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SILVIO PEDRAZZI 
Kryetari i AAB-së

Ju jeni zgjedhur tashmë Kryetari i AAB-së. Cili është mesazhi i parë që do dëshironit t’i jepnit sektorit bankar në Shqipëri?

Para së gjithash, dëshiroj të falënderoj të gjithë drejtorët e bankave për vendimin unanim në mbështetje të kandidaturës time 
për një kryesim të tillë kaq të rëndësishëm. Për rrjedhojë, përjetoj një ndjenjë të fortë përgjegjësie dhe përgjegjshmërie për t'i 
shërbyer Shoqatës Shqiptare të Bankave, AAB, duke qenë i vetëdijshëm për rolin e rëndësishëm që luan AAB në Shqipëri. Në 
këtë këndvështrim, dëshiroj të riafirmoj vullnetin tim për të mbrojtur interesat e të gjithë sektorit bankar, pa marrë parasysh 
madhësinë, vendin e origjinës, si dhe pozitën e tregut të çdo banke të veçantë.

Cilat do të jenë prioritet tuaja si Kryetar i AAB-së?

Si përherë, ne duhet të përqendrohemi si në prioritetet afatshkurtra, ashtu dhe në ato afatmesme. Për sa i përket çështjeve 
më urgjente, besoj se prioritetet e mia në të ardhmen e afërt do të jenë sa vijon:

- Të promovoj te të gjitha palët e interesuara integritetin dhe standardet e larta të sistemit bankar shqiptar; shpesh sistemi 
vihet nën sulme krejtësisht të pajustifikuara nga "grupe interesi" të ndryshme, që përhapin shumë shpesh të dhëna jo të 
vërteta e të pa bazuara;

- Të bashkëpunoj ngushtë me institucionet, veçanërisht me rregullatorët, në fushat e "Sundimit të Ligjit", luftës kundër 
informalitetit, si dhe rritjes së transparencës;

- Të rris më tej investimet e bankave në "kapitalin njerëzor" të tyre, duke ofruar trajnime profesionale dhe mundësi më të 
mëdha për të gjithë stafin tonë; AAB duhet të sigurojë që punonjësit dhe drejtuesit e bankës janë gjithmonë lider të inovacionit 
dhe të gatshëm të përqafojnë sfidat që vijnë. 

Sipas jush, cila është sfida më e madhe, me të cilën do të përballet, në të ardhmen e afërt dhe të largët, sektori bankar në 
Shqipëri?

Përpara nesh gjenden shumë sfida të mëdha, ku një pjesë vijnë nga tregu vendas dhe një pjesë nga skenarët e huaj.
Në nivel vendi, nuk ka dyshime se sistemi do të vazhdojë të jetë i angazhuar në përmirësimin e cilësisë së aktiveve të tij 
(megjithëse gjendja dhe raportet e huave me probleme kanë shfaqur një prirje të dukshme zvogëlimi), ndërkohë që duhen 
bërë shumë përpjekje për të ndihmuar huamarrësit që në rrisin aftësinë e tyre për huamarrje. Sidoqoftë, unë besoj fort se 
sfidat më të vështira po vijnë nga "megaprirjet" e tjera, që tashmë kanë ndikime të mëdha në industri. Ndër të tjera, sigurisht 
që bankat duhet të jenë të gatshme të përballen me kostot e mëdha për zbatimin e shumë rregulloreve, që lidhen me çështjet 
e Përputhshmërisë dhe Menaxhimit të Rrezikut; përveç kësaj "Revolucioni Digjital", sidomos në Bankingun Individual, kërkon 
strategji dhe modele të reja biznesi. Të gjitha këto kosto të reja do të vënë nën trysni përfitueshmërinë dhe qëndrueshmërinë 
e biznesit bankar. Së fundi, dua t'u dërgoj një mesazh qytetarëve shqiptarë: ju lutem, konsiderojeni industrinë bankare si 
një shtyllë mbajtëse të vendit tuaj, si mburojë ndaj praktikave të këqija, si një motor zhvillimi dhe si mbrojtësi më i mirë i 
kursimeve tuaja. Një falënderim i veçantë i takon stafit të AAB-së dhe z. Spiro Brumbulli, Sekretar i Përgjithshëm i AAB-së, 
për përpjekjet dhe përkushtimin e tyre të përditshëm.

Sistemi do të vazhdojë të jetë i angazhuar në përmirësimin e cilësisë së aktiveve të tij,
ndërkohë që duhen bërë shumë përpjekje për të ndihmuar huamarrësit që në rrisin 
aftësinë e tyre për huamarrje. Sidoqoftë, unë besoj fort se sfidat më të vështira 
po vijnë nga "megaprirjet" e tjera, që tashmë kanë ndikime të mëdha në industri.
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bankave arriti në 16. Mjedisi bankar 
shqiptar ka hedhur tashmë një hap 
të madh, pasi ai ka hyrë në fazën e 
pjekurisë, ku blerjet dhe bashkimet 
po realizohen si një marrëveshje 
normale biznesi dhe jo e detyruar 
nga ngjarje, apo probleme madhore, 
të gjeneruara nga sektori bankar, 

ose nga ekonomia e vendit. Ky është 
një hap shumë pozitiv, që tregon 
se sektori bankar shqiptar është i 
qëndrueshëm dhe i aftë të menaxhojë 
operacione të tilla të veçanta, të cilët 
janë të vështira, komplekse dhe jo 

TEMA E DITËS

Konkurrenca në sektorin bankar 
Jo thjesht çështje numrash 

Viti 2017 shënon fillimin e një 
procesi konsolidimi në të gjithë 
sektorin bankar shqiptar, 

pasi Veneto Banca u përthith nga 
Intesa Sanpaolo Bank në Itali dhe 
logjikisht në Shqipëri, sikundër dhe 
ABI Bank bleu të gjithë paketën e 
aksioneve të NBG Bank – Shqipëri. 
Këto marrëveshje mund të ndiqen 
edhe nga përpjekje dhe marrëveshje 
të tjera blerjesh, me qëllim nxitjen 
e mëtejshme të konsolidimit në të 
gjithë sektorin, nisