendeku i maturimit deri në � muaj/totali i aktiveve (në%) -11.2 -10.9 -7.8 -11.2 -9.3 -15.7
Hendeku i maturimit deri në � muaj/totali i aktiveve (në%) -18.3 -17.3 -14.1 -21.5 -17 -21.9

Burimi: Banka e Shqipërisë.

4.2.6 Huatë nga bankat dhe institucionet 
financiare jorezidente 

një burim i rëndësishëm financimi për disa nga 
filialet apo degët e bankave të huaja në Shqipëri janë 
huatë e marra nga bankat mëma, bankat e tjera të 
grupit dhe institucionet financiare jorezidente. 

 
Gjatë viteve të fundit, ky burim financimi ka 

ardhur duke u zgjeruar. në fund të vitit 2005, 
fondet e huaja përbënin vetëm 2 për qind të totalit 
të detyrimeve të sistemit, ndërsa në fund të dhjetorit 
2008 kjo peshë u rrit në 8.6 për qind.

në sistemin bankar, deri në tremujorin e tretë të 
vitit 2008 evidentoheshin 5 banka, të cilat kishin 

Grafik 24. Hendeku i aktiv pasiveve sipas 
maturitetit të mbetur jokumulativ (në miliardë lekë).

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Grafik 25. Pesha e fondeve të huaja ndaj 
detyrimeve të sistemit. 
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marrë hua nga institucionet jorezidente. në tremujorin e katërt të vitit 2008, 
këtyre iu shtua edhe një bankë, e cila për përballimin e tërheqjes së depozitave 
çeli një linjë kredie me mëmën.

 
në total këto fonde për sistemin janë rritur me 10.9 miliardë lekë (20 për 

qind) gjatë tremujorit të katërt, kurse krahasuar me fundin e vitit të kaluar, 
totali i tyre është rritur gati 2.2 herë.

Përveç fondeve tashmë të përdorura, këto banka si edhe disa banka të 
tjera të sistemit kanë të miratuara nga ana e mëmave, linja kredie ende të 
papërdorura, të cilat janë të evidentuara si zëra jashtë bilancit.

4.2.7 Rreziku i tregut

Rritja e kredisë në euro, rritja e depozitave në 
euro (duke përjashtuar tremujorin e fundit) si edhe 
fondet e akorduara nga bankat mëma gjatë viteve 
të fundit, kanë çuar në rritjen graduale të totalit të 
aktiveve dhe pasiveve në valutë të huaj të sistemit 
dhe në rritjen e peshës së tyre ndaj totalit të aktiveve. 
në dhjetor 2005, peshat e aktiveve në valutë të huaj 
dhe pasiveve në valutë të huaj ndaj totalit të aktiveve 
prezantoheshin në 44 për qind dhe 44.2 për qind; 
në dhjetor 2007 në 46.7 për qind dhe 46.9 për 
qind dhe në dhjetor 2008 këto pesha janë rritur në 
48.9 për qind dhe 48.5 për qind, respektivisht.

Euro është monedha dominuese në strukturën e 
aktiveve dhe pasiveve në monedhë të huaj. Pesha e 
aktiveve në euro kundrejt totalit të aktiveve ka qenë 
përgjithësisht në rritje. Kjo zhvendosje drejt euros 
mendojmë që do të vijojë edhe në periudhat në vazhdim, nisur nga rritja e 
pranisë dhe rëndësisë së monedhës së përbashkët në ekonominë shqiptare.

në fund të dhjetorit 2008, sistemi ka prezantuar një pozicion të hapur 
valutor në të gjitha monedhat në blerje (long). Pozicioni i hapur neto i sistemit 
në euro, usd dhe chf është pozitiv, prej respektivisht 1.5 miliardë lekë, 920 
milionë lekë dhe 139 milionë lekë. Për monedhat e tjera, pozicionet janë 
jomateriale.

në muajin dhjetor, asnjëra prej bankave nuk rezulton me shkelje të raportit 
të pozicionit të hapur valutor neto ndaj kapitalit rregullator për të gjitha 
monedhat. Gjithashtu, edhe norma rregullatore prej 20 për qind e pozicionit 
të hapur në secilën nga monedhat ndaj kapitalit rregullator është respektuar 
nga të gjitha bankat e sistemit.

 
në këndvështrimin rregullator, kërkesa për kapital rregullator për t’u 

mbrojtur nga rreziqet e tregut është e ulët dhe tërësisht e plotësuar nga kapitali 

Grafik 26. Aktivet/pasivet në monedhë të huaj.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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rregullator i sistemit gjatë vitit. Kështu, kërkesa për mbulimin e rrezikut të 
normave të interesit është gati 2.1 për qind e kapitalit rregullator të sistemit për 
fundin e vitit 2008 dhe llogaritet vetëm nga dy banka. Kërkesa për mbrojtjen 
nga ndryshimet në kursin e këmbimit është më e ulët, gati 0.8 për qind e 
kapitalit rregullator të sistemit dhe përfshin shumicën e bankave të sistemit.

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. 

5. MJAFTUESHMËRIA E KAPITALIT 

5.1 KAPITALI AKSIOnER 

në fund të vitit 2008, kapitali aksioner i sistemit paraqitet në nivelin 71.5 
miliardë lekë. Gjatë këtij viti, rritja e tij vlerësohet në 15.4 miliardë lekë (27.5 
për qind), kundrejt rritjes me 14.5 miliardë lekë (34.3 për qind) gjatë vitit 
2007.

Bankat e mëdha G3 kanë shfaqur rritjen më të lartë të kapitalit aksioner 
dhe kanë dhënë njëkohësisht kontributin më të lartë në kapitalin aksioner 
të sistemit, me një rritje prej 10.2 miliardë lekësh (30.4 për qind). Të katër 
bankat e grupit G3 kanë patur rritje të kapitalit aksioner gjatë vitit. Për bankat 
e mesme G2, rritja ka qenë me 4.7 miliardë lekë apo 28.8 për qind.

 
Rritja e kapitalit aksioner për bankat e vogla të 

grupit G1 evidentohet në 0.6 miliardë lekë apo 9.1 
për qind dhe të gjitha bankat prezantojnë rritje të 
tij.

në qoftë se analizojmë ecurinë e kapitalit aksioner 
ndër vite sipas grupbankave të sistemit, konstatohet 
se pesha e kapitalit aksioner të grupeve G3 dhe 
G2 ka ardhur përgjithësisht duke u rritur, kundrejt 
rënies së peshës të grupit G1. 

Ky trend reflekton ndryshimet e ndodhura në 
sistemin bankar shqiptar. në vitin 2004, vetëm 
tre banka bënin pjesë në grupin G2, ndërkohë që 
zhvillimet e mëvonshme sollën rritjen e pjesës së 
tregut për disa nga bankat e vogla dhe kalimin e 
tyre në G2. Bankat e G3 vazhdojnë të zënë pjesën 

dërmuese të kapitalit aksioner të sistemit me 61.2 për qind në fund të 
vitit 2008. Por jo vetëm, pasi bankat e mëdha por edhe ato të mesme 
kanë pasqyruar përgjithësisht një kërkesë më të lartë për kapital për të 
mbështetur zgjerimin e aktivitetit të tyre dhe ruajtur nivelin e mjaftueshmërisë 
së kapitalit.

Grafik 27. Pesha e kapitalit aksioner sipas 
gupeve. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Tabelë 24. Struktura e kapitalit aksioner të sistemit dhe ecuria e komponentëve të tij.

Treguesit
Dhjetor 2006 Dhjetor 2007 Shtator 2008 Dhjetor 2008

mln lekë % mln lekë % mln lekë % mln lekë %
Kapitali aksioner 42,162.2 100 56,035.8 100 68,543.3 100 71,472.1 100
Kapitali i paguar20 34,768.4 71.5 41,135.4 64.3 48,153.1 64.1 51,112.7 66.2
Primet e aksioneve 363.5 0.9 1,401.1 2.5 3,078.6 4.5 3,704.6 5.2
Rezervat 3,309.4 7.8 4,192.3 7.5 4,872,4 7.1 4,872.4 6.8
Diferencë rivlerësimi -4,611.5 -5,088.1 -4,206.2 -3,807.6
Fitim/humbje e pashpërndarë 1,281.0 3.0 4,417.3 7.9 8,976.4 13.1 8,254.4 11.5
Fitim/humbje periudhës 7,051.3 16.7 9,977.8 17.8 7,669.0 11.2 7,335.7 10.3

Burimi: Banka e Shqipërisë.

• Kapitali i paguar vijon të jetë elementi më i rëndësishëm i kapitalit 
aksioner (tabela 24). Gjatë vitit 2008, kapitali i paguar i sistemit është 
rritur nga 41.1 miliardë lekë, në 51.1 miliardë lekë ose me 24.3 për 
qind. Krahasuar me një vit më parë, pesha e tij në kapitalin aksioner 
të sistemit paraqitet gati 2 pikë përqindje më e vogël.

• Fitimi i pashpërndarë i sistemit përllogaritet në 8.2 miliardë lekë në 
fund të dhjetorit 2008 ose gati 1.9 herë më i lartë se në fund të vitit të 
kaluar.

• Përkeqësimi i performancës së sistemit bankar gjatë 2008-ës ka bërë 
që rezultati neto i sistemit, të ketë një ndikim 2.6 miliardë lekë më pak 
në totalin e kapitalit aksioner të sistemit.

• Diferencat e rivlerësimit vazhdojnë të jenë debitore, por gjatë këtij viti 
ato janë ngushtuar me 1.28 miliardë lekë (26 për qind). 

• Primet e aksioneve janë rritur me 2.3 miliardë lekë apo 164 për qind. 

Leva financiare Sistemi bankar G1 G2 G3
Dhjetor 2008 11.7 4.7 12.4 12.4
Shtator 2008 12.5 4.8 13.1 13.4
Qershor 2008 12.6 4.5 12.4 14.0
Mars 2008 12.7 4.2 11.7 14.7
Dhjetor 2007 13.1 4.0 12.9 15.0
Dhjetor 2006 14.8 4.2 12.6 19.5

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Raporti i aktiveve mbi kapitalin aksioner të sistemit ose ndryshe leva 
financiare e sistemit është zvogëluar gradualisht gjatë vitit 2008. Rënia e levës 
nga 13.1 në 11.7 përgjatë një viti, do të thotë se sistemi është mbështetur 
më pak në borxh për financimin e aktiveve. Ky nivel vlerësohet më i mirë sesa 
niveli i levës financiare për vendet e Evropës, ShBA dhe Kanadasë. Rënia e 
nivelit të levës për sistemin duket të jetë ndikuar nga grupi G3. nga të dhënat 
e tabelës së mësipërme konstatohet se leva financiare për grupin G3 dhe 
sistemin ka ecur në të njëjtin kah. Leva financiare për G2 paraqet luhatshmëri, 
ndërsa për G1 vlerat e saj janë përgjithësisht në rritje. 

5.2 nORMA E MJAFTUESHMËRISË SË KAPITALIT

Totali i kapitalit rregullator të sistemit bankar raportohet në 58.6 miliardë 
lekë, në fund të dhjetorit 2008. Krahasuar me tremujorin paraardhës vlera e 

Tabelë 25. Ecuria e 
levës financiare sipas 
grupbankave.
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tij është rritur me 214 milionë lekë (0.37 për qind), ndërsa krahasuar me një 
vit më parë rritja rezulton në 12.4 miliardë lekë (26.9 për qind). 

Të tre grupbankat e sistemit kanë prezantuar rritje të kapitalit rregullator 
përgjatë një viti. Kapitali rregullator i grupit G3 është rritur me 8.4 miliardë 
lekë (28 për qind), duke dhënë 68 për qind të rritjes së kapitalit rregullator të 
sistemit. Kapitali rregullator i grupit G2 është rritur me 3.2 miliardë lekë (31 
për qind).

Kapitali bazë vijon të dominojë në përbërjen e kapitalit rregullator të 
sistemit, dukë zënë 94.6 për qind, nga 93.7 të një viti më parë, çka tregon 
për një kapital rregullator cilësisht të mirë dhe të qëndrueshëm.

në fund të dhjetorit 2008, pesha e kredisë neto 
me probleme ndaj kapitalit rregullator të sistemit 
përllogaritet 21.7 për qind, nga 9.9 për qind në 
fund të dhjetorit 2007 dhe 11.4 për qind në fund të 
tremujorit të kaluar. Rritja vjetore e treguesit është 
rrjedhojë e rritjes së kredisë me probleme neto, 
përkundrejt rritjes së kapitalit rregullator me vetëm 
26.9 për qind. Për rrjedhojë, aftësia e sistemit për të 
mbuluar me kapital rregullator humbjet potenciale 
nga kredia rezulton të jetë reduktuar dukshëm 
përgjatë një viti.

 
ndryshimet më të fundit në rregulloren “Për 

administrimin e rrezikut të kredisë”, përcaktojnë që 
kredia hipotekore dhe kredi të tjera22 ndaj klientelës, 
të cilat përmbushin kushtet për t’u konsideruar si të 
akorduara ndaj një kredimarrësi të ekspozuar ndaj 
kursit të këmbimit, të ponderohen përkatësisht me 

100 për qind dhe 150 për qind (në vend të 50 për qind dhe 100 për qind, që 
ishte në periudhat e kaluara). 

Tabelë 26. Ecuria e aktiveve të klasifikuara sipas rrezikut të sistemit bankar.
Treguesit (në milionë lekë) Dhjetor ‘06 Dhjetor ‘07 Shtator ‘08 Dhjetor ‘08
Aktive pa rrezik 340,775 324,678 342,101 334,268
Aktive me rrezik të ulët 79,720 88,391 89,284 54,651
Aktive me rrezik të mesëm 17,500 18,877.5 22,607 17,842
Aktive me rrezik të lartë 180,161 196,945 239,390 240,382
Aktive që ponderohen me 150 për qind n/a 21,441 29,052 41,541
Zërat jashtë bilancit të ponderuara me rrezik 9,924.20 10,471.04 21,663 17,660.67
Totali i aktiveve dhe zërave jashtë bilancit të klasifikuara sipas rrezikut 215,775 270,456 333,793 340,206

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Totali i aktiveve dhe zërave jashtë bilancit të ponderuar me rrezik u rrit me 
rreth 69.7 miliardë lekë ose 25.8 për qind gjatë vitit 2008. nga të dhënat 
(tabelë 26) vërehet se të gjitha klasat e aktiveve të klasifikuara sipas rrezikut 
kanë njohur rritje, përjashtimisht aktiveve me rrezik të mesëm.

Grafik 28. Kredia me probleme neto/kapital 
rregullator21.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

-

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

70,000.00

D
hjetor'05

M
ars'06

Q
ershor'06

Shtator'06

D
hjetor'06

M
ars'07

Q
ershor'07

Shtator'07

D
hjetor'07

M
ars'08

Q
ershor'08

Shtator'08

D
hjetor'08

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Kredia me probleme neto 
Kapitali rregullator 

Kredia me probleme neto/Kapitali rregullator 



Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2008 2008

56 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 57

Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2008 2008

56 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 57

një zë me ndikim material në totalin e aktiveve 
dhe zërave jashtë bilancit të klasifikuar sipas rrezikut 
janë edhe zërat jashtë bilancit. Pesha e tyre ka 
shfaqur një prirje të paqëndrueshme në kohë, për 
të arritur në 5.2 për qind në fund të dhjetorit 2008 
(grafik 29). 

Të gjitha bankat e sistemit kanë prezantuar rritje 
të totalit të aktiveve dhe zërave jashtë bilancit të 
klasifikuara. Sipas grupbankave G1, G2, G3 rritja 
është respektivisht 8.8 miliardë lekë (65.8 për qind), 
21.9 miliardë lekë (34 për qind) dhe 38.9 miliardë 
lekë (20.2 për qind).

Si rrjedhojë e rritjes me ritme të krahasueshme 
të kapitalit rregullator të sistemit (29.6 për qind) 
dhe të totalit të aktiveve dhe zërave jashtë bilancit 
të klasifikuara sipas rrezikut (25.8 për qind) gjatë 
vitit 2008, raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit 
për sistemin përllogaritet 17.2 për qind. Ky nivel 
vlerësohet 0.1 pikë përqindje më shumë krahasuar 
me një vit më parë dhe 0.3 pikë përqindje më pak 
kundrejt një periudhe më parë.

Analiza e ecurisë së këtij raporti deri në dhjetor 
2007, tregon përgjithësisht një tendencë rënëse23. 
Gjatë tremujorëve të parë të vitit 2008, treguesi 
ka ardhur në rritje, për të rigjetur përsëri trendin 
rënës në tremujorin e katërt. Rënia e treguesit në 
tremujorin e katërt duket të jetë ndikuar nga zbatimi 
i rregullave të rinj në klasifikimin e aktiveve sipas 
rrezikut. nga përllogaritjet e bëra rezulton se efekti 
rritës i tyre mbi totalin e aktiveve dhe zërave jashtë 
bilancit për sistemin është gati 11 miliardë lekë, që 
ndryshe do të thotë një efekt rënës prej gati 0.6 pikë 
përqindjeje mbi normën e mjaftueshmërisë së kapitalit. Për disa nga bankat 
ndikimi në mjaftueshmërinë e kapitalit ka qenë i konsiderueshëm. 

Treguesi i mjaftueshmërisë vijon të dëshmojë nivele më të larta në grupin 
e bankave të vogla G1, rreth 30.8 për qind, ndërsa dy grupet e tjera shfaqin 
vlera më të ulta. Vlera e treguesit për G1, pas rënies me 9 pikë përqindje 
në tremujorin e dytë të vitit 2008, ka konsoliduar këtë prirje edhe gjatë 
tremujorëve në vazhdim, ndërsa për dy grupet e tjera kjo normë është e 
variueshme në kohë.

Raporti i mjaftueshmërisë së kapitalit (në %) G1 G2 G3 Sistemi
Dhjetor 2008 30.8 15.3 16.6 17.2
Shtator 2008 33.9 14.9 17.1 17.5
Qershor 2008 36.2 14.2 16.9 17.3

Grafik 29. Zërat jashtë bilancit të klasifikuar 
me rrezik.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

-

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

T IV05

T I 06

T II 06

T III 06

T IV06

T I 07

T II 07

T III 07

T IV 07

T I 08

T II 08

T III '08

T IV '08

-

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

Zërat jashtë bilancit të klasifikuar sipas rrezikut
Pesha e tyre ndaj totalit të aktiveve dhe zërat jashtë
bilancit të klasifikuar sipas rrezikut

Grafik 30. Ecuria e normës së mjaftueshmërisë 
së kapitalit dhe komponentëve të saj.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Tabelë 27. Ecuria e raportit 
të mjaftueshmërisë së 
kapitalit sipas grupbankave. 
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Mars 2008 45.6 15.6 15.8 17.2
Dhjetor 2007 45.1 15.8 15.5 17.1
Dhjetor 2006 41.3 15.9 16.0 18.0
Dhjetor 2005 35.0 19.4 14.4 18.6

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Vlera e raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit për bankat e sistemit, në fund 
të dhjetorit 2008, varion nga 14.3 për qind, në 131.9 për qind. Vetëm një 
bankë ka shkelur përkohësisht normën minimale të mjaftueshmërisë, prej 12 
për qind gjatë tremujorit të dytë të këtij viti, ndërsa bankat e tjera përgjithësisht 
kanë prezantuar vlera të kënaqshme të tij.

Rritja e mundshme e totalit të aktiveve dhe zërave jashtë bilancit të klasifikuara 
sipas rrezikut për sistemin në tërësi, në kushtet e mbajtjes së pandryshuar të 
kapitalit rregullator, me detyrimin për respektimin e normës minimale prej 12 
për qind të raportit të mjaftueshmërisë, përllogaritet në 148.2 miliardë lekë 
ose 44 për qind. ndërsa grupbankat G1, G2, G3 potencialisht mund të rrisin 
totalin e aktiveve dhe zërave jashtë bilancit të klasifikuara sipas rrezikut me 
35 miliardë lekë ose 157 për qind, 24 miliardë lekë ose 28 për qind dhe 89 
miliardë lekë ose 39 për qind.

nga një krahasim me vendet e rajonit duket se norma e mjaftueshmërisë 
së kapitalit në Shqipëri, përgjithësisht ka shfaqur trend të njëjtë ecurie me 
shumicën e vendeve.

Shtetet/Vitet 2004 2005 2006 2007 2008
Shqipëri 21.6 18.6 18.0 17.1 17.2
Turqi 30.9 26.5 21.1 19.1 n/a
Rumani 20.6 21.1 18.1 13.8 12.8
Bullgari 16.6 15.3 14.4 13.8 14.5
Serbi 22.4 18.3 24.7 27.9 28.1
Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë 22.8 21.3 18.3 17.0 15.6
Ukrainë 16.8 15 14.2 13.9 13.4

Burimi: South Eastern Europe & Mediteranean Emerging Market Economies, botimi i tetorit 
2008.

6. TREGUESIT E REnTABILITETIT

6.1 REZULTATI nETO DHE STRUKTURA E TIJ24

Rezultati neto i sistemit bankar për tremujorin e fundit të vitit 2008 raportohet 
në vlerë negative prej rreth -333.35 milionë lekësh apo 2,959.17 milionë 
lekë më pak se një tremujor më parë. Kjo performancë negative del jashtë 
kontureve të sjelljes historike dhe nuk evidentohet të paktën në pesë vitet e 
fundit.

Tabelë 28. Norma e 
mjaftueshmërisë në disa 

shtete të rajonit.
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Treguesit Dhjetor ‘08 Shtator ‘08 Dhjetor ‘07
Rezultati neto nga interesat 7,882.32 7,800.56 7,192.43
Rezultati neto nga veprimtaritë e tjera 1,573.00 1,843.21 1,386.20
Shpenzimet e veprimtarisë 5,382.26 5,189.06 4,654.97
Shpenzime për provigjone 4,003.07 1,414.12 1,000.46
Shpenzime për provigjone për kredi 3,903.04 1,412.02 1,007.52
Rezultati neto (pas tatimit) -333.35 2,625.82 2,166.78

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Analiza e komponentëve kryesorë për të ardhurat dhe shpenzimet, tregon 
se rezultati neto i sistemit bankar u përcaktua nga ecuria e shpenzimeve për 
provigjone nga kreditë, të cilat u rritën me rreth 176 për qind apo 2,491 
milionë lekë. Shpenzimet për provigjone të krijuara gjatë këtij tremujori 
përbëjnë rreth 50 për qind të shpenzimeve për provigjone të krijuara gjatë 
vitit 2008. ndërkohë, performanca e sistemit bankar e matur nëpërmjet të 
ardhurës operacionale dhe shpenzimeve operacionale tregon për zhvillime 
relativisht të balancuara në dy tremujorët e fundit të vitit, ku rezultati nga 
aktivitetet kryesore për tremujorin e fundit raportohet madje pak më i lartë 
sesa një tremujor më parë.

Performanca e sistemit bankar për vitin 2008, vlerësuar në këndvështrimin 
e ecurisë së rezultatit neto, ka qenë dukshëm më e dobët sesa gjatë vitit 
2007. Rezultati neto ka shfaqur luhatshmëri gjatë vitit 2008. në tremujorin 
e dytë evidentohet performanca më e mirë apo një rritje prej rreth 29 për 
qind, për të rënë më shumë se 7 për qind një tremujor më pas dhe kaluar në 
terma negativë në tremujorin e fundit. Rezultati neto përllogaritet 26.5 për 
qind më i vogël se një vit më parë dhe pasqyron kryesisht rritjen e shpejtë 
të shpenzimeve për provigjone në nivelin 142.8 për qind apo rreth 4,881 
milionë lekë, veçanërisht në gjysmën e dytë të vitit. Po kështu, edhe shpenzimet 
e veprimtarisë kanë njohur një rritje të konsiderueshme prej 23.6 për qind 
apo 3,825 milionë lekë si rrjedhojë e zgjerimit të vazhdueshëm të aktivitetit 
të sistemit bankar. 

Kundrejt kësaj panorame rezultati neto nga interesat së bashku me rezultatin 
neto nga veprimtaritë e tjera kanë treguar zhvillime pozitive duke shfaqur 
përkatësisht një rritje prej 12.3 për qind apo 3,365 milionë lekë dhe 25.4 
për qind apo 1,431 milionë lekë dhe për rrjedhojë, edhe një ndërvarësi më 
të madhe të rezultatit neto nga aktivitetet jokryesore. Vlerësojmë se rritja e 
rezultatit neto nga interesat dhe nga veprimtaritë e tjera edhe pse me ritëm 
më të ulët sesa në vitin 2007, ka pasqyruar 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 dhe rritjen përgjithësisht 
konsistente, të vëllimit të aktivitetit bankar.

6.2 TREGUESIT E REnTABILITETIT 

Performanca e treguesit kryesor të rentabilitetit, përkatësisht kthimi nga 
aktivet mesatare (RoAA), krahasuar me një tremujor më parë përllogaritet 0.38 
për qind më e vogël, që përfaqëson një ndryshim relativ prej 29.5 për qind. 

Tabelë 29. Ecuria e 
elementeve kryesore të 
rezultatit neto (jokumulativ) 
në milionë lekë.
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Ky zhvillim përbën një nga luhatjet më të mëdha historike për këtë tregues dhe 
u përcaktua nga rezultati neto negativ për tremujorin e fundit të vitit, ndërkohë 
që aktivet mesatare u rritën me 1.4 për qind. Edhe treguesi tjetër, kthimi nga 
kapitali mesatar (RoAE), rrjedhimisht ka patur një performancë shumë më të 
dobët, ndërkohë që kapitali mesatar aksioner u rrit me 3.2 për qind.

Treguesit Dhjetor ‘08 Shtator ‘08 Dhjetor ‘07
RoAA 0.91 1.29 1.48
RoAE 11.35 16.33 20.32

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Treguesi i RoAA vlerësohet për një ecuri jo të qëndrueshme gjatë vitit 
2008, i kushtëzuar kryesisht nga ecuria e rezultatit neto. Vlen të theksojmë 
se treguesi i RoAA për vitin 2008 asnjëherë nuk u ngjit në nivelin e vitit 
2007. RoAA për tremujorin e parë të vitit 2008 u përllogarit në nivelin 1.17 
për qind. Vijoi me një performancë më të lartë dhe të qëndrueshme për 
dy tremujorët e tjerë, me nivelin më të lartë të regjistruar në tremujorin e 
dytë, rreth 1.31 për qind, për t’u mbyllur në fundin e vitit 2008 me një nivel 
dukshëm më të ulët. Rënia e konsiderueshme e RoAA, veçanërisht në fund 
të vitit 2008, në krahasim me fundin e vitit 2007 buron para së gjithash nga 
rënia e ndjeshme e rezultatit neto të sistemit bankar, por jo vetëm. Edhe 
rritja e aktiveve mesatare me rreth 20 për qind ka ndikuar në thellimin e 
mëtejshëm të diferencës.

G3 G2 G1
Dhjetor 2007 1.64 1.37 -0.41
Mars 2008 1.54 0.50 -0.62
Qershor 2008 1.62 0.73 -2.98
Shtator 2008 1.75 0.50 -0.93
Dhjetor 2008 1.35 0.16 -1.02

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Analiza e treguesit të RoAA sipas grupbankave, tregon në vijueshmëri një 
rentabilitet dukshëm më të lartë të bankave të G3 kundrejt dy grupeve të tjera. 
Treguesi i RoAA për G3 përllogaritet rreth 1.35 për qind dhe shënon nivelin 
më të ulët për vitin 2008. 

Edhe RoAA për bankat e G2 rezulton dukshëm më e ulët se periudhat 
e kaluara dhe vijon të jetë më e luhatshme përmes grupit. Performanca 
e RoAA për bankat e grupit vijon të ndikohet nga vlera ekstreme dhe të 
luhatshme.

 
Së fundi, grupi i bankave të vogla, vijon në nivele edhe më të larta në kahun 

negativ. Kjo gjendje vlerësojmë se përgjithësisht konfirmon pamundësinë e 
bankave të grupit për të gjeneruar fitim të mjaftueshëm, ku në mënyrë të 
qëndrueshme një pjesë e mirë e bankave raportojnë rezultat neto negativ. 

Tabelë �0. Tregues kryesorë 
të rentabilitetit në përqindje 

(kumulative).

 Tabelë ��. Treguesi i RoAA 
sipas grupbankave në 

përqindje (kumulative).
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Hapësirë informuese 2. Analiza e RoE në optikën e fuqisë financiare.

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 negative25. 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 e rentabilitetit; apo një shkallë rreziku në 
rënie, më tepër sesa rënie e 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 operative26 

  aktivet mesatare të ponderuara me rrezik

  totali i aktiveve mesatare

  kapitali aksioner mesatar

dhe

(�)   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

(�)  vlerëson prirjen për rrezik
  rritja vlerësohet si zhvillim negativ27

(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 raport më të 
madh 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 
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humbje gjithashtu e fuqisë financiare, pasi nënkupton një rritje të vlerës relative të 
borxhit dhe rrjedhimisht rritje të rrezikut. 

Përllogaritjet për RoAE në fund të vitit 2007, tregojnë nivelin 20.�2 për qind. Ky 
tregues zbërthehet në vlerat e komponentëve përbërës të tij si vijon:

Përllogaritjet për RoAE në fund të vitit 2008, tregojnë nivelin ��.�5 për qind. 
Treguesi zbërthehet në vlerat e komponentëve përbërës të tij si vijon:

RoAE në fund të vitit 2008 shfaqet rreth 9 për qind më e vogël krahasuar me një 
vit më parë ose një ndryshim relativ prej 44.�� për qind. Dinamika e këtij treguesi 
vlerësohet dukshëm e zhbalancuar dhe manifeston një rënie të konsiderueshme. 
Analiza sasiore tregon se rënia e RoAE vjen si rrjedhojë e rënies së katër 
komponentëve përbërës të saj, ku komponenti i parë përfaqëson rënien relative më 
të madhe. Rezultantja e rënies relative të dy komponentëve të parë është disa herë 
më e madhe sesa e dy komponentëve të tjerë, të cilët kanë dhënë një kontribut më 
të vogël në përcaktimin e tendencës së RoAE28. Për rrjedhojë, zhvillimet në RoAE 
në harkun kohor të një viti, tregojnë për një shkallë rreziku në rritje si edhe duhet të 
vlerësohet si një rënie e konsiderueshme e fuqisë financiare të sistemit bankar. 

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 �2. Tregues të rentabilitetit nga veprimtaria kryesore në përqindje (kumulative).
Treguesit Dhjetor ‘08 Shtator ‘08 Dhjetor ‘07
Të ardhurat nga interesat /aktivet mesatare që sjellin të ardhurat (1) 8.06 7.98 7.26
Shpenzimet për interesat / aktivet mesatare që sjellin të ardhurat (2) 3.94 3.85 3.17
Marzhi neto nga interesat (nIM)[(1) – (2)] 4.13 4.13 4.09

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Tremujori i katërt i vitit 2008, pasqyron të njëjtin nivel të treguesit të 
nIM kundrejt një periudhe më parë. nga analiza vërehet një rritje e të dy 
komponentëve të tij në mënyrë të njëtrajtshme.

 
Krahasuar me fundin e vitit 2007, niveli i nIM duket të jetë pothuaj i 

njëjtë, ndërkohë që komponentët e tij janë rritur në mënyrë proporcionale. Ky 
zhvillim pasqyron një aktivitet të balancuar ndërmjet të ardhurave nga interesi 
dhe shpenzimeve për interes, në kushtet kur sistemi bankar ka vijuar të tregojë 
qëndrueshmëri për të investuar në aktive që fitojnë interesa dhe mbledhur 
burime për të cilat paguhen interesa, edhe pse pesha e portofolit të kredive 
që gjenerojnë interesa më të lartë se aktivet e tjera është rritur ndaj totalit të 
aktiveve.

Ecuria e treguesit të nIM gjatë vitit 2008 dëshmon për një tendencë të lehtë 
në rënie dhe graduale. nIM shënoi nivelin më të lartë prej 4.24 për qind në 
fund të tremujorit të parë, për të rënë në 4.19 për qind të fund të tremujorit 
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të dytë dhe për të vijuar me 4.13 për qind, përkatësisht në dy tremujorët e 
fundit. Të dy komponentët e tij evidentohen vijueshmërisht në rritje dhe ecuria 
e treguesit duket që u përcaktua nga rritja më e shpejtë e kostos së financimit 
nga bankat, kryesisht depozitave nga publiku, si shprehje e orientimit për të 
fituar treg në kahun e burimeve. 

Treguesit Dhjetor ‘08 Shtator ‘08 Dhjetor ‘07
Aktivet mesatare që sjellin të ardhurat (1) 770,349.45 781,125.98 670,104.54
Pasivet mesatare që shkaktojnë shpenzime (2) 706,500.58 716,283.18 614,643.50
Aktivet mesatare(3) 839,320.22 840,799.57 721,498.55
(1)/(3) 0.92 0.93 0.93
(2)/(3) 0.84 0.85 0.85

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Sistemi bankar edhe në këtë tremujor, sikundër gjatë gjithë vitit 2008 
ka treguar qëndrueshmëri për të investuar në aktive që fitojnë interesa dhe 
mbledhur burime për të cilat paguhen interesa. Ky fakt shprehet në diferencën 
pothuaj të pandryshuar në kohë të dy raporteve (tabelë 33). Dinamika e 
pasiveve që shkaktojnë shpenzime dhe aktiveve që sjellin të ardhura ka ruajtur 
pothuaj të njëjtin ritëm rritës me dinamikën e totalit të aktiveve mesatare. 

Së fundi, treguesi i efikasitetit për tremujorin e katërt të vitit dëshmon 
për një rritje të vogël në raport me një periudhë më parë dhe me të njëjtën 
periudhë të një viti më parë. Edhe në terma kumulativë, treguesi i efikasitetit 
përllogaritet në nivel më të lartë për fundin e vitit 2008 krahasuar me fundin 
e vitit 2007, përkatësisht 0.54 ndaj 0.50. Vlerësojmë se ecuria e këtij treguesi 
përgjithësisht shfaqet e balancuar dhe me komponentë që dallohen për një 
rritje progresive të qëndrueshme.

Treguesi Dhjetor ‘08 Shtator ‘08 Dhjetor ‘07
Shpenzimet operacionale29 5,382.26 5,189.06 4,654.97
E ardhura operacionale 9,455.32 9,643.77 8,578.63
Efikasiteti (1)/(2) 0.57 0.54 0.54

Burimi: Banka e Shqipërisë.

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 Financiare30” të 
Bankës së Shqipërisë:

 Tabelë ��. Tregues 
mesatarë të rentabilitetit 
në milionë lekë (mesatare 
tremujore).

Tabelë �4. Treguesi i 
efikasitetit (jo kumulativ) në 
milionë lekë.



Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2008 2008

64 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 65

Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2008 2008

64 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 65

• 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;
• Fondi BESA sh.a;
• Unioni i shoqërive të kursim-kreditit “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit” 

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

Aktualisht, pesha e këtyre institucioneve në totalin e aktiveve të sistemit 
financiar është fare e vogël dhe llogaritet në fundvitin 2008, në nivelet 1.6831 
për qind dhe 0.51 për qind, përkatësisht për institucionet financiare jobanka 
dhe shoqëritë e kursim-kreditit, nga 2.1 për qind dhe 0.48 për qind në fundvitin 
2007. ndërkohë, pesha mbizotëruese në sistem vazhdon të përfaqësohet nga 
sistemi bankar, me 97.81 për qind të totalit të aktiveve të sistemit financiar 
në fundvitin 2008.

Kreditë përbëjnë peshën kryesore në totalin e aktiveve të institucioneve 
financiare jobanka dhe shoqërive të kursim-kreditit. Ato llogariten në rreth 
66.432 për qind të totalit të bilancit të institucioneve financiare jobanka dhe 
rreth 88.5 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 klasifikohen si korporata të tjera depozituese 
për shkak të aktivitetit të tyre disi të veçantë që përfshin pranimin e depozitave 
nga anëtarët e shoqërive, por që nuk klasifikohet si aktivitet bankar. 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 prezanton gjatë 
vitit 2008 rritje të vazhdueshme me përjashtim të tremujorit të parë kur 
konstatohet një rënie me rreth 335.86 milionë lekë ose me 2.3 për qind. 
ndërkohë, shoqëritë e kursim-kreditit kanë prezantuar reduktim të totalit të 
aktiveve gjatë gjysmës së parë të vitit, e përllogaritur kjo në rreth 333.73 
milionë lekë ose 9.13 për qind, por kanë rikuperuar gjatë gjysmës së dytë të 
vitit me rreth 1 miliard lekë ose me 30.4 për qind. Kështu në fundvitin 2008, 
ato kanë shfaqur total aktivesh rreth 678 milionë lekë më shumë (rritje 
kjo rreth 18.5 për qind në terma relativë) se totali i aktiveve në fundvitin e 
mëparshëm.
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Tabelë �5. Struktura e aktiveve.
në milionë lekë Dhjetor’06 Dhjetor’07 Mars‘08 Qershor‘08 Shtator’08 Dhjetor’08
Aktivet e sistemit bankar 624,279.3 742,855.1 768,846.8 807,202.1 857,266.1 834,139.3
Aktivet e institucioneve financiare jobanka 13,655.7 14,492.2 14,156.3 14,692.7 15,868.2 14,358.133

Aktivet e shoqërive të kursim-kreditit34 2,733.7 3,656.6 - 3,322.9 - 4,334.5
Burimi: Banka e Shqipërisë.

në terma relativë, portofoli i kredive (neto) përbën peshën më të lartë në 
bilancin e shoqërive të kursim-kreditit, krahasimisht me peshën e këtij portofoli 
në bilancin e jobankave, konkretisht 88.5 për qind35 kundrejt 66.4 për qind. 
ndërkohë, shoqëritë e kursim-kreditit prezantojnë gjatë vitit 2008 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 fundvitin 2008 
në nivelin 3.42 për qind kundrejt, 1.95 për qind për shoqëritë e kursim-
kreditit. 

Treguesit36 IFJB SHKK
Totali i kredive (në milionë lekë) 10,056.48 3,887.86
Teprica e kredisë/Totali i aktiveve37 (në %) 66.4 88.5
Kredi me probleme (në milionë lekë) 343.93 75.66
Kredi me probleme/ Teprica e kredisë (në %) 3.42 1.95

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Struktura e pasqyrës së të ardhurave-shpenzimeve gjatë vitit 2008 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 nga interesi në totalin e të ardhurave (me 69.9 për 
qind të totalit të të ardhurave nga 42.77 për qind që prezantohej pesha e tyre 
në fundvitin 2007), ndërkohë që të ardhurat nga komisionet përbëjnë vetëm 
17 për qind të totalit të të ardhurave. Megjithatë, mendohet që panorama 
të ndryshojë disi në favor të komisioneve, me përfshirjen në përllogaritje 
edhe të Postës Shqiptare. Struktura e shpenzimeve dominohet ndërkohë, 
nga shpenzimet e përgjithshme të veprimtarisë, të cilat përbëjnë rreth 39.58 
për qind të totalit të shpenzimeve nga 49.57 për qind që prezantohej pesha 
e tyre në fundvitin 2006. Shpenzimet e personelit vijojnë të jenë elementi 
mbizotërues në shpenzimet e përgjithshme të veprimtarisë, të ndjekura nga 
shpenzimet e tjera administrative.

 
Rezultati neto i gjeneruar nga institucionet financiare jobanka gjatë vitit 

2008, pa përfshirë në përllogaritje Postën Shqiptare, vlerësohet në rreth 
975.7 milionë lekë. Ky rezultat vlerësohet të jetë rreth 291.6 milionë lekë më 
i lartë se ai i vitit paraardhës38, madje mendohet që diferenca të thellohet në 
kahun pozitiv me përfshirjen e rezultatit të Postës Shqiptare. 

Shoqëritë e kursim-kreditit vijojnë të shfaqen fitimprurëse, megjithëse 
me një rezultat neto më të ulët krahasimisht me atë të gjeneruar gjatë vitit 
paraardhës. Konkretisht ai përllogaritet rreth 57.3 milionë lekë ose 19.4 për 
qind më i ulët se ai i fundvitit 2007. 

Tabelë �6. Cilësia e 
aktiveve.
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1. InFORMACIOn I PËRGJITHSHËM

Regjistri i Kredive përfaqëson një zhvillim të infrastrukturës financiare në 
Shqipëri dhe mund të konsiderohet element i rëndësishëm për garantimin 
e stabilitetit të sistemit bankar. Ai përbën bazën elektronike të të dhënave 
demografike dhe veçanërisht të të dhënave mbi angazhimet reale financiare 
si dhe historikun e kreditimit të personave që kanë kredi pranë një banke, një 
dege të një banke të huaj të licencuar nga Banka e Shqipërisë dhe së shpejti, 
edhe pranë institucioneve të tjera kredidhënëse të licencuara nga Banka e 
Shqipërisë. Regjistri i Kredive ka dy qëllime kryesore: 

• vlerësimin dhe minimizimin e rrezikut të kredisë me të cilin përballet 
sistemi bankar, duke rritur mundësitë për kryerjen e transaksioneve të 
shëndosha kredituese, duke nxitur eficiencën dhe sigurinë e procesit 
të kredidhënies, nëpërmjet vënies në dispozicion të informacionit mbi 
kredimarrësit; dhe

• forcimin dhe përmirësimin e mbikëqyrjes së bazuar në rrezikun, të 
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..

Regjistri i Kredive ka filluar të funksionojë ‘‘live” më 3 janar 2008. Që nga 
ky moment, ai i ka siguruar bankave tregtare informacionin e nevojshëm për 
të gjykuar drejt dhe shpejt mbi historikun për të shlyer detyrimet financiare dhe 
besueshmërinë e aplikuesve për kredi, duke rritur mundësitë për një proces 
kredidhënieje të shëndoshë.

Monitorimi i vazhdueshëm i raportimeve të bankave në Regjistrin e 
Kredive për të siguruar plotësinë dhe saktësinë e të dhënave që ai përmban, 
monitorimi i përdorimit të të dhënave të Regjistrit të Kredive nga bankat e 

E. REGJISTRI I KREDIVE
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nivelit të dytë, trajtimi i kërkesave individuale të kredimarrësve dhe/ose 
institucioneve që e kanë këtë të drejtë mbi raportet e kredisë, projekti për 
përfshirjen e institucioneve të mikrofinancës në Regjistrin e Kredive etj., kanë 
qenë prioritetet e Zyrës së Regjistrit të Kredive gjatë vitit të parë të funksionimit 
të saj.

2. KUADRI RREGULLATIV QË RREGULLOn FUnKSIOnIMIn E 
REGJISTRIT TË KREDIVE

Kuadri ligjor dhe rregullativ ekzistues siguron funksionimin normal të sistemit 
të Regjistrit të Kredive. Aktualisht, sistemi i Regjistrit të Kredive funksionon 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 personale”, rregullores “Për funksionimin e Regjistrit të Kredive në 
Bankën e Shqipërisë” si dhe udhëzimit “Për procedurën e nxjerrjes së raportit 
mbi kredimarrësin dhe rishikimin e të dhënave që mbahen në Regjistrin e 
Kredive”. 

3. KARAKTERISTIKAT KRYESORE TË REGJISTRIT TË KREDIVE 

Bazuar në rolin dhe dizenjimin e tij, karakteristikat e Regjistrit të Kredive 
listohen si më poshtë:

3.1 PËRDORIMI I AUTORIZUAR I 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 mundësinë për 
përdorimin e bazës së të dhënave për marrje informacioni për të gjithë ata 
klientë që kanë aplikuar për të marrë një kredi në institucionet e tyre. 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 informacion shtesë, në lidhje me të dhënat personale të kredimarrësit, 
pasuritë e vendosura nga ana e tyre për të siguruar kreditë e marra etj.. Ky lloj 
informacioni, plotëson profilin e kredimarrësit, adreson më mirë nevojat për 
informacion të kredidhënësve të ndryshëm, duke përmirësuar vendimmarrjen 
dhe rritur cilësinë e procesit kreditues. 

3.2 RAPORTIMI I TË DHËnAVE

Të gjitha kreditë në sektorin bankar, pavarësisht nga vlera e tyre, janë 
raportuar në Regjistrin e Kredive. në këtë kuadër, bankat janë të detyruara të 
raportojnë në Regjistrin e Kredive çdo kredi të re të lëvruar, disbursim të ri të 
kredisë, kredi të paguar dhe kredi të fshirë nga bilanci, si dhe të dhënat për 
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personat e lidhur dhe kolateralet që i mbështesin, brenda ditës së nesërme të 
punës, si dhe përditësimin e portofolit të kredive dhe klasifikimet përkatëse të 
tyre, brenda 15 ditëve të muajit të ardhshëm. 

3.3 KOnFIDEnCIALITETI DHE TRAnSPAREnCA

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 dhe 
rritjen e transparencës, 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, si dhe për të kërkuar 
ndryshimet e nevojshme.

Gjithashtu, për një transparencë më të plotë, në faqen e internetit të Bankës 
së Shqipërisë ‘www.bankofalbania.org’ ekziston i gjithë informacioni përkatës 
lidhur me Regjistrin e Kredive.

3.4 TEKnOLOGJIA

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 
dhe përgjegjësitë e tyre.

4. PËRFSHIRJA E InSTITUCIOnEVE TË MIKROFInAnCËS DHE 
SUBJEKTEVE JOBAnKA nË REGJISTRIn E KREDIVE

Aktualisht, përdorues të Regjistrit të Kredive janë vetëm bankat. Megjithatë, 
objektivi i Bankës së Shqipërisë është që në një periudhë të afërt, 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.

në këtë kuadër, gjatë vitit 2008, Banka e Shqipërisë është angazhuar për 
hartimin dhe ndjekjen e projektit për të përfshirë si raportues dhe përdorues 
të të dhënave edhe institucionet e mikrofinancës dhe subjektet financiare 
jobanka që kanë të licencuar aktivitetin kreditues. Projekti u konceptua dhe 
po realizohet në disa etapa. në etapën e parë u prezantua projekti, kërkesat 
legjislative dhe teknike, si dhe u realizua njohja me infrastrukturën e IT dhe 
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databazën e kredidhënies së këtyre institucioneve. Etapa e dytë kishte si 
qëllim vlerësimin e kapaciteteve të institucioneve për plotësimin e kërkesave, 
si dhe përcaktimin e gatishmërisë së hyrjes në sistemin e Regjistrit të Kredive. 
Etapa e tretë, e cila do të finalizohet gjatë vitit në vijim, synon përfshirjen e 
institucioneve në Regjistrin e Kredive dhe sigurimin e besueshmërisë së këtij 
procesi.

5. InFORMACIOnET QË SKICOHEn nGA REGJISTRI I 
KREDIVE 

Gjatë këtij viti, Regjistri i Kredive është përdorur kryesisht në shërbim të 
bankave duke rritur mundësitë e tyre për kryerjen e transaksioneve të shëndosha 
kredituese dhe ka shërbyer si instrument shtesë në administrimin nga ana e 
tyre të rrezikut të kredisë. 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.

Sistemi i Regjistrit të Kredive siguron gjithashtu, një nivel të gjerë produktesh 
në shërbim të realizimit të funksioneve të Bankës së Shqipërisë. Raportet që 
skicon Regjistri i Kredive, synojnë të mbështesin misionin mbikëqyrës të Bankës 
së Shqipërisë në drejtim të përmirësimit të vlerësimit të administrimit të rrezikut 
të kredisë, të monitorimit të nivelit të huave problematike, të vlerësimit të 
cilësisë së portofoleve të kredisë, të evidentimit të përqendrimeve të kredisë 
sipas bankave dhe sipas sektorëve të ekonomisë, të vlerësimit të detajuar 
të ekspozimit të bankave 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 etj.. një 
pjesë e raporteve, shërbejnë gjithashtu dhe për monitorimin e efektivitetit të 
funksionimit të Regjistrit të Kredive lidhur me raportimet e bankave, si dhe 
lidhur me përdorimin e informacionit të Regjistrit të Kredive nga bankat. Këto 
raporte janë një instrument efikas dhe i shpejtë pasi kryhen në kohë reale 
dhe ndihmojnë për një orientim të shpejtë të njohjes së tendencave të sistemit 
bankar.
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SHËnIME

� Norma e inflacionit në muajin shtator ishte 4.7 për qind, ndërsa në dhjetor 2.2 për qind.
2 BFSE Holding BV, Holandë (22.�7 për qind) dhe SECo nëpërmjet SIFEM, Zvicër (�.�7 për 
qind).
� Në kapitalin e paguar përfshihet edhe kapitali i dhuruar për degët e bankave të huaja, si edhe 
primet e emetimit.
4 Tek pjesa e kapitalit me origjinë nga ShBA janë përfshirë edhe aksionet që zotëron IFC në 
sistemin bankar.
5 Të dhënat për numrin mesatar të popullsisë për vitet 200�, 2004, 2005 e 2006 janë marrë nga 
Raporti Statistikor Mujor – Dhjetor 2008 i Bankës së Shqipërisë (tabela 04 – 0�).
6 Të dhënat për numrin e popullsisë më � janar 2008 janë marrë nga faqja web e Institutit të 
Statistikës (datë 20.0�.2009) 
7 Të dhënat për numrin e popullsisë më � janar 2009 janë marrë nga faqja web e Institutit të 
Statistikës (datë 0�.0�.2009). 
8 Aktivet e grupit G� kanë rënë gjatë tremujorit të katërt të vitit me rreth 2� miliardë lekë ose me 
4.� për qind (përfaqëson 99.4 për qind të rënies së aktiveve të sistemit gjatë këtij tremujori), ato 
të grupit G2 me � miliard lekë ose me 0.4 për qind, ndërkohë që aktivet e grupit G� u rritën me 
vetëm 884.7 milionë lekë ose me 2.8 për qind në terma vjetorë. 
9 PBB e projektuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar për Shqipërinë gjatë vitit 2008 llogaritet në 
nivelin �,069.�4 miliardë lekë. 
�0 Gjatë nëntë muajve të parë të vitit 2008, konkretisht për periudhën deri në fund të tremujorit 
të tretë, rritja e depozitave vlerësohej rreth �0.2 për qind ose rreth 64.2 miliardë lekë. Reduktimi 
i rritjes në 2.4 për qind ka qenë rrjedhojë e rënies së depozitave, e cila filloi në muajin tetor dhe 
shënoi një tërheqje të tyre që përllogaritet në rreth 49 miliardë lekë (ose rreth 76.6 për qind të 
rritjes gjatë nëntë muajve të parë), duke reduktuar rritjen vjetore me �5 miliardë lekë.
�� Aktualisht, sistemi bankar prezanton një nivel mesatar të angazhimit të depozitave në kredidhënie 
prej rreth 6�.5 për qind, nga 46.4 për qind në fundvitin 2007. Ky tregues është ende ndër më të 
ulëtit në rajon duke besuar kështu në ekzistencën e një kapaciteti të mundshëm dhe të pashfrytëzuar 
në kredidhënie. Treguesi “ kredi/depozita” përllogaritet për BKG, BE dhe BT në nivelet 2��.2 për 
qind, 244.� për qind dhe �08.8 për qind, ndërkohë që ky tregues për BA vlerësohet në fundvitin 
2008 rreth 79.9 për qind. 
�2 Raporti “kredi dhënë sektorit privat/PBB” përfshin kredinë dhënë bizneseve dhe individëve. 
�� Të dhënat nuk përfshijnë jorezidentët. 
�4 Kredia dhënë individëve për qëllime investimi në pasuri të paluajtshme përbën rreth 66 për qind 
të kredisë dhënë individëve. overdraftet përbëjnë vetëm 5.6 për qind të kësaj teprice. 
�5 Kredia dhënë bizneseve për qëllime investimi në pasuri të paluajtshme përbën rreth 24.� për qind 
të kredisë dhënë bizneseve. Rreth 29.8 për qind të kësaj teprice e përbëjnë overdraftet, rreth 26.9 
për qind investimet në blerje pajisjesh dhe �9.2 për qind e saj shkon për kapital qarkullues. 
�6 Në këtë zë përfshihet si kredia që iu akordohet bizneseve për qëllime investimi në pasuri të 
paluajtshme, ashtu dhe kredia që i jepet individëve për investime në pasuri të paluajtshme.
�7 Duke konsideruar që të dhënat e tabelës 22 përfshijnë për vendet e tjera, të dhëna që i takojnë 
periudhave të mëparshme krahasimisht me Shqipërinë për të cilën e dhëna i takon fundvitit 2008 
(shiko shënimin që shoqëron tabelën 22), vlerësojmë që edhe treguesit e pjesës më të madhe 
të vendeve të tjera të listuara në tabelë, të kenë pësuar përkeqësim të mëtejshëm e ndoshta të 
jenë më pranë ose mbi nivelin për Shqipërinë. Gjithashtu, për një saktësi më të madhe të procesit 
krahasues, do të duhej të merrnim në konsideratë edhe metodologjitë e ndryshme që aplikohen 
për vlerësimin e portofolit të kredive me probleme dhe që në jo pak raste, mund të ndodhë të 
kenë diferenca të konsiderueshme me rastin e Shqipërisë.
�8 Të dhënat mbi vendet e rajonit i referohen përgjithësisht fundvitit 2007 me përjashtimet e 
mëposhtme: 
Shqipëri (dhjetor’08), Serbi (qershor’08), Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë (gusht’08) dhe 
Rumani (korrik’08).
�9 Grafiku është ndërtuar duke marrë për bazë të dhënat operative të raportuara nga bankat në 
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bazë ditore, në Bankën e Shqipërisë.
20 Peshat në përqindje të kapitalit të paguar llogariten duke marrë në konsideratë edhe diferencat 
e rivlerësimit. 
2� Në përllogaritjen e këtij treguesi janë përjashtuar që nga dhjetori 2007, dy degët e bankave 
të huaja në Shqipëri.
22 Kredia e re, si edhe kreditë e dhëna që i nënshtrohen ristrukturimit, duke filluar nga shtatori 
2008.
2� Rritja që ka shfaqur treguesi në shtator 2007 është rezultat i përjashtimit të dy degëve të bankave 
të huaja, nga përllogaritja e tij.
24 Rezultati neto për tremujorin e fundit të vitit 2007 dhe disa komponentë kryesorë të tij ndryshojnë 
nga shifrat e raportuara në analizën e punuar para një viti për tremujorin e fundit dhe fundin e vitit 
2007. Ky ndryshim përllogaritet rreth 589 milionë lekë më pak dhe vjen si rrjedhojë e rregullimit 
të disa komponentëve të pasqyrës së shpenzimeve dhe të të ardhurave gjatë vitit 2008, me efekt 
fundin e vitit 2007. 
25 Kjo metodologji është përdorur për herë të parë nga Banka e Anglisë në Raportet e saja të 
Stabilitetit Financiar dhe më pas është përdorur edhe nga Banka e Danimarkës dhe Banka e 
Suedisë.
26 E ardhura neto nga interesat; e ardhura neto nga aktivitetet e tjera.
27 Sidomos kur bëhet fjalë për rritje të shpejta dhe të njëpasnjëshme, në kushtet kur treguesi ka 
arritur një nivel relativisht akomodues.
28 Përllogaritjet e efektit të dy komponentëve të dytë tregojnë se nëse supozohet një nivel i njëjtë 
i tyre për të dyja vitet, përsëri rënia e RoAE do të ishte shumë e madhe, rreth �2.6 për qind.
29 Shpenzimet nga aktivitetet e tjera pa përfshirë shpenzimet për provigjone.
�0 Banka e Shqipërisë (200�), Metodika e Statistikave Monetare dhe Financiare.
�� Nuk përfshihet në përllogaritje Posta Shqiptare për mungesë raportimi. Në kushtet e përfshirjes 
së Postës Shqiptare mendohet që pesha e institucioneve financiare jobanka të jetë më e lartë se 
ajo sa më sipër përllogaritur, e për rrjedhojë pesha e sistemit bankar ndaj totalit të jetë relativisht 
më e ulët, megjithëse këto ndryshime nuk mendohet të jenë të ndjeshme, ato gjithsesi mendohet 
të përafrohen në nivelin e një viti më parë. 
�2 Kjo vlerë mendohet të jetë ndjeshëm më e ulët me përfshirjen në përllogaritje të Postës Shqiptare. 
Duke qenë se ky institucion nuk është i angazhuar në aktivitetin e kredidhënies, përfshirja e tij në 
përllogaritje do të çonte në rritjen e totalit të aktiveve të këtyre institucioneve, pa ndryshuar totalin 
e kredisë neto, duke rrjedhuar kështu në reduktimin e treguesit nën vlerën 66.4 për qind.
�� Totali i aktiveve të institucioneve financiare jobanka pritet të jetë më i lartë se vlera e prezantuar 
për fundvitin 2008, pasi nuk është përfshirë për mungesë të dhënash Posta Shqiptare, anomali 
kjo që në fakt nuk ekziston në tremujorët paraardhës. 
�4 Sipas rregullores “ Për mbikëqyrjen e shoqërive të kursim-kreditit dhe unioneve të tyre”, neni ��, 
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. 
�5 Kreditë janë marrë për neto (duke mos përfshirë provigjonet për humbjet e mundshme nga 
kreditë me probleme). 
�6 Me përjashtim të treguesit “teprica e kredisë/totali i aktiveve”, të gjitha të dhënat dhe treguesit 
e tjerë janë mbi baza bruto (përfshirë provigjonet). 
�7 Për neto. 
�8 Në përllogaritjen e diferencës, rezultati i vitit 2007 përfshin gjithashtu rezultatin e Postës 
Shqiptare.



Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2008 2008

72 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 7�

Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2008 2008

72 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 7�

AnEKS 1. STRUKTURA E DEPARTAMEnTIT TË 
MBIKËQYRJES (31 DHJETOR 2008).

DREJTORI

Z. Indrit Banka

Zv.DREJTOR

Përgjegjës i 
Sektorit të 
Analizës & 

Inspektimeve

Zv.DREJTOR

Zj. Miranda Ramaj
Përgjegjëse e 

Sektorit të 
Rregullimeve dhe 

Licencimit

Zyra e 
Regjistrit të 

Kredive
(4 persona)
z. Dorian 
Çollaku

Përgjegjës

Zyra e 
Inspektime në 

vend
(21persona)

z. Gerond Ziu
Përgjegjës

Zyra e 
Rregullimeve 

dhe Standardeve
(4 persona)

zj. Ermira Curri
Përgjegjëse

Zyra e 
Licencimit

(3 persona)

Zyra e 
Analizës

(4 persona)
z. Eris Sharxhi

Përgjegjës
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AnEKS 2. PESHA SPECIFIKE E SECILËS BAnKË nË 
SISTEMIn BAnKAR PËR DHJETOR 2008.

Bankat

Treguesit në %

Totali i 
bilancit

Burimet e 
përhershme

Kapitali
aksioner

Teprica e
kredisë

Kredi me 
probleme

Bono
thesari

Letra 
me vlerë

Totali i
depozitave

Banka Raiffeisen 30.1 23.6 24.8 21.4 35.0 38.7 55.7 33.4

Banka e Bashkuar e Shqipërisë 0.6 1.4 1.5 0.5 0.6 0.0 0.0 0.5

Banka Italiane e Zhvillimit 0.5 1.3 1.4 0.7 0.1 0.0 0.0 0.5

Banka Kombëtare Tregtare 12.3 9.4 9.9 8.8 7.7 18.3 9.8 14.3

Banka Tirana 9.8 12.9 13.4 14.2 7.6 7.4 4.3 8.0

Banka ndërkombëtare Tregtare 0.6 1.6 1.7 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5

Intesa Sanpaolo Bank Albania 12.9 13.1 13.1 11.3 7.6 10.6 21.9 14.0

Banka Procredit 3.7 4.7 4.0 4.2 3.3 2.1 0.4 3.9

Banka Emporiki – Shqipëri 3.1 5.1 4.2 5.9 10.7 0.1 0.0 1.5

Dega e Bankës Kombëtare të Greqisë, 
Tiranë 6.6 4.1 3.9 9.4 9.4 1.8 0.2 2.7

Alpha Bank – Albania 8.5 8.6 9.0 11.3 6.4 9.0 1.4 8.7

Banka e Parë e Investimeve, Albania 0.4 1.3 1.5 0.4 0.3 0.1 0.5 0.3

Banka e Kreditit të Shqipërisë 0.2 1.5 1.7 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1

Banka Credins 4.9 6.0 4.5 6.4 3.3 1.9 1.0 5.3

Banka Popullore 4.3 3.5 3.7 3.4 6.9 8.6 4.2 4.6

Banka Union 1.5 2.0 1.7 1.6 0.5 0.7 0.1 1.5

Totali 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0



Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2008 2008

74 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 75

Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2008 2008

74 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 75

AnEKS 3. AKTIVET DHE PASIVET.

LISTA E AKTIVEVE (nË MILIOnË LEKË).

PËRSHKRIMI Dhjetor 2007 Dhjetor 2008
TOTALI I AKTIVEVE 742,332.32 834,139.28 
VEPRIMET ME THESARIn DHE nDËRBAnKARE 293,066.22 251,384.41 
Mjete monetare 16,008.58 19,785.51 
Marrëdhënie me bankën qendrore 67,059.74 69,249.05 
Rezerva të detyruara në bankën qendrore 56,684.97 60,899.10 
Të tjera 10,374.77 8,349.95 
Bono thesari dhe bono të tjera të pranueshme për rifinancim 
me bankën qendrore 127,036.95 106,980.96 

Bono thesari 127,036.95 106,980.96 
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 82,960.96 55,368.88 

Llogari rrjedhëse 2,624.74 3,934.76 
Depozita në banka, institucione krediti dhe insitucione të 
tjera financiare 77,263.21 47,678.99 

Hua 1,159.25 1,631.94 
Të tjera 1,913.76 2,123.19 
VEPRIMET ME KLIEnTËT (Bruto) 290,554.49 394,126.18 
Hua dhënë sektorit privat dhe individëve 273,495.65 365,425.37 
Hua afatshkurtër 73,928.02 102,939.77 
Hua afatmesme 72,871.73 78,720.00 
Hua afatgjatë 63,742.70 100,922.39 
Hua për prona të patundshme 62,875.02 82,385.00 
Kontrata qiraje 78.19 458.20 
Hua dhënë administratës publike 0 1,857.00 
Llogari rrjedhëse 0 0.00 
Hua 0 1,857.00 
Llogari të tjera 0 0
Llogari të tjera të klientëve 17,058.84 26,843.82 
VEPRIMET ME LETRAT ME VLERË 133,317.38 166,742.25 
Letra me vlerë me të ardhura fikse 133,317.38 165,966.26 
Letra me vlerë me të ardhura të ndryshueshme 0 0
Letra me vlerë të blera dhe shitura sipas marrëveshjeve të 
riblerjes 0 775.99 

Kolaterali i paguar 0 0
Primet e marra 0 0
FOnDE REZERVË TË KRIJUARA (5,204.61) (12,567.33)
Fonde rezervë për mbulimin e humbjeve nga huatë 
(kryegjëja) (4,577.59) (10,858.87)

Fonde rezervë për mbulimin e humbjeve nga huatë (interesi i 
përllogaritur) (136.52) (417.89)

Fonde rezervë për investime (490.50) (1,290.57)
MJETE TË TJERA 9,661.22 8,447.20 
Mjete të tjera 3,545.61 4,686.87 
Veprimet si agjent 4,563.42 206.84 
Llogari marrëdhëniesh 90.76 105.02 
Llogari pezull, të diferencave dhe të pozicionit 1,461.10 3,367.71 
Llogari pezull 1,429.65 3,317.11 
Llogari pozicioni 31.45 50.60 
Tatimi i vlerës së shtuar 0.32 80.75 
MJETE TË QËnDRUESHME 11,132.87 15,169.58 
Investime në pjesëmarrje 12.37 12.58 



Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2008 2008

74 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 75

Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2008 2008

74 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 75

Filialet 92.25 92.25 
Mjete të qëndrueshme (neto) 11,028.25 15,064.75 
InTERESA TË PËRLLOGARITUR 9,804.76 10,836.98 
Interesa të llogaritur (klasa 1) 5,214.27 5,085.03 
Interesa të llogaritur (klasa 2) 1,898.51 2,642.16 
Interesa të llogaritur (klasa 3) 2,691.97 3,109.79 
Totali i aktiveve në valutë 347,267.30 408,066.08 
Totali i aktiveve jorezidentë 98,662.05 80,836.94 
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PASIVET (nË MILIOnË LEKË).

PËRSHKRIMI Dhjetor 2007 Dhjetor 2008
TOTALI I PASIVEVE 742,332.32 834,139.28 
VEPRIMET ME THESARIn DHE nDËRBAnKARE 42,153.94 98,759.57 
Banka qendrore 344.35 574.08 
Bono thesari dhe bono të tjera të pranueshme 1,507.77 20,004.49 
Llogari rrjedhëse 2,282.88 4,334.51 
Depozita nga bankat, institucionet financiare 8,649.16 4,521.62 
Hua 28,151.41 66,315.00 
Të tjera 1,218.37 3,009.87 
VEPRIME ME KLIEnTËT 621,818.63 633,795.28 
Administrata publike 3,103.64 3,322.99 
Llogari rrjedhëse 2,620.11 3,079.00 
Depozita pa afat 0 0
Depozita me afat 354.71 187.71 
Hua 128.81 56.27 
Të tjera 0 0
Sektori privat 618,714.99 630,472.30 
Llogari rrjedhëse 119,549.02 116,855.73 
Depozita pa afat 41,635.48 36,194.02 
Depozita me afat 445,740.13 466,844.96 
Të tjera 11,328.57 10,014.26 
Certifikata depozitash 461.79 563.34 
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 marrëveshje riblerjeje 0 0
Garanci për veprime me letrat me vlerë 0 0
Prime për instrumentet financiare 0 0
DETYRIME TË TJERA 7,726.31 9,477.77 
Detyrime të tjera 2,919.62 3,085.99 
Veprimet si agjent 406.36 623.90 
Llogari marrëdhëniesh 2,148.60 338.31 
Llogari pezull të diferencave dhe pozicionit 2,251.73 5,397.69 
Llogari diferencash 2,218.02 4,740.08 
Llogari pozicioni 33.71 657.61 
Tatimi i vlerës së shtuar = (form. 21) 46 0.01 31.88 
BURIMET E PËRHERSHME 62,170.15 80,400.32 
ndihma dhe financimi publik 0 26.29 
Fonde rezervë specifike 3,668.86 5,259.71 
Fonde rezervë për rreziqe dhe shpenzime 3,512.73 4,906.34 
Fonde rezervë specifike 156.13 353.38 
Borxh i varur 2,465.46 3,642.20 
Kapitali i vet i aksionerëve 56,035.83 71,472.12 
Kapitali i paguar 41,135.43 51,112.73 
Primet e aksioneve 1,401.09 3,704.58 
Rezervat 4,192.33 4,872.35 
Diferencë rivlerësimi (5,088.09) (3,807.64)
Fitimet e pashpërndara ose humbja 4,417.26 8,254.43 
Fitimi (humbja) i vitit në vazhdim 9,977.80 7,335.69 
InTERESA TË PËRLLOGARITUR 8,463.29 11,706.33 
Interesa të llogaritur (klasa 1) 132.21 233.76 
Interesa të llogaritur (klasa 2) 8,294.89 11,348.56 
Interesa të llogaritur (klasa 3) = (form. 21) 339 + 3429 0 0
Interesa të llogaritur (klasa 5) 36.19 124.01 
Totali i pasiveve në valutë 348,539.04 404,852.02 
Totali i pasiveve jorezident 45,375.26 83,958.44 
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AnEKS 4. AKSIOnERËT E BAnKAVE, DHJETOR 2008.

nr. Bankat Aksionerët Pesha në 
kapital Pronësia Origjina 

e kapitalit
Origjina e 
vendit

1 Banka Raiffeisen Raiffeisen International Bank-Holding 
AG 100.0 Private E huaj Austri

2 Banka Kombëtare Tregtare

Calik Seker Konsorsiyum Yatirim A.S. 60.0 Private E huaj Turqi
Banka Evropiane për Rindërtim dhe 
Zhvillim (EBRD) 20.0 Private E huaj Institucion 

ndërkombëtar

IFC 20.0 Private E huaj Institucion 
ndërkombëtar

3 Banka e Bashkuar e 
Shqipërisë

Ministria e Financave (Republika e 
Shqipërisë)* 40.0 Shtetërore Vendase Shqipëri

Shamil Bank of Bahrein 20.0 Private E huaj Arabi

IDB Jeddah 15.0 Private E huaj Institucion 
ndërkombëtar

Malaysian Co Business Fokus 6.3 Private E huaj Malajzi
Dallah Albaraka Holding 10.0 Private E huaj

Arabi
7 Individë 8.7 Private Të huaj

4 Banka Tirana
Piraeus Bank 90.7 Private E huaj

GreqiDafnila SA 1.3 Private E huaj
5 Individë 8.0 Private Të huaj

5 Dega e Bankës Kombëtare 
të Greqisë, Tiranë national Bank of Greece 100.0 Private E huaj Greqi

6 Alfa Bank - Albania Alpha Bank, Greece 100.0 Private E huaj Greqi
7 Banka Italiane e Zhvillimit Veneto Banca Holding S.c.p.A. 100 Private E huaj Itali

8 Banka ProCredit 
ProCredit Holding 80.0 Private E huaj

Gjermani
Commerzbank AG 20.0 Private E huaj

9 Banka ndërkombëtare 
Tregtare ICB Holding AG 100.0 Private E huaj Zvicër (Malajzi)

10 Banka Emporiki - Shqipëri Emporiki Bank of Greece 100.0 Private E huaj Greqi
11 Banka e Kreditit e Shqipërisë 3 individë 100 Private Të huaj Kuvajt

12 Banka Credins

10 Individë 65.8 Private Vendase
ShqipëriSpanjëBUSHATI sh.p.k. 4.7 Private Vendase

EMIGRES SL 4.2 Private E huaj 
BFSE Holding BV 22.2 Private E huaj Holandë

SECO ( SIFEM) 3.2 Private 
– Shtetërore E huaj Zvicër

13 Banka Popullore
SOCIÉTÉ GÉnÉRALE 75.0 Private E huaj Francë
9 individë 25.0 Private Vendase Shqipëri

14 Banka Union

Unioni Financiar i Tiranës 83.13 Private Vendase Shqipëri 
Banka Evropiane për Rindërtim dhe 
Zhvillim (EBRD) 12.5 Private E huaj Institucion 

ndërkombëtar
2 individë 4.37 Private Vendase Shqipëri 

15 Banka e Parë e Investimeve, 
Shqipëri

First Investment Bank, Bulgaria 99.9998 Private E huaj Bullgari
Vitosha Ventures AD 0.0001 Private E huaj Bullgari
First Financial Brokerage House Ltd 0.0001 Private E huaj Bullgari

16 Intesa Sanpaolo Bank 
Albania

Intesa Sanpaolo S.p.A (ISP) 78.5 Private E huaj Itali
Fondi Shqiptaro Amerikan i 
ndërmarrjeve (FSHAn) 12.2 Private E huaj Qeveria e 

SHBA
Banka Evropiane për Rindërtim dhe 
Zhvillim (EBRD) 7.8 Private E huaj Institucion 

ndërkombëtar
Shoqëria Italiane për ndërmarrjet e 
Huaja S.p.a (SIMEST) 1.5 Private E huaj Itali

*Në proces miratimi transferimi i aksioneve të Ministrisë së Financave te Banka Islamike për 
Zhvillim (IDB), Jeddah, Institucion Ndërkombëtar.

Burimi: Banka e Shqipërisë, Departamenti i Mbikëqyrjes, dhjetor 2008. 
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AnEKS 5. SHPËRnDARJA GJEOGRAFIKE E DEGËVE 
DHE AGJEnCIVE BAnKARE BREnDA TERRITORIT TË 
REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË nË FUnD TË VITIT 2008 
SIPAS PREFEKTURAVE.

nr. Prefekturat TOTALI

1 Tiranë 208

2 Durrës 46

3 Fier 43

4 Elbasan 28

5 Korçë 37

6 Shkodër 23

7 Vlorë 38

8 Lezhë 26

9 Berat 21

10 Gjirokastër 25

11 Kukës 8

12 Dibër 8

TOTALI 511
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AnEKS 6. LISTA E RREGULLOREVE TË MBIKËQYRJES 
BAnKARE nË FUQI, DERI nË DHJETOR 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- Udhëzimi 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- Vendimi nr. 58, datë 24.07.2002 i Këshillit Mbikëqyrës për miratimin e shtimit të 
“veprimtarisë bankare lidhur me arin dhe metalet e çmuara” në veprimtaritë e lejuara 
të bankave.

�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-kreditit, 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 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.

2�- 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.

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

25- 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.

26- 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.

27- Sistemi Raportues i Unifikuar për degët e bankave të huaja, miratuar me vendimin 
e Këshillit Mbikëqyrës nr. 58, datë �5.�0.2007.

28- 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.

29- 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.

�0 - Rregullorja “Mbi transparencën për produktet dhe shërbimet bankare e financiare”, 
miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 59, datë 29.08.2008.

�� - Rregullorja “Për kërkesat minimale të publikimit të informacionit nga bankat dhe 
degët e bankave të huaja”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 60, datë 
29.08.2008.
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�2- 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, 
ndryshuar me vendimin nr. ��, datë �0.04.2008, ndryshuar me vendimet nr.59 dhe 
nr.6�, datë 29.08.2008.

��- 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 dhe 
ndryshuar me vendimin nr.62, datë 29.08.2008.

�4- Rregullorja “Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit”, miratuar me vendimin nr. 
58 datë 05.05.�999 dhe 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.22, datë 24.0�.2004; nr. 46, datë 08.06.2005; nr. 07, 
datë ��.0�.07 dhe me vendimin nr. 6�, datë 29.08.2008.

�5- Rregullorja “Për administrimin e rrezikut nga ekspozimet e mëdha të bankave”, 
miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. ��, datë �0.04.2008, ndryshuar me 
vendimin nr.72, datë 07.�0.2008.

�6- Rregullorja “Për kushtet minimale teknike dhe të sigurisë të mjediseve në të cilat 
kryhen veprimtaritë bankare dhe financiare”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës 
nr. 9�, datë 24.�2.2008.

�7- “Metodologjia e raportimit dhe përmbajtja e raporteve financiare”, miratuar me 
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr.95, datë 24.�2.2008.
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AnEKS 7. BAnKAT DHE DEGËT E BAnKAVE TË 
HUAJA TË LICEnCUARA nGA BAnKA E SHQIPËRISË 
(31.12.2008).

�. 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. 

Telefon:  +�55 4 2274 9�0
Faks:   +�55 4 2275 599
E-mail:  info@raiffeisen.al 
Website:  www.raiffeisen.al 

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.
Telefon:  +�55 4 2228 460 / 222� 87� / 2227 408
Faks:   +�55 4 2228 460 / 2228 �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.
Telefon :  +�55 4 2280 555
Faks:   +�55 4 2280 �56
E-mail:  info@bisbanca.com
Website:  www.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. 
Telefon:  +�55 4 2250 955
Faks:  +�55 4 2250 956
E-mail:  info@bkt.com.al
Website:  www.bkt.com.al

5. BANKA TIRANA 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.
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Certifikata nr. 6 “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Bedri ÇoLLAKU
Adresa:  Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Po BoX 2400/�, Tiranë.
Telefon:  +�55 4 2269 6�6 / 7 / 8, +�55 4 22�� 44� / 42 / 4� / 44 / 45 / 

46 / 47
Faks:   +�55 4 22�� 4�7 / 2�69 707
E-mail:  info@tiranabank.al 
Website:  www.tiranabank.al 

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.
Telefon:  2274 802, 274 822
Faks:   22�� 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.
Telefon: +�55 4 2254 �72 / 2256 254 
TelFaks: +�55 4 2254 �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.
Telefon:  +�55 4 22�� �59 / 2240 476 / 2240 477 
Tel/Faks:  +�55 4 22�2 �02
E-mail:  tiranabranch@alpha.gr 

9. INTESA SANPAoLo BANK ALBANIA 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.
Telefon:  +�55 4 2248 75� / 4 / 5 / 6, +�55 4 2276 000
Faks:   +�55 4248 762
E-mail:  helpdesk@intesasanpaolobank.al
Website:  www.intesasanpaolobank.al 

�0. BANKA PRoCREDIT SH.A. 
Licenca nr. �2, datë �5.0�.�999.
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Miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 22, datë 
0�.0�.�999.
Certifikata nr. �� “Për sigurimin e depozitave”.
Drejtori:  Borislav KoSTADINoV 
Adresa:  Rruga “Sami Frashëri”, Tirana e Re, P.o. Box. 2�95, Tiranë.
Telefon:  +�55 4 227� 272 / � / 4 / 5
Faks:   +�55 4 227� 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.
Telefon:  +�55 4 2258 755 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60
Faks:   +�55 4 2258 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.
Telefon: +�55 4 2272 �68, +�55 4 2272 �62
Faks: +�55 4 2272 �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.
Telefon:  +�55 4 22�4 096
Faks:   +�55 4 2222 9�6
E –mail:  info@bankacredins.com 
Website:  www.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”, ndërtesa “Kullat Binjake”, Kulla �, 

Kati i 9-të, Tiranë.
Telefon:  +�55 4 2280 442 / �
Faks:   +�55 4 2280 44�
Cel:  068 (69) 20 60 974
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E-mail: bp.info@socgen.com  
Website:  www.bpopullore.com 

�5. BANKA UNIoN SH.A. 
Licenca nr. �8, datë 09.0�.2006.
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.
Telefon: +�55 4 2250 65� / 2258 08�
Faks:  +�55 4 2272 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.
Telefon:  +�55 4 2276 702 / � 
Faks:  +�55 4 2280 2�0
Website:  www.fibank.al 

BANKAT DHE DEGëT E BANKAVE Të HUAJA që U ëSHTë REVoKUAR 
LICENCA NGA BANKA E SHqIPëRISë Në VITIN 2008. 
   
BANKA ITALo – SHqIPTARE SH.A.
Licenca nr. �/�996, datë �7.07.�998.
Revokuar licenca me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 22, 
datë �2.0�.2008 “Për revokimin e licencës së Bankës Italo-Shqiptare sh.a.”.

DEGA Në TIRANë E BANKëS Së PARë Të INVESTIMEVE, TIRANë 
Licenca nr. ��, datë �6.04.�999.
Revokuar licenca me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 28, 
datë 09.04.2008 “Për revokimin e licencës së Degës në Tiranë të Bankës së Parë të 
Investimeve, Tiranë”.
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AnEKS 8. InSTITUCIOnE FInAnCIARE JOBAnKA 
(31.12.2008).

�. UNIoNI FINANCIAR I TIRANëS SH.P.K. (UFT) 
Licenca nr. �, datë 08.�2.�999 si subjekt financiar jobankë për të ushtruar veprimtaritë 
financiare:
- të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe të arkëtimeve, 
- të ndërmjetësimit të transaksioneve monetare,
- të agjentit ose këshilltarit financiar.
Drejtor: Elton Çollaku
Adresa: Bulevardi “Zogu I”, pallati EDICoM, përballë Stacionit të Trenit, 

Tiranë.
Telefon: +�55 4 2250 65�
Faks:  +�55 4 2250 654
E-mail:  correspondence@unionifinanciar.com
Website:  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,
- të agjentit ose këshilltarit financiar. 
Drejtor: Arqile Goreja 
Adresa:  Rruga “Reshit Çollaku”, nr. 4, Tiranë.
Telefon: ++ �55 4 22 58 828
Faks:   ++ �55 4 22 59 770
E-mail:  albapost@icc-al.org 
Website: www.postashqiptare.al 

�. 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 të arkëtimeve,
- të ndërmjetësimit për transaksionet monetare (duke përfshirë 

valutat),
- të ofrimit të garancive,
- të agjentit ose këshilltarit financiar, 
- të kryerjes të veprimtarisë të qirasë financiare. 
Drejtor: Elion Martini
Adresa:  Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Tiranë.
Telefon:  +�55 4 2�4096
Faks:   +�55 4 2229�6
E-mail:  info@credins.com 
Website:  www.credins.com 

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. 
Drejtori:  Bajram Korsita



Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2008 2008

86 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 87

Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2008 2008

86 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 87

Adresa:  Rruga “Dervish Hima”, nr. 4, Tiranë.
Telefon:  +�55 4 2226 027
Tel/Faks:  +�55 4 2224 6�8
E-mail :  ffzm@icc-al.org 
Website:  www.ffzm.org 

5. AK- INVEST SH.A.
Licenca nr. 7, datë 0�.�2.200� si subjekt jobankë për të ushtruar veprimtaritë e 
financiare:
- të ofrimit të shërbimit të pagesave të dhe arkëtimeve,
- të ndërmjetësimit për transaksionet monetare (duke përfshirë 

valutat);
- të agjentit dhe këshilltarit financiar.
Drejtori: Ilir Adili
Adresa:  Rruga “Ded Gjo Luli”, nr.2/�, Tiranë.
Telefon: +�55 4 2240 �47
Faks:   +�55 4 2274 74�
E-mail:  remil@icc-al.org 
Website: www.ak-invest.net 

6.  oPPoRTUNITy ALBANIA SH.A.
Licenca nr. 9, datë 06.06.2007 si subjekt jobankë për të ushtruar veprimtaritë 
financiare:
- të dhënies së kredisë,
- të ofrimit të shërbimit të pagesave dhe të arkëtimeve,
- të pranimit dhe të administrimit të mjeteve të pagesave, 
- të këmbimit valutor për llogari të saj, 
- të ofrimit të garancive. 
Drejtori: Robert Hart 
Adresa:  Rruga “Gjin Bue Shpata”, nr. 7/�, Tiranë.
Telefon: +�55 4 2246 267
Faks:   +�55 4 2246 268
E-mail:  pshm@pshm.icc-al.org 

7. FoNDI BESA SH.A.
Licenca nr. �0, datë 26.�2.2008 si subjekt jobankë për të ushtruar veprimtaritë 
financiare:
- të gjitha format e kredidhënies, duke përfshirë kredinë konsumatore 

dhe hipotekore,
- ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve,
- shërbime këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse për 

veprimtaritë e listuara më sipër. 
Drejtori: Bajram Muça 
Adresa:  Rruga “Brigada VIII”, pallati 5, pranë ish-bllokut, Tiranë.
Tel:  +�55 4 225� 84� / 2, 2252 9��
Faks:   +�55 4 225� 8�6
E-mail:  mfi@besa.org.al 
Website:  www.fondibesa.com 
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AnEKS 9. UnIOnET E SHOQËRIVE TË KURSIM - 
KREDITIT (31.12.2008).

�. 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: Vojsava Rama
Drejtor Ekzekutiv: Elvana Sharkaj
Tel.: +�55 4 2224 469 / 2269 450

2. UNIoNI I SHoqëRIVE Të KURSIM-KREDITIT “UNIoNI SHqIPTAR 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:  Zana Konini
Drejtor Ekzekutiv:  Zana Konini
Tel.  +�55 4 225� 9�0 
E-mail:  ascunion@icc-al.org 

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”, Përrenjas.
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”.
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8. SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “HABA”, Tiranë.
Licenca nr. �4, datë 0�.07.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEHoNA”.

9. SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “KANDAVIA”, Librazhd.
Licenca nr. �5, datë 0�.07.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEHoNA”.

�0.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “KoRÇARJA”, Korçë.
Licenca nr. �7, datë 0�.07.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEHoNA”.

��.  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”.

�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”.

�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”.

�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”. 

22.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “VoLoREKA”, Pogradec.
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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”.
     
24.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “VELCE”, 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 “MoLLAS”, Elbasan
Licenca nr. 40, datë 29.08.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.
  
27.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “GJINAR”, Elbasan.
Licenca nr. 42, datë 05.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

28.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “KUqAN”, Elbasan.
Licenca nr. 45, datë 05.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

29.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “SHUSHICë”, Elbasan.
Licenca nr. 46, datë 05.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

�0.  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 “SHALES”, Elbasan.
Licenca nr. 5�, datë 05.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

�2.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “oSHëTIMë”, Vlorë.
Licenca nr. 52 datë 2�.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

��.  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”.

�4.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “NoVoSELë”, Vlorë.
Licenca nr. 54, datë 2�.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

�5.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “RoMANAT”, Durrës.
Licenca nr. 55, datë 2�.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

�6.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “JUBE”, Durrës.
Licenca nr. 56, datë 2�.09.2002.
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Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

�7.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “ARDENICë”, Lushnje.
Licenca nr. 58, datë 2�.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

�8.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “VAJKAN”, Fier.
Licenca nr. 54, datë 2�.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

�9.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “LLAKATUND”, Vlorë.
Licenca nr. 60, datë 2�.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

40.  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”.

42.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “MUSTAFA KoÇAJ”, Tiranë.
Licenca nr. 6�, datë 2�.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

4�.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “SHPAT ISUF MUÇAJ”, Tiranë.
Licenca nr. 64, datë 2�.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

44.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “PINAR”, Tiranë.
Licenca nr. 65, datë 2�.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

45.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “FUSHAS MUMAJES”, Tiranë.
Licenca nr. 66, datë 2�.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

46.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “qEHA”, Tiranë.
Licenca nr. 67, datë 2�.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

47.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “DoBRESH”, Tiranë.
Licenca nr. 68, datë 2�.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

48.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “INIBA”, Tiranë.
Licenca nr. 7�, datë 25.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

49.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “FUSHë-PREZë”, Tiranë.
Licenca nr. 72, datë 25.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

50.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “MëNIK”, Tiranë.
Licenca nr. 7�, datë 25.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.
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5�.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “MULLET”, Tiranë.
Licenca nr. 74, datë 25.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

52.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “ZALL-HERR”, Tiranë.
Licenca nr. 75, datë 25.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

5�.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “BARëZEZ”, Tiranë.
Licenca nr. 76, datë 25.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

54.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “DAIAS”, Tiranë.
Licenca nr. 77, datë 25.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

55.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “PETRELë”, Tiranë.
Licenca nr. 78, datë 25.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

56.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “MANGULL”, Tiranë.
Licenca nr. 79, datë 25.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

57.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “PINET”, Tiranë.
Licenca nr. 80, datë 25.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

58.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “BëRZHITë”, Tiranë.
Licenca nr. 8�, datë 25 .09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

59.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “MARIKAJ”, Tiranë.
Licenca nr. 82, datë 25.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

60.  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 “BUBULLIMë”, Lushnje.
Licenca nr. 85, datë 25.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

62.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “GoRRE”, Lushnje.
Licenca nr. 87, datë 25.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

6�.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “DRITHAS”, Vlorë.
Licenca nr. 88, datë 25.09.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

64.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “PALASë”, Vlorë.
Licenca nr. 89, datë 07.�0.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

65.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “MAMINAS”, Durrës.
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Licenca nr. 90, datë 07.�0.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

66.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “PANAJA”, Vlorë.
Licenca nr. 92, datë 07.�0.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

67.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “HoLTA”, Gramsh.
Licenca nr. 9�, datë 07.�0.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

68.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “GJERGJAN”, Elbasan
Licenca nr. 94, datë 07.�0.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

69.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “GRAMSH”, Gramsh.
Licenca nr. 96, datë 07.�0.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

70.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “SHPRESA”, Gramsh.
Licenca nr. 97, datë �0.�0.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

7�.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “FIER 2002”, Fier.
Licenca nr. 98, datë 28.�0.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEHoNA”.

72.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “BUÇIMAS”, Pogradec.
Licenca nr. 99, datë 28.�0.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEHoNA”.

7�.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “LESHNICë”, Pogradec.
Licenca nr. �00, datë 28.�0.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEHoNA”. 

74.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “TREGAN”, Elbasan.
Licenca nr. �0�, datë 27.��.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

75.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “BELESH”, Elbasan.
Licenca nr. �02, datë 27.��.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

76.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “LUZI I MADH”, Kavajë.
Licenca nr. �0�, datë 27.��.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

77.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT ”BAGo”, Kavajë. 
Licenca nr. �04, datë 27.��.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

78.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “RADE”, Durrës.
Licenca nr. �05, datë 05.�2.2002
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

79.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “HAMALLAJ”, Durrës.
Licenca nr. �06, datë 05.�2.2002.
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Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

80.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “TIRANA KREDIT”, Tiranë.
Licenca nr. �07, datë 05.�2.2002.
Anëtare e unionit të shkk “JEHoNA”. 

8�.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “FIER SEMAN”, Lushnje.
Licenca nr. ���, datë 24.�2.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

82.  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”.

8�.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “DAULLAS”, Fier.
Licenca nr. ���, datë 24.�2.2002.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

84.  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”.

85.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “LEKAJ”, Kavajë.
Licenca nr. ��5, datë �0.0�.200�.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

86.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “ALLKAJ” Lushnje.
Licenca nr. ��6, datë �0.0�.200�.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

87.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “KAFARAJ”, Fier.
Licenca nr. ��8, datë �9.02.200�. 
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

88.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “GoSë”, Kavajë.
Licenca nr. �20, datë 2�.06.200�. 
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

89.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “HIMARë”, Vlorë.
Licenca nr. �22, datë 2�.06.200�.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

90.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “KoTë”, Vlorë.
Licenca nr. �2�, datë 2�.06.200�.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

9�.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “ARMEN”, Vlorë.
Licenca nr. �24, datë 2�.06.200�.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

92.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “PERLAT”, Durrës.
Licenca nr. �25, datë �5.07.200�.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

9�.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “REMAS”, Lushnje.
Licenca nr. �26, datë �6.07.200�.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.
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94.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “MIZE”, Lushnje.
Licenca nr. �27, datë 04.08.200�.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

95.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “DUKAT-RADHIMë”, Vlorë.
Licenca nr. �28, datë 0�.��.200�.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

96.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “MJELLMA-HUDENISHT, Pogradec.
Licenca nr. �29, datë 0�.��.200�.
Anëtare e unionit të shkk “JEHoNA”. 

97.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “GJEÇ KoDëR”, Tiranë.
Licenca nr. ��0, datë 26.��.200�.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

98.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “MëRTISH”, Lushnje.
Licenca nr. ���, datë 26.��.200�.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

99.  SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “MASHAN”, Gramsh.
Licenca nr. ��2, datë 26 .��.200�.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

�00. SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “PAPëR”, Elbasan.
Licenca nr. ���, datë 26.��.200�.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

�0�. SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “KUKUR”, Gramsh.
Licenca nr. ��4, datë 07.0�.2004.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.
 
�02. 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”.

�04. SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “GRACEN”, Elbasan.
Licenca nr. ��7, datë 2�.06.2004.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

�05. SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “SKëNDERBEGAS”, Gramsh.
Licenca nr. ��8, datë 2�.06.2004.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

�06. SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “DARZEZë”, Fier.
Licenca nr. ��9, datë �2.07.2004.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

�07. SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “SPILLE”, Kavajë.
Licenca nr. �40, datë �2.07.2004.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.
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�08. SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “GoSTIMë”, Elbasan.
Licenca nr. �4�, datë �2.07.2004.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

�09. SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “JADoRA”, Shkodër.
Licenca nr. �4�, datë �7.��.2004.
 Anëtare e unionit të shkk “JEHoNA”. 

��0. SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “qARR - BISHAN”, FIER.
Licenca nr. �45, datë 28.04.2005.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

���. SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “KRUTJE”, LUSHNJE.
Licenca nr. �46, datë 29.07.2005.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

��2. SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “TIRoNA”, TIRANë.
Licenca nr. �47, datë 05.�2.2005.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

��4. SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “SHKAFANE”, DURRëS.
Licenca nr. �48, datë �6.0�.2006.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

��5. SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “LIBRAZHD”, LIBRAZHD.
Licenca nr. �49, datë �0.��.2006.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

��6. SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “HELMAS”, KAVAJë.
Licenca nr. �50, datë 22.��.2006.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

��7. SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “LUKoVë”, VLoRë.
Licenca nr. �5�, datë �4.�2.2006.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

��8. SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “ÇERMë”, LUSHNJE.
Licenca nr. �52, datë �2.0�.2007.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

��9. SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “ELBASAN”, ELBASAN. 
Licenca nr. �5�, datë �8.04.2007.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

�20. SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “DyRRAH”, DURRëS. 
Licenca nr. �54, datë 27.04.2007.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

�2�. SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “SEMAN”, FIER. 
Licenca nr. �55, datë 2�.05.2007.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

�22. 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”.

�2�. SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “MALI I BARDHë”, BERAT. 
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Licenca nr. �57, datë �7.�2.2007.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

�24. SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “BASHKëSIA”, DURRëS. 
Licenca nr. �58, datë �7.�2.2007.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

�25. SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “DRINI 2”, SHKoDëR. 
Licenca nr. �59, datë 28.0�.2008.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

�26. SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “NIKELI”, ELBASAN. 
Licenca nr. �60, datë 28.0�.2008.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

�27. SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “URA E MESIT”, SHKoDëR. 
Licenca nr. �6�, datë 28.0�.2008.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

�28. SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “DARCI”, KAVAJë. 
Licenca nr. �62, datë �2.02.2008.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.
�29. SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “S.V.A.-08”, FIER. 
Licenca nr. �6�, datë �6.�0.2008.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

��0. SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “DARSIA”, PEqIN. 
Licenca nr. �64, datë �8.��.2008.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

���. SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “GURI I MIRë”, KUÇoVë. 
Licenca nr. �65, datë 20.��.2008.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

��2. SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “ITEA A.E.F.”, FIER.
Licenca nr. �66, datë 22.�2.2008.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.

���. SHoqëRIA E KURSIM-KREDITIT “TARABoSHI AM”, SHKoDëR. 
Licenca nr. �67, datë 24.�2.2008.
Anëtare e unionit të shkk “Unioni Shqiptar i Kursim-Kreditit”.
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AnEKS 10. ZYRA TË KËMBIMIT VALUTOR (31.12.2008).

�. 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.:  04 22���58

2. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “AMA” SH.P.K., DURRëS
Licenca: Nr. 2, datë 0�.�0.�999.
Adresa: Lagjja nr. 9, rruga “Aleksandër Goga”, pallati nr. 5�0 ( pranë Muzeut 

të Dëshmorëve), Durrës.
Kambistë:  Mirlinda Ceka, Idlir Hoxha
Tel.:  225 �8�, 228 088, 220 �40
Cel.:   068 20 �� 0�0 (Idlir)
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “UNIoNI FINANCIAR 
Tiranë”sh.p.k me shkresën nr. 45�5/�, datë �7.06.2008. 

�. 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.:  04 2248 867 / 22�5 075
Cel.:   06820268�9 (Ardian Goci)

4. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “UNIoNI FINANCIAR TIRANë” SH.P.K.
Licenca: Nr. 4, datë 0�.�0.�999.
Adresa: Rruga “Muhamet Gjollesha”, pallati 67, shkalla 8, kati i parë, 

apartamenti 57, Tiranë.
Drejtor ekzekutiv: Elton ÇoLLAKU 
Kambist:  Mimoza Lushnjaku  
Tel.  04 2256 982

5. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “AGLI” SH.P.K., TIRANë
Licenca: Nr. 5, datë 0�.�0.�999.
Adresa: Zyra �: Rruga “Islam Alla”, nr.�, Tiranë.
  Zyra 2: Rruga “Kavajës”, pranë ish-pastiçeri Rinia, Tiranë. 
Kambistë:  Agim CANI, Kujtim NINA, Selim LULI
Tel.:  04 2255 5�7

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.:  04 22�8 �44
Tel/Faks: 04 22�8 �45

7. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “UNISIX” SH.P.K., KoRÇë
Licenca: Nr. 09, datë 26.��.�999.
Adresa  Bulevardi “Republika”, Pallati 4, Korçë. 
Kambist:  Eli Bode
Tel.:  08 254925, 0824 �624 
Cel.:   06920856�5
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 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 
transferimit të parave për llogari të subjektit “UNIoNI FINANCIAR 
TIRANë”sh.p.k me shkresën nr. 60�6/�, datë 29.08.2008. 

8. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “ILIRIA ‘98” SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. �2, datë 25.02.2000
Adresa: Zyra �: sheshi “Austria”, pranë Teatrit të Kukullave, Tiranë.
  Zyra 2: rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, pranë KESH, Tiranë. 
  Zyra �: parku “Rinia”, Kompleksi Tajvan, Tiranë.
Kambistë:  Edmond ymeri, Ali Topalli, Ilir Janku, Bujar Fekollari, Edvina Janku, 

Alfred Topalli 
Tel.:  04 2248 82� 
E – mail:  iliria98@yahoo.com 

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. 
Kambist:  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, shkalla� (përballë Bankës Tirana), 

Tiranë. 
Kambistë:  Albert Rahmani, Artur Rahmani
Tel./Faks  04 22�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.:   04 225� 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, Durrës. 
Kambistë:  Nazmi Ademi, Farije Ademi
Tel.:  057��076, 057��200
Faks:   057�2�9�
Cel.:   0682057505
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “UNIoNI FINANCIAR 
TIRANë”sh.p.k me shkresën nr. 40�7/2, datë �8.08.2008. 

�4. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “MANUSHI” SH.P.K., TIRANë
Licenca: Nr. 22, datë �8.04.200�.
Adresa: Bulevardi “Zogu I”, qendra e Biznesit “VEVE”, Tiranë. 
Kambist:  Roland Manushi 
Tel.:  04 2228 986 / 225�052
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “UNIoNI FINANCIAR 
TIRANë” sh.p.k me shkresën nr. 5458/�, datë �5.07.2008. 



Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2008 2008

�00 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �0�

Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes2008 2008

�00 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �0�

�5. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “UNIoNI SELVIA” SH.P.K., TIRANë 
Licenca: Nr. 2�, datë 2�.05.200�.
Adresa: Rruga “Sami Frashëri”, pallati ��, shkalla 4, apartamenti 29, Tiranë. 
Kambist:  Denis Merepeza (ortak i vetëm dhe administrator)
Cel.:  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 ish-Ambasadës Turke), Tiranë. 
Kambistë:  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 

nr. �9, Elbasan. 
Kambist:  Kristaq Bako
Adresa:  Zyra 2: Lagjja “Luigj Gurakuqi”, pallati �8, shkalla �, 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: Bulevardi “Zogu I”, pallati 97, shkalla �, apartamenti 28, Tiranë. 
Kambistë:  Jani Anagnosti, odise Anagnosti, Edlira Anagnosti
Cel.:   069209052� (Jani Anagnosti)

�9. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “Ko-Go” SH.P.K., TIRANë
Licenca: Nr. 27, datë �2.��.200�.
Adresa: Rruga “Vaso Pasha”, pallati �6, shkalla 2, apartamenti 9, Tiranë. 
Kambistë:  Mihal KoNoMI, Përparim GoXHAJ
Cel.:   06820242�0

20. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “ALB- FoREX” SH.P.K., TIRANë
Licenca: Nr. 28, datë 22.��.200�.
Adresa:  Zyra �: Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, pallatet “Shallvare”, shkalla 

7, kati përdhe, Tiranë. 
Kambistë: Melsi Çami, Mirel Topçiu
Adresa: Zyra 2: Rruga “Abdyl Frashëri”, nr. �, Tiranë. 
Kambist:  Arbëror Agastra
Tel.:  04 2270 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-gjellëtorja tek sheshi ATATURK, 

Tiranë. 
Kambist:  Leonora Mihalcka
Tel.:  268 �9�, 270 720 
Adresa Zyra 2: Rruga “Durrësit”, përballë ish-Ambasadës Jugosllave, 

Tiranë. 
Kambistë:  Myzafer Velaj, Dashurije Rumbullaku
Tel.:  04 22�5 590
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “UNIoNI FINANCIAR 
TIRANë” sh.p.k me shkresën nr. 486�/�, datë�8.06.2008.
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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. 
Kambistë:  Almida Sterio, Eduard Andoni, Elida Hasamemi 
Tel.:  04 22�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 ish-pastiçeri “Rinia”), Tiranë. 
Kambistë:  Bashkim Shametaj, Luan Shametaj, Ilir Mesini
Cel.:   068202460�

24. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “ARJoN 2002” SH.P.K., ELBASAN
Licenca: Nr. �6, datë �4.�2.200�.
Adresa: Lagjja “Kongresi i Elbasanit”, bulevardi “qemal Stafa”, pallati 9-katësh, 

Elbasan.
Kambistë:  Arben KoVAÇI, Besnik LULJA, Alfred Kapxhi 
Tel.:  054 42 ��9, 054 578 27 
Cel.:   068 40 �4 ��0 (Arben Kovaçi) 

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.:   0682026�6�

26. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “TRI URAT” SH.P.K., ELBASAN
Licenca: Nr. 44, datë 05.02.2002.
Adresa: Lagjja “29 nëntori”, pranë filialit të Postës Shqiptare, Elbasan. 
Kambistë:  Ismail Bejtja, Lindita Kasa 
Tel.:   0544�792
Cel.:  06822622��, 0682����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.:  04 22�� �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, Jonida Thanasi, Elona 

Kuka 
Cel.:   068 20 24 688 (Cen Hyseni)

29. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “TAXI EKSPRES” SH.P.K., TIRANë
Licenca: Nr. 52, datë 20.05.2002.
Adresa: Zyra �: Rruga “Sami Frashëri”, nr. �� (pranë shkollës “Edit Durhan”), 

Tiranë.
Adresa:  Zyra 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 
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Tel.:  04 222� 2��
Cel.:   0682046099, 0682250566

�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, Afërdita 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.: 04 2259 770 / 2266 559 / 2250 702 / 2222 ��5.

�2. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “ESLULI” SH.P.K., TIRANë
Licenca:  Nr. 58, datë �7.�0.2002.
Adresa:  Rruga “Reshit Çollaku”, pallatet “Shallvare”, shkalla n. 4/�, Tiranë.
Kambist:  Selim Luli, Kleomen Gjiknuri
Tel.:  04 227� �60 / 227� 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, apartamenti �, Tiranë.
Kambist: Maksim Çeku
Tel.:  04 2247 ��2
Cel.:  0682072�08
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “UNIoNI FINANCIAR 
TIRANë” sh.p.k me shkresën nr. 5��5/�, datë 25.07.2008. 

�4. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “yLDoN” SH.P.K., TIRANë 
Licenca: Nr. 62, datë 0�.06.200�.
Adresa:  Zyra �: Rruga “qemal Stafa”, pallati �82/2/2, Tiranë.
Adresa: Zyra 2: Bulevardi “Bajram Curri” (pranë European Trade Center), 

Tiranë.
 Zyra �: Rruga “Frang Bardhi”, qendra Tregtare Kristal, Tiranë
Kambistë:  ylli Ndroqi, Enkeleda Selamaj, Suela Marku, Etmond Mema, Manjola 

osmanaj 
Tel.:  04 2�4� 476, 04 2�22 708 (ext. �99, zyra te qendra Kristal). 
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 (Salandi Brojaj)

�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. 
Kambist: Flamur Denaj 
Tel./Faks:  04 2246 �99  

�7. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “ALBACREDITS” SH.P.K., TIRANë
Licenca: Nr. 68, datë ��.07.2004.
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Adresa: Rruga “Dedë Gjon Luli”, nr. 5, Tiranë. 
Kambistë: Ermira Skënderi, Engjëll Skënderi, Burhan Kodra, Fatbardha Skënderi 

(Preza), Bashkim Korça
Tel.:   04 22�7 840 
Cel.:   068 20 62 9�6 / 9�7

�8. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “ALB-KREDIT” SH.P.K., TIRANë
Licenca: Nr. 69, datë �9.07.2004.
Adresa:  Zyra �: Rruga “Durrësit”, nr. 2, Tiranë. 
Kambistë: Arben Cani, Vasil Marto, Rudina Muskaj, Valbona Kadriu, Teuta 

Koltraka, Hajredin Toca, Doloreza Arapi
Tel./Faks:  04 2274 840, 04 228 928 / 9  
Cel.:   0692095802
Adresa:  Dega Peshkopi, bulevardi “Nazmi Rushiti”, Peshkopi, Dibër.
Kambist:  Xhetan Krrashi 
Adresa: Zyra 2: Kamëz, kryqëzimi i rrugës për në Zall Herr, Tiranë.
Kambist:  Ali Rasha
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “UNIoNI FINANCIAR 
TIRANë” sh.p.k me shkresën nr. 69�/�, datë �7.06.2008. 

�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 
Tel./Faks:  04 226� 956
Cel.:  068 20 50 909

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. 
Kambistë: Kujtim Elbasani 
Tel/Faks:  04 22�7 866 / 2274 �82  
Cel.:  068 22 06 �94

4�. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “BASHA – N.B.” SH.P.K., ELBASAN
Licenca: Nr. 75, datë 08.07.2005.
Adresa: Zyra �: Lagjja “Shënkoll”, rruga “Thoma Kaleshi”, pallati ��0, shk. �, 

kati i parë, Elbasan.
Adresa:  Zyra 2: Lagjja “Kongresi i Elbasanit”, bulevardi “qemal Stafa”, 

Elbasan
Kambistë: Nashifer Basha, Çlirim Basha 
Tel.:   054 425 65
Cel.:   069 20 77 640

42. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “I & K 2005” SH.P.K., LEZHë
Licenca: Nr. 77, datë 09.09.2005.
Adresa: Lagjja “Besëlidhja”, pallati 7�, Lezhë.
Kambist: Ilir Malaj

4�. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “EURoToURS” SH.P.K., TIRANë 
Licenca: Nr. 78, datë �7.�0.2005.
Adresa: Rruga “Durrësit”, pallati 7, Tiranë. 
Kambistë: Albert Cara, Ilir Stafa, Dhimitër Papadhopulli 
Tel.:   227� �89. 
Faks:   04 227� �87
Cel.:  068205�62� (Klarida Muhaj)
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 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 
transferimit të parave për llogari të subjektit “UNIoNI FINANCIAR 
TIRANë” sh.p.k me shkresën nr. �205/�, datë 29.09.2008. 

44. 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

45. 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.
Tel.:  04 227� �90 / 2274 907/ 2274 742 / 2274 7�9
E-mail:  rict@regencycasino.al 

46. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “ARBëR F” SH.P.K., TIRANë 
Licenca: Nr. 8�, datë 07.0�.2006.
Adresa: Rruga “Kavajës”, pallati �, kati i parë, ose ish-Gudeni, Tiranë. 
Kambistë: Florina Jaho, Bukurosh Jaho
Tel.:   04 2248 �84 
Cel.:  068 22 �8 652

47. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “EURo 2006” SH.P.K., DURRëS
Licenca: Nr. 82, datë �2.04.2006.
Adresa: Lagjja nr. ��, bulevardi kryesor, pranë Alb–Telekomit, Durrës.
Kambistë: Hysni Baganaçi, Medi Dyrmishi, Abdi Mane, Dine Malo
Tel.:  05 2�8 �56 (Zyra)
Cel.:   068 26 �8 699

48. 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

49. 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

50. 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
 
5�. 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

52. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “BoNVoyAGE” SH.P.K., DURRëS
Licenca: Nr. 87, datë 20.06.2006.
Adresa: Lagjja ��, bulevardi kryesor “Durrahu”, apartamenti 24�, Durrës. 
Kambistë: Petrit Shtaro, Rexhep Sulejmani
Tel.:  052 �8 ��6, 052 �7 �89
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5�. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “ANICHRI” SH.P.K., TIRANë
Licenca Nr. 88, datë 20.04.2007.
Adresa: Rruga “Vaso Pasha”, nr. �0 (përballë bar “Rovena” (ish-Blloku), Tiranë. 
Kambistë: Ilir Gurashi, Lenije Murataj, Juliana Hajro
Cel.:   0682072625 (Ilir Gurashi), 682082262

54. 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
Tel.:   04 226� �42
Cel.:   06820267��

55. 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.:   069206��99

56. 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.:   0692066657, 06820�2�94
 
57. 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 

58. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “PACILI&GJIRITI” SH.P.K., KoRÇë
Licenca: Nr. 94, datë 06.07.2007.
Adresa: Bulevardi “Edith Durham”, pranë ish-hotel turizmit, Korçë. 
Kambistë: Dylber Gjiriti, Jorgaq Pacili
Cel.:   069 2� 70 �7�
 
59. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “TRoKA” SH.P.K., FIER
Licenca: Nr. 95, datë �6.07.2007.
Adresa: Lagjja “Apollonia”, pallati i ri, përballë Raiffeisen Bank, Fier.
Kambist: Xhevair Troka
Cel.:   068 20 �5 4��
 
60. 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�
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “AK – INVEST” sh.a. me 
shkresën nr. 650/�, datë �7.04.2008. 
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62. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “FyBEK” SH.P.K., FIER
Licenca Nr. 98, datë �7.07.2007.
Adresa: Lagjja “8 shkurti”, pallati 9, apartamenti 5, Fier.
Kambistë:  Ilir Seitaj, Sokol Seitaj
Cel.:   0682068�9�
 
6�. 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

64. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “KAMZA UNIoN” SH.P.K., TIRANë 
Licenca: Nr. �00, datë �7.07.2007. 
Adresa:  Kodër Kamëz, Tiranë.
Kambistë:  Lindita Stafa, Anila Kola, Zef Gjoni
Tel.:  04 2200 569
Cel.:   068404�909 
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “UNIoNI FINANCIAR 
TIRANë” sh.p.k me shkresën nr. 4296/�, datë �8.06.2008. 

65. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “LAPRAKA UNIoN” SH.P.K., TIRANë 
Licenca: Nr. �0�, datë �7.07.2007.
Adresa:  Zyra �: Rruga “Lord Bajron”, Laprakë, Tiranë.
Adresa:  Zyra 2: Kamëz qendër.
Adresa:  Zyra �: qendër Vorë, ish-mapot e vjetra.
Adresa:  Zyra 4: Fushë Krujë.
Kambistë:  Rreshit Beja, Lulzim Beja, Hanke Beja, Hyre Beja
Tel.:  04 2269 �54 / 2200 426, 600 477, 6�2 00�
Cel.:  0692044��2
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “UNIoNI FINANCIAR 
TIRANë” sh.p.k me shkresën nr. 4��2/�, datë 0�.06.2008. 

66. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “EXCHANGE BERTI 2007” SH.P.K., ELBASAN
Licenca: Nr. �02, datë 24.07.2007. 
Adresa:  Lagjja “Aqif Pasha”, pallati ��, Elbasan. 
Kambist:  Robert Tashkollari
Cel.:  0692���490

67. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “ANSA UNIoN” SH.P.K., TIRANë 
Licenca: Nr. �0�, datë 25.07.2007.
Adresa:  Rruga “Durrësit”, pallati 8�, shkalla 4, Tiranë. 
Kambistë:  Magdalena Leka, Gëzim Leka, Elda Dengeri, Blerina Pojani, ylli Guda
Tel.:   04 227� 5�0 (tel-Faks), 04 22�8 62�
Cel.:   068274007�
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “UNIoNI FINANCIAR 
TIRANë” sh.p.k me shkresën nr. �8�6/�, datë �5.05.2008. 

68. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “KLEo” SH.P.K., VLoRë 
Licenca: Nr. �04, datë ��.07.2007.
Adresa:  Lagjja “osman Haxhiu”, rruga ”Demokracia” (pranë Sahatit), Vlorë.
Kambistë:  Murat Hysenaj, Gëzim Shehaj, Dhimitraq Tangu, Shezai Xhaferaj
Tel./faks:  0� �28 �55 
Cel.:   0692056558
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69. 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
Tel./faks:  0� 424 428 
Cel.:   068402�577

70. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “ZENo & DHIMo” SH.P.K., FIER
Licenca: Nr. �06, datë ��.07.2007.
Adresa:  Lagjja “Apollonia”, rruga ”Brigada II S” (pranë Bankës Raiffeisen), 

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

72. 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
Tel.:   0� 526 484
Cel.:  068402��08, 0682244795

7�. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “I.SULEJMANI & SH.MyRTEZA” SH.P.K., FIER
Licenca: Nr. �09, datë ��.07.2007. 
Adresa:  Lagjja “� Maj”, rruga ”Jani Bakalli”, Fier. 
Kambistë:  Islam Sulejmani, Shkëlqim Myrteza
Cel.:  068�4�5790, 06924�6588

74. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “MATI UNIoN” SH.P.K., LAÇ
Licenca: Nr. ��0, datë 02.08.2007.
Adresa:  Bulevardi kryesor, Laç.
Kambist:  Mustafa Martinaj
Cel.:  06820�77��

75. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “A.K” SH.P.K., LEZHë
Licenca: Nr. ���, datë 02.08.2007.
Adresa:  Lagjja “Besëlidhja”, Lezhë. 
Kambist:  Amerlon Reçi
Tel.:   02�5 495�
Cel.:  068202�607

76. 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
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “UNIoNI FINANCIAR 
TIRANë” sh.p.k me shkresën nr. 8589, datë �0.�0.2008.

77. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “ KoÇIU” SH.P.K., GJIRoKASTëR
Licenca: Nr. ���, datë 0�.09.2007.
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Adresa:  Lagjja “�8 Shtatori”, Gjirokastër 
Kambistë: Lutmir Koçiu, Rebani Koçiu
Cel.:   069 20 90 9�5

78. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “LANA” SH.P.K., TIRANë
Licenca: Nr. ��4, datë 04.09.2007. 
Adresa:  Rruga “Irfan Tomini”, pallati 8/�, shkalla 2, apartamenti 2 (pamja nga 

sheshi), Tiranë.
Kambistë: Krenar Alimerko, Nevila Shabanaj, Amarilda Liço
Tel.:   04 2269 6��
Tel./Faks:  04 2244 278
Cel.:   069 20 �� 5�2
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “UNIoNI FINANCIAR 
TIRANë” sh.p.k me shkresën nr. 4009/�, datë 26.05.2008

79. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “BESTINA” SH.P.K. URA VAJGURoRE, BERAT
Licenca: Nr. ��5, datë 04.09.2007.
Adresa:  Lagjja “�8 Nëntori” (pranë filialit të Postës Shqiptare), Ura Vajgurore, 

Berat. 
Kambistë: Besim Guraj, Klementina Guraj
Tel.:   0�6 �27�7 
Cel.:   068 20 86 �05 

80. 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, Shkëlqim Turku
Tel.:   04 2�66 898
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “UNIoNI FINANCIAR 
TIRANë” sh.p.k me shkresën nr. 64�5/�, datë 05.09.2008

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
Tel.:   0�2 �5746
Faks:  0�2 �72888
Cel.:  069 20 82 80� 

82. 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
Tel.:   05 229 626
Cel.:  068 20 46 �0�

8�. 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
Tel.:   0� 4�� 46�
Cel.:  068 2� �2 098 

84. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “G 24” SH.P.K., GJIRoKASTëR
Licenca: Nr. �20, datë 05.09.2007.
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Adresa: Lagjja “�8 shtatori”, Gjirokastër.
Kambist:  Artan Gjokaj
Tel.:   08 468 760
Cel.:   069 20 80 805 

85. 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.
Kambist:  Shefqet Jata
Cel.:  069 20 60 �25

86. 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

87. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “EXPRES CHANGE” SH.P.K., VLoRë 
Licenca: Nr. �25, datë 26.09.2007.
Adresa:  Lagjja “28 Nëntori”, rruga “Mulla Xhaferri”, apartamenti ����, Vlorë. 
Kambistë:  Latif Breshani, Nexhmi Mustafaraj 
Tel/Faks:  0��275�5
Cel.:  068220896�

88. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “MILI 2007” SH.P.K., VLoRë 
Licenca: Nr. �26, datë 26.09.2007.
Adresa:  Lagjja “osman Haxhiu”, rruga “Demokracia”, apartamenti 5�7, Vlorë.
Kambistë:  Ismail Shehu, Albert Malaj, Përparim Jaupaj 
Tel.:   0���0�8�
Cel.:   06920544�4 

89. 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

90. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “XHo-2007” SH.P.K., TIRANë 
Licenca: Nr. �28 datë 29.�0.2007. 
Adresa: Rruga ”Kavajës”, pallati 96, shkalla 2, apartamenti �6/�, Tiranë. 
Kambist:  Arben Xhoxhi
Cel.:  0682��66��, 0682040���

9�. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “PLANET- CHANGE” SH.P.K., TIRANë 
Licenca: Nr. �29, datë ��.�0.2007.
Adresa:  Bulevardi ”Bajram Curri”, pallatet e aviacionit, Tiranë.
Kambist:  Llazar Nuzi
Cel.:   06920�4�78

92. 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.:   068 26 5� �44 
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9�. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “GoGA” SH.P.K., TIRANë 
Licenca: Nr. ���, datë 07.��.2007.
Adresa: Bulevardi “Bajram Curri”, pallatet “� Maji”, shkalla 8, apartamenti 8, 

Tiranë.
Kambist: Florian Goga
Tel.:   04 2�5� 5�9
Cel.:   068 2� 52 944 

94. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “MIKA” SH.P.K., TIRANë 
Licenca: Nr. ��2, datë �2.��.2007.
Adresa:  Rruga ”Myslym Shyri”, nr.�20, rruga “Nikolla Lena”, Tiranë. 
Kambistë:  Gjergji Ici, Maksi Ici
Cel.:  0682587���

95. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “M & GR” SH.P.K., TIRANë 
Licenca: Nr. ���, datë �2.��.2007.
Adresa: Bulevardi ”Zogu I”, pallati 654, shkalla �, apartamenti�7,Tiranë.
Kambistë: Maksim Likaj, Akile Dhimitri 
Cel.:  068206�465

96. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “LULI –SH-�985” SH.P.K, VLoRë 
Licenca: Nr. ��4, datë �9.��.2007.
Adresa: Lagjja “Hajro Cakërri”, rruga ”Sadik Zotaj” (pranë sheshit “Pavarësia”), 

Vlorë.
Kambist:  Fabjon Xhemali 
Tel.:   0� ��� 682

97. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “ALB – CoMMERCE” SH.P.K., TIRANë 
Licenca: Nr. ��5, datë 20.��.2007.
Adresa: Rruga “Bardhyl”, pallati �8, shkalla 4, apartamenti 2, Tiranë.
Kambistë: Jetnor Isufaj, Dashamir Bejaj 
Cel.:  069 24 72 502, 069 22 88 0�2
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “AK-INVEST” sh.p.k me 
shkresën nr. 4870/�, datë 04.07.2008

98. 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 

99. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “GITA” SH.P.K., TIRANë 
Licenca: Nr. ��7, datë 26.��.2007.
Adresa:  Rruga “Kavajës”, pallati ��8, shkalla 2, apartamenti �0 (kryqëzimi 

“2� dhjetori”), Tiranë.
Kambistë:  Myftar Kaziaj, Gëzim Kaziaj 
Tel./faks:  04 22�6 904
Cel.:   0682��4076

�00. 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
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�0�. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “NIKoLARo” SH.P.K., ELBASAN
Licenca: Nr. ��9, datë 26.��.2007.
Adresa:  Rruga ”Jorgji Dilo”, lagjja �, pallati ��, Cërrik, Elbasan. 
Kambist:  Sokol Dudija 
Tel./faks:  05 8�� 687
Cel.:  0682�560�0

�02. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “REDI-R” SH.P.K., TIRANë 
Licenca: Nr. �40, datë 27.��.2007. 
Adresa:  Rruga “Avdyl Frashëri”, pallati ��/�, shkalla �, apartamenti �2, 

Tiranë. 
Kambist:  ylli Ramaj
Cel.:   0692020577
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “UNIoNI FINANCIAR 
TIRANë” sh.p.k me shkresën nr. 4807/�, datë�7.06.2008.

�0�. 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�

�04. 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 (A.Cepele)

�05. 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
Tel.:   04 2256 644
Cel.:   069 20 22 6�7

�06. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “oRGES-CHANGE” SH.P.K., DURRëS
Licenca: Nr. �44, datë 27.�2.2007.
Adresa:  Lagjja �2, rruga “9 Maji” (pas bustit të Azem Hajdarit), Durrës.
Kambistë:  Skënder Trebeshina, Sokol Janina
Cel.:   0692��578�, 068�565265

�07. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “B.LIKA” SH.P.K., TIRANë
Licenca: Nr. �45, datë ��.�2.2007. 
Adresa:  Rruga “4 Shkurti”, pallati nr. �, Tiranë. 
Kambistë:  Bashkim Lika, Maklen Mici 
Cel.:   0692���22

�08. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “LI & Co” SH.P.K., TIRANë
Licenca: Nr. �46, datë 0�.0�.2008
Adresa:  Bulevardi “Bajram Curri”, pallatet “Agimi”, shkalla 8, apartamenti b, 

Tiranë 
Kambistë:  Ligor Treni, Ferzilet Treni
Tel.:   04 2259 990 
Cel.:   068 20 08 ���
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 
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transferimit të parave për llogari të subjektit “AK – INVEST” sh.a. me 
shkresën nr. 6959/�, datë 29.09.2008. 

�09. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “BESLoR” SH.P.K., FIER
Licenca: Nr. �47, datë ��.0�.2008.
Adresa:  Lagjja “� maji”, rruga “Jani Bakalli”, nr. �5, Fier. 
Kambistë:  Lida Sinanaj, Perlat Sinanaj
Cel.:   069 22 �� 2�7

��0. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “oLZE 07” SH.P.K., BERAT
Licenca: Nr. �48, datë �2.02.2008. 
Adresa:  Lagjja “22 tetori”, Berat.
Kambist:  Ramadan qajalliu
Cel.:   068 20 57 ��0

���. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “REDI 07” SH.P.K., BERAT
Licenca: Nr. �49, datë �2.02.2008. 
Adresa:  Lagjja “22 Tetori” (pranë degës së Bankës Raiffeisen), Berat. 
Kambistë:  Luan Kumani, Ervin Nallbani
Cel.:   068 22 0� �67 

��2. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “GREBIS” SH.P.K., TIRANë
Licenca: Nr. �50, datë 22.02.2008
Adresa:  Rruga “Muhamet Gjollesha”, pallati �4, shkalla �, apartamenti �8, 

Tiranë. 
Kambistë:  Saimir Hila, Lulëzim Lato
Tel.:   04 224� 92�
Cel.:   069 2� 22 950 (Saimir Hila) 

���. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “E.L.G.A” sh.p.k., VLoRë 
Licenca: Nr.�5�, datë 26.02.2008. 
Adresa:  Lagjja “28 nëntori”, nr. �/27 N�N2, Vlorë. 
Kambist:  Violeta Zere
Tel.:   022� 542 
Cel.:   06924�560� 

��4. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “AES EXCHANGE” sh.p.k., GJIRoKASTëR
Licenca: Nr.�52, datë 26.02.2008. 
Adresa:  Lagjja “�8 shtatori” (afër stadiumit), Gjirokastër. 
Kambist:  Metat Selimi
Cel.:   0692065855 

��5. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “GREJSI” SH.P.K., TIRANë
Licenca: Nr.�5� datë 27.02.2008.
Adresa:  Rruga “Elbasanit”, pallati 2, shkalla 2, apartamenti �2, Tiranë. 
Kambist:  Zhaneta Parapani
Cel.:   069208��27 

��6. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “FoREXCHANGE” SH.P.K., TIRANë
Licenca: Nr. �54, datë 27.02.2008. 
Adresa:  Rruga “Vaso Pasha”, pallati �4, shkalla 2, apartamenti �0, Tiranë. 
Kambist:  Polimer Fejzaj
Tel.:   04 227� ��4
Cel.:   068 22 0� 85� 

��7. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “EGNATIA EXCHANGE” SH.P.K., DURRëS
Licenca Nr. �55, datë �7.0�.2008.
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Adresa:  Lagjja 4, rruga “Skënderbej”, pallati 405, shkalla 7, kati I, Durrës. 
Kambistë:  Myzejen Karabushi, olta Musaraj 
Tel.:   05 2�4 �65
Faks:   05 2�4 �79
Cel.:   0692048650, 0692297750 

��8. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “DRINI CHANGE” SH.P.K., VLoRë
Licenca: Nr. �56, datë �7.0�.2008.
Adresa:  Lagjja “28 nëntori”, rruga ”Anita Bitri” (përballë hotel “Sazanit”), 

Vlorë.
Kambistë:  Adrian Agaraj, Shkëlqim Duka 
Tel.:  0� ��� 877
Cel.:   0682268209, 068206580�

��9. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “ALBIN HILUKU” SH.P.K., SHKoDëR 
Licenca: Nr. �57, datë �7.0�.2008.
Adresa  Zyra �: Lagjja “qemal Stafa”, rruga “Zogu I”, Shkodër.
 Zyra 2: Lagjja “Vasil Shanto”, rruga “Muhamet Gjollesha”, afër xhamisë 

në qendër, Shkodër.
Kambistë:  Albin Hiluku, Nikolin Hiluku 
Tel./Faks:  0224 �9�2
Cel.:   069 20 60�24

�20. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “AURoRA” SH.P.K., RRoGoZHINë, KAVAJë
Licenca: Nr. �58, datë �7.0�.2008.
Adresa:  Lagjja nr. 2, Rrogozhinë, Kavajë.
Kambistë:  Hekuran Tosku, Arta Tosku
Tel.:   0577 22�9
Tel/Faks: 0577 27�9 
Cel.:   069 20 99 9�8

�2�. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “28 NëNToRI” SH.P.K., TIRANë 
Licenca: Nr. �59, datë �9.0�.2008. 
Adresa:  Rruga “28 nëntori”, nr. �8, Tiranë.
Kambistë:  Heroina Saraçi, Vasil Sterjo
Tel.:   04 2�6� 98�, 04 22�9 279
Cel.:   0692766��� 

�22. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “Ro – INVEST” SH.P.K., TIRANë 
Licenca: Nr. �60, datë �9.0�.2008. 
Adresa:  Bulevardi ”Zogu I”, pallati 97, apartamenti 27, Kati I, Tiranë.
Kambistë:  Edlira Suci, Elda Zogolli, Hekuran Brahja
Tel.:   04 2222 �28

�2�. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “PJETRI A & F” SH.P.K., FIER
Licenca: Nr. �6�, datë 27.0�.2008.
Adresa:  Rruga “Konferenca e Pezës”, rruga “Jakov Xoxa” (pallati te fotostudio 

Rinia), kati �, Fier.
Kambistë:  Arjan Pjetri, Frederik Pjetri 
Tel. / Faks:  0�4 �� 764
Cel.:  068 25 29 707 

�24. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “ARDIVA – EXCHANGE” SH.P.K., TIRANë 
Licenca: Nr. �62, datë 07.04.2008.
Adresa:  Zyra �: Rruga “Luigj Gurakuqi“, Tiranë. 
Adresa:  Zyra 2: Rruga “Dervish Hima“ (pranë stadiumit “qemal Stafa”), Tiranë. 
Adresa:  Zyra �: Sheshi “Avni Rustemi“, Tiranë. 
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Adresa:  Zyra 4: Instituti Kamëz, Tiranë. 
Kambistë:  Astrit Vata, Shpresa Prelaj, Rozeta Rapi, Luljeta Vata, Lavdije Gjoçi, 

Agron Shira, Jetmira Milushi
Tel.:   04 2249 7�0
Cel.:  0692046476
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “UNIoNI FINANCIAR 
TIRANë” sh.p.k me shkresën nr. 8�8/�, datë 07.04.2008.

�25. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “B - LILA” SH.P.K., TIRANë 
Licenca: Nr. �6�, datë 09.04.2008. 
Adresa:  Rruga “Dedë Gjon Luli” (ngjitur me Bankën Ndërkombëtare Tregtare), 

Tiranë. 
Kambist:  Bledjan Lila 
Tel./ Faks:  04 2278 �67 
Cel.:   069 22 42 7�6 

�26. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “PATRIK” SH.P.K., TIRANë 
Licenca: Nr. �64, datë �4.04.2008. 
Adresa:  Rruga “Sami Frashëri”, shkalla 20, apartamenti �44 (pallatet “Agimi”), 

Tiranë.
Kambistë:  Viktor Treni, Anjeza Shkoza
Tel./ Faks:  04 2228 �66 
Cel.:   069209�272 
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “UNIoNI FINANCIAR 
TIRANë” sh.p.k me shkresën nr. 2�47/�, datë �4.04.2008.

�27. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “MEÇE 2” SH.P.K., TIRANë 
Licenca: Nr. �65, datë �4.04.2008. 
Adresa:  Rruga “Muhamet Gjollesha”, pallati 6-katësh, kati �, Tiranë. 
Kambist:  Edmond Meçe
Tel./ Faks:  04 22�5457 
Cel.:   0684072�98 
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “AK - INVEST” sh.p.k me 
shkresën nr. 2279, datë �4.04.2008.

�28. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “S – DoKo” SH.P.K., TIRANë 
Licenca: Nr. �66, datë �8.04.2008. 
Adresa:  Rruga “qemal Stafa”, tek Pazari i Ri, pranë tregut të biçikletave, 

Tiranë. 
Kambist:  Sovjetik Doko
Tel./ Faks:  04 2268 762 
Cel.:   0682�2�990 

�29. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “BUXHA” SH.P.K., SHKoDëR
Licenca: Nr. �67, datë 22.04.2008.
Adresa:  Lagjja “Vasil Shanto”, rruga “�� Dhjetori”, Shkodër. 
Kambist:  Petrit Buxha
Tel.:  02 249 057, 
Cel.:   068204�455

��0. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “KoFLoTEo” SH.P.K., TIRANë 
Licenca: Nr. �68, datë �0.04.2008. 
Adresa:  Rruga “Sami Frashëri” (pranë pallateve “Agimi”), kulla � (8-katëshe), 

kati përdhes, Tiranë. 
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Kambist:  Kostandin Kotici
Tel.:  04 226� 592
Cel.:   068 20 45 0��

���. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “SA – EL.08” SH.P.K., TIRANë 
Licenca: Nr. �69, datë 08.05.2008. 
Adresa:  Rruga “Mine Peza”, nr. �7, zona kadastrale nr. 8�50, Tiranë. 
Kambistë:  Gëzim Dushkaj, Fatmir Shametaj, Dhurata Dushkaj
Tel.:   04 2278 �44, 
Cel.:   068 20 54 790 (Gëzim Dushkaj)

��2. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “LEoN – TIRANA” SH.P.K., TIRANë 
Licenca: Nr. �70, datë 08.05.2008. 
Adresa:  Rruga “Kavajës”, në krah të farmacisë “Zoja e Këshillit të Mirë”, nr. 

24, Tiranë. 
Kambistë:  onaldo Ago, Astrit Ago
Tel.:   04 2222 6689

���. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “ALBTURIST ALBANIA” SH.P.K., TIRANë 
Licenca: Nr. �7�, datë ��.05.2008. 
Adresa:  Rruga “Mine Peza”, pallati 6-katësh, kati I, Tiranë.
Kambistë:  Fuat Shahu, Shkëlqim Cuni
Tel.:   04 227� �4�
Cel.:   0682059096

��4. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “REMIDA” SH.P.K., ELBASAN
Licenca: Nr. �72, datë �4.05.2008.
Adresa:  Rruga ”Thoma Kalefi”, përballë Namazgjasë, Elbasan. 
Kambist:  Dashamir Vercani
Tel.:   054 24� 285
Cel.:   0682�8�959

��5. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “XHULIo 2007” SH.P.K., TIRANë
Licenca: Nr. �7�, datë �9.05.2008.
Adresa:  Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, apartamenti 42, Tiranë. 
Kambistë:  Vladimir Shkurta, Kleomen Gjiknuri 
Tel.:   04 22�� ��� 
Cel.:   0682020�44, 06820�4829 
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “UNIoNI FINANCIAR 
TIRANë” sh.p.k me shkresën nr. 792�/�, datë 0�.��.2008. 

��6. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “ELBASAN-FAJN” SH.P.K., TIRANë
Licenca: Nr. �74, datë 22.05.2008. 
Adresa:  Rruga “Reshit Collaku”, nr. �7, Tiranë. 
Kambistë:  Fahri Sanço, Nediko Sanço
Tel./Faks:  04 227� 485
Cel.:   06940��700, 06940��600 

��7. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “TAKo” SH.P.K., TIRANë 
Licenca: Nr. �75, datë 26.05.2008. 
Adresa:  Rruga “Gjin Bue Shpata”, Tiranë. 
Kambistë:  Vladimir Tako
Tel.:   04 2258 �62 
Cel.:   06820�7604, 068�598�5� 

��8. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “ToMI CHANGE” SH.P.K., VLoRë
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Licenca: Nr. �76, datë 27.05.2008.
Adresa:  Lagjja “osmen Haxhiu”, rruga “Gjergj Kastrioti”, pallati 5�7, kati �, 

shk. 4, apartamenti #��, Vlorë. 
Kambist:  Thoma Meçi
Tel./Faks:  0��2��904
Cel.:   06924�050� 

��9. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “B.T.G.o” SH.P.K., TIRANë
Licenca: Nr. �77, datë 28.05.2008. 
Adresa:  Rruga “Durrësit”, pallati 240, shkalla 8, apartamenti 60, Tiranë.
Kambistë:  Bektash Laçi, Shkëlzen Ahmeti
Tel.:   04 226� 207
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “UNIoNI FINANCIAR 
TIRANë” sh.p.k me shkresën nr. �899/�, datë 29.05.2008. 

�40. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “BALLKAN 2008” SH.P.K., SHKoDëR
Licenca: Nr. �78, datë 28.05.2008. 
Adresa:  Lagjja “Vasil Shanto”, pranë Xhamisë së Madhe, Shkodër.
Kambist:  Ramadan Bashi
Tel.:   0224 602�
Faks:   0224 �796
Cel.:  069 20 85 ���

�4�. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “DALLANDySHJA” SH.P.K., VLoRë
Licenca: Nr. �79, datë 28.05.2008. 
Adresa:  Lagjja “Pavarësia”, qendra tregtare “Riviera”, Vlorë.
Kambistë:  Dallandyshe Celaj, yllka Arapi
Tel.:   0�� 225 947, 0�� 229 407
Cel.:   0692097666
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “UNIoNI FINANCIAR 
TIRANë” sh.p.k me shkresën nr. ��86/�, datë 28.05.2008.

�42. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “JoN BLU” SH.P.K., TIRANë
Licenca: Nr. �80, datë 29.05.2008.
Adresa:  Rruga “Mine Peza”, pallati 2�0, shkalla 5, kati �, apartamenti �4, Tiranë.
Kambist:  Ervin Hasanbelli
Tel.:  04 22665�8
Cel.:   0692�44686

�4�. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “FLAGEM” SH.P.K., KUÇoVë
Licenca: Nr. �8�, datë 06.06.2008.
Adresa:  Lagjja “Llukan Prifti”, Kuçovë.
Kambist:  Adriatik Avdylaj 
Tel. /Faks: 0���25267
Cel.:   0692082805
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “AK - INVEST” sh.p.k me 
shkresën nr. �296/�, datë 09.06.2008.

�44. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “SH.F.T – 08” SH.P.K., SHKoDëR
Licenca: Nr. �82, datë 06.06.2008. 
Adresa:  Lagjja “Vasil Shanto”, rruga “Vaso Kadia”, pallati tek agjencia, Shkodër.
Kambistë:  Nderim Pufja, Albana Pufja
Tel./Faks:  0224 59�2
Tel.:   0224 5098
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Cel.:   069206�467
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “AK - INVEST” sh.p.k me 
shkresën nr. �04�/�, datë 09.06.2008.

�45. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “MIÇANI CHANGE” SH.P.K., KoRÇë
Licenca: Nr. �8�, datë �6.06.2008. 
Adresa:  Lagjja 7, rruga ”Ismail qemali”, nr. 2, Korçë. 
Kambist:  Jorgaq Micani
Tel.:   08 244 ��0
Cel.:   0692060685 

�46. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “PAPI EXCHANGE” SH.P.K., KoRÇë 
Licenca: Nr. �84, datë �6.06.2008.
Adresa:  Lagjja 9, rruga ”Mis Edit Durhan”, Korçë. 
Kambist:  Përparim Rustemi
Tel.:   08 24� 0��
Cel.:   0684000825

�47. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “MUJAXHI” SH.P.K., SHKoDëR
Licenca: Nr. �85, datë �6.06.2008. 
Adresa:  Lagjja “Vasil Shanto”, rruga “Park”, blloku “Vaso Kadia”, Shkodër. 
Kambistë:  Ermir Mujaxhi, Luan Mujaxhi
Tel.:   02246 762
Cel.:   0692022070

�48. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “CANI 2005” SH.P.K., ELBASAN
Licenca: Nr. �86, datë �6.06.2008
Adresa:  Lagjja “Shënkoll”, Tregu industrial, Elbasan.
Kambistë: Gani Cani, Riza Kotherja
Tel.:   054 ���0
Cel.:   0682097��5

�49. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “FASETo” SH.P.K., LIBRAZHD
Licenca: Nr. �87, datë �6.06.2008.
Adresa:  Lagjja �, pallati �8, Librazhd.
Kambist:  Petrit Facja
Tel.:   05�4 �09�
Cel.:   0692�82477

�50. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “MASUAL” SH.P.K., LIBRAZHD
Licenca: Nr. �88, datë �6.06.2008.
Adresa:  Lagjja �, përballë filialit të Postës Shqiptare, Librazhd.
Kambist:  Meleqe Alla
Tel.:   05�42 42�
Cel.:   0692987�05

�5�. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “RENJA EXCHANGE” SH.P.K., KoRÇë
Licenca: Nr. �89, datë �7.06.2008.
Adresa:  Lagjja 9, rruga “Miss Edith Durham”, pranë Ndërmarrjes së Ujësjellësit, 

Korçë.
Kambist:  Bardhyl Renja
Tel./Faks:  0822480��
Cel.:   0692075664

�52. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “N.A.E.L” SH.P.K., LEZHë 
Licenca: Nr. �90, datë 25.06.2008. 
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Adresa:  Lagjja “Besëlidhja”, rruga ”Luigj Gurakuqi”, ish-Banka Raiffeisen, 
Lezhë. 

Kambist:  Leonard Ndoka 
Tel.:   02�52�566 
Cel.:   0682072�92

�5�. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “LADELI 2007” SH.P.K., PoGRADEC
Licenca: Nr. �9�, datë 09.07.2008. 
Adresa:  Rruga ”Spitalit”, lagjja 5 (përballë poliklinikës së vjetër), Pogradec.
Kambistë:  Lavdërim Miminllari, Eliverta Miminllari
Tel.:   08�2 67�9  
Cel.:   068406�945

�54. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “LUKA – AGJENSI” SH.P.K., LEZHë
Licenca: Nr. �92, datë 09.07.2008. 
Adresa:  Rruga “Luigj Gurakuqi”, lagjja “Besëlidhja” (pranë ish-Bankës 

Raiffeisen), Lezhë.
Kambist:  Nikoll Luka
Tel.:   02�5 22462
Cel.:   0682296845

�55. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “ELIRIJANA” SH.P.K., KoRÇë
Licenca: Nr. �9�, datë �0.07.2008. 
Adresa:  Rruga “Kiço Greco”, agjencia e udhëtarëve, Korçë.
Kambistë:  Spase Ago, Anesti Zguro
Tel.:   082 246�77
Cel.:  0692054856, 0682�602�7

�56. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “ANISA 2007” SH.P.K., KoRÇë 
Licenca: Nr. �94, datë �0.07.2008.
Adresa:  Blloku “Rinia”, tek ish-lokali “Rinia”, Korçë.
Kambistë:  Shefqet Muço, Pavllo Emini
Tel.:   082 48999
Cel.:   0692�72�84

�57. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “LIFo” SH.P.K., KoRCë
Licenca: Nr. �95, datë ��.07.2008.
Adresa:  Rruga “Midhi Kostani”, zona e Pazarit �, Korçë. 
Kambist:  Ali Lifo
Tel.:   082 50904
Cel.:   069�28702�

�58. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “yLLSoN SHEHoLLARI” SH.P.K., TIRANë
Licenca: Nr. �96, datë ��.07.2008.
Adresa:  Rruga “Dibrës”, nr. 2��, Tiranë.
Kambist:  yllson Shehollari
Tel.:   04 2228 40�
Cel.:   0682�74204

�59. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “MERo” SH.P.K., DEVoLL
Licenca: Nr. �97 datë �4.07.2008.
Adresa:  Bulevardi “Fuat Babani”, Bilisht, Devoll.
Kambistë:  Albert Mero, Alban Fetolli, Alketa Bedulla
Tel.:   08�� 22���
Cel.:   0682029748
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “UNIoNI FINANCIAR 
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TIRANë” sh.p.k me shkresën nr. 46�4/�, datë �4.07.2008.

�60. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “H.B” SH.P.K., TIRANë 
Licenca: Nr. �98, datë �4.07.2008. 
Adresa:  Bulevardi “Zogu I”, qendra Tregtare Tirana, Tiranë
Kambist:  Haxhi Biçaku
Tel.:   04 22�7 249 
Cel.:   0682000�0�
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “UNIoNI FINANCIAR 
TIRANë” sh.p.k me shkresën nr. 5270/�, datë�4.07.2008. 

�6�. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “JoNI” SH.P.K., KAVAJë
Licenca: Nr. �99, datë 2�.07.2008. 
Adresa:  Lagjja �, rruga “Tre Dëshmorët”, Kavajë.
Kambist:  Cezar Kosova
Tel.:   0554 7592

�62. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “MAIG 25” SH.P.K., TIRANë
Licenca: Nr. 200, datë 2�.07.2008.
Adresa:  Rruga “Luigj Gurakuqi”, pranë ish-foto “Skënderbeu”, Tiranë. 
Kambist:  Maksim Koka
Cel.:   0684089��� 

�6�. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “REAL XH.” SH.P.K., ELBASAN
Licenca: Nr. 20�, datë ��.07.2008. 
Adresa:  Lagjja “28 nëntori”, pallati �09/�, Elbasan. 
Kambist:  Ismahil Idrizi
Tel.:   0545 7870 
Cel.:   0692�0�952 

�64. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “L – MUSTA” SH.P.K., KAVAJë
Licenca: Nr. 202, datë 04.08.2008. 
Adresa:  Lagjja �, rruga “qazim Karriqi”, Kavajë. 
Kambist:  Laim Musta  
Tel.:   055247902
Cel.:   0682�0���8 

�65. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “VALoNA CHANGE” SH.P.K., VLoRë
Licenca Nr. 20�, datë ��.08.2008. 
Adresa:  Rruga ”Perlat Rexhepi”, lagjja “osman Haxhiu”, pranë Sahatit, Vlorë
Kambistë:  yzedin Jahaj, Sali Amzaj
Tel.:   0��2 22577
Cel.:  0692420�42

�66. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “UKU” SH.P.K., LEZHë 
Licenca Nr. 204, datë ��.08.2008. 
Adresa:  Lagjja “Skënderbeg”, pallati 4�, kati I, Lezhë. 
Kambist:  Aleksandër Uku
Tel.:   02�522208
Cel.:  06925774�2 

�67. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “E.K.B. – qyLAFKU” SH.P.K., TIRANë 
Licenca Nr. 205, datë �5.08.2008.
Adresa:  Rruga “Konferenca e Pezës”, pallati �45, shkalla 4, apartamenti 25, 

kati I, Tiranë.
Kambistë:  Bajram qylafku, Klarita qylafku 
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Tel.:   04 227� 589 
Cel.:  0682��7094

�68. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “PANTEKo” SH.P.K., KUÇoVë
Licenca Nr. 206, datë �5.08.2008. 
Adresa:  Lagjja “Tafil Skendo”, rruga “Naftëtari” (pranë shkollës private “28 

nëntori”), Kuçovë. 
Kambistë:  Liri Karakashi, Arben Karakashi 
Tel.:   0���22054 
Cel.:  06822�4�57, 0682�2727� 
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “AK - INVEST”sh.p.k me 
shkresë nr. 5�6�/�, datë �5.08.2008.

�69. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “S.F.A. LEKA” SH.P.K., GJIRoKASTëR
Licenca Nr. 207, datë �5.09.2008. 
Adresa:  Lagjja “�8 shtatori”, Gjirokastër. 
Kambist:  Skënder Leka 
Tel.:   084262942 
Cel.:  0682695587

�70. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “EDLIR” SH.P.K. TIRANë
Licenca Nr. 208, datë �6.09.2008. 
Adresa:  Rruga “Llazi Miho”, Kombinat, pranë stacionit të autobuzave, 

Tiranë. 
Kambistë:  Bajram Çela, Jolanda Çela, ornela Çela 
Tel.:   04 2�52 26� 
Cel.:  0682�4����
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “UNIoNI FINANCIAR 
TIRANë” sh.p.k, me shkresën nr. 5924/� datë�9.09.2008. 

�7�. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “MEGACoLoR-L” SH.P.K., TIRANë
Licenca Nr. 209, datë 24.09.2008. 
Adresa:  Rruga “Muhamet Gjollesha”, pallati 42/�, Tiranë. 
Kambistë:  Enkelejda Dhima, Riselda Hoxha 
Tel.:   04 2272 560 
Cel.:  0692044442

�72. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “LIKA AGENCy” SH.P.K., PEqIN 
Licenca Nr. 2�0, datë �6.�0.2008. 
Adresa:  Bulevardi kryesor Peqin. 
Kambist:  Kujtim Lika
Tel.:   05 �222 62� 
Cel.:  06827�6�99
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “UNIoNI FINANCIAR I 
TIRANëS”sh.p.k me shkresën nr. 7222, datë 24.�0.2008 

�7�. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “SoTTA - AG” SH.P.K., ELBASAN
Licenca Nr. 2��, datë �6.�0.2008. 
Adresa:  Lagjja “Luigj Gurakuqi”, pallati 7�, Elbasan.
Kambist:  Sokol Tatzati 
Tel.:   05 4258 875 
Cel.:  069208202�

�74. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “EXTRA CHANGE” SH.P.K., ELBASAN
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Licenca Nr. 2�2, datë �6.�0.2008. 
Adresa:  Bulevard “qemal Stafa”, lagjja “Kongresi i Elbasanit”, Elbasan. 
Kambistë:  Adem Ngjela, Kastriot Cala 
Cel.:  0682999747

�75. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “E – BARoLLI” SH.P.K., BILISHT
Licenca Nr. 2��, datë �6.�0.2008. 
Adresa:  Sheshi “� Maj”, qendër Bilisht.
Kambist:  Ervehe Baholli
Tel.:   08 ��22�68 
Cel.:  069249�925

�76. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “ANDI-FRANCESCo” SH.P.K., BELSH, ELBASAN 
Licenca Nr. 2�4, datë 2�.�0.2008. 
Adresa:  Godina 5-katëshe, qendër Belsh, Elbasan.
Kambistë:  Azis Tafani, Marjeta Tafani
Tel.:   0582224�
Cel.:  0682�69870
 
�77. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “STADE” SH.P.K., LUSHNJE 
Licenca Nr. 2�5, datë 28.�0.2008. 
Adresa:  Lagjja “Skënder Libohova”, pranë Bashkisë, Lushnje. 
Kambistë:  Dhimitër Stambolliu, Abaz Demiri
Cel.:  0682�268�5

�78. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “ARDURI” SH.P.K., LUSHNJE 
Licenca Nr. 2�6, datë �0.�0.2008. 
Adresa:  Lagjja “Skënder Libohova”, pranë Bashkisë, Lushnje. 
Kambistë:  Arben Durri, Dylber Halla
Tel.:   0�520998
Cel.:  0682�46�42

�79. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “AL & TA” SH.P.K., TIRANë 
Licenca Nr. 2�7, datë ��.�0.2008. 
Adresa:  Rruga “Dibrës”, pallati “ANI”, kati i parë, Tiranë.
Kambistë:  Alfred Cenolli, Spartak Dobi
Tel.:   04 2256 726
Cel.:  0692072290, 069����069
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “AK-INVEST” sh.a. me 
shkresën nr. 59�2/�, datë 0�.��.2008.

�80. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “FREAL-F.K.P” SH.P.K., BILISHT 
Licenca Nr. 2�8, datë 05.��.2008. 
Adresa:  Bulevardi “Fuat Babani”, pallati 4 (pranë Vodafone), Bilisht. 
Kambistë:  Fredi Kutrolli, Pëllump Kutrolli
Tel.:   08� �2��00
Cel.:  0692099796

�8�. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “XHAIZ” SH.P.K., TIRANë 
Licenca Nr. 2�9, datë 05.��.2008. 
Adresa:  Rruga “Dibrës”, pallati “Aurora Konstruksion”, Tiranë. 
Kambistë:  Iljaz Ahmati, Xhafer Lala
Tel.:   04 225� 404
Cel.:  068208728�, 0682045566
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “UNIoNI FINANCIAR I 
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TIRANëS”sh.p.k me shkresën nr. 802�/�, datë 05.��.2008. 

�82. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “ANA – MARIA” SH.P.K., BELSH, ELBASAN 
Licenca Nr. 220, datë 2�.��.2008. 
Adresa:  qendër Belsh, Elbasan. 
Kambistë:  Fatos Hysa, Alketa Hysa 
Tel.:   05822700
Cel.:  068�6787�4

�8�. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “ToSHI – ELI” SH.P.K., TIRANë 
Licenca Nr. 22�, datë 25.��.2008. 
Adresa:  Rruga “Lord Bajron”, pallati 20, shkalla 2, apartamenti �2, kati I, Tiranë. 
Kambist:  Tosh Vata
Tel.:   04 22�7 695
Cel.:  0684099970

�84. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “DAMELA” SH.P.K., BELSH, ELBASAN 
Licenca Nr. 222, datë 26.��.2008. 
Adresa:  qendër Belsh, Elbasan. 
Kambist:  Gazeli Hysa
Tel.:   05 822 024
Cel.:  068�2827�0
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “AK-INVEST” sh.a. me 
shkresën nr. 792�/�, datë 26.��.2008.

�85. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “ESI – ENA” SH.P.K., TIRANë 
Licenca Nr. 22�, datë �5.�2.2008. 
Adresa:  Rruga “Llambi Bonata”, pallati 44, shkalla �, apartamenti �2, kati I, 

Tiranë. 
Kambistë:  Loreta Bajrami, Agron Bajrami 
Tel.:   04 2�5� 722 
Cel.:  0692069702
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “UNIoNI FINANCIAR I 
TIRANëS”sh.p.k me shkresën nr. 9504/�, datë �5.�2.2008. 

�86. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “MoGI” SH.P.K., TIRANë 
Licenca Nr. 224, datë �5.�2.2008. 
Adresa:  Rruga “Bardhok Biba”, pallati 75, shkalla 6, apartamenti 22, Tiranë. 
Kambistë:  olimbi Hajdari, Hasan Hajdari 
Tel.:   04 2266 04� 
Cel.: 06940�902�, 069����069

�87. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “LANA2 AD” SH.P.K., TIRANë 
Licenca Nr. 225, datë 24.�2.2008. 
Adresa:  Rruga “Ali Demi”, pallati �67/�, Tiranë. 
Kambistë:  Ixhlale Alimerko, Shyhrete Likaj, Anilda Neziri 
Tel.:   04 2�76 025 
Cel.:  06920��5��
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “UNIoNI FINANCIAR I 
TIRANëS” sh.p.k me shkresën nr. 9458/�, datë 26.�2.2008. 

�88. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “DPA” SH.P.K., TIRANë 
Licenca Nr. 226, datë 26.�2.2008. 
Adresa:  qendra Tregtare Univers në autostradën Tiranë - Durrës, km 7, Tiranë. 
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Kambistë:  Ardian Grori, Endrit Gjoksi 
Tel.:   04 2�80 �54 
Cel.:  06826��94� 
 Dhënë miratimi për të ushtruar veprimtarinë financiare të agjentit të 

transferimit të parave për llogari të subjektit “UNIoNI FINANCIAR I 
TIRANëS” sh.p.k me shkresën nr. 88�9/�, datë 29.�2.2008. 

�89. ZyRA E KëMBIMEVE VALUToRE “R & M ToURS – 2008” SH.P.K., MIRDITë 
Licenca Nr. 227, datë 29.�2.2008. 
Adresa:  Rruga “Shën Vincenso d’Paoli”, Ura e Jakut, pallati �-katësh, ndarja 

nr.�, Rrëshen, Mirditë. 
Kambistë:  Altin Dodaj, Martin Dodaj 
Tel.:   2�72��90 
Cel.:  069�42966� 
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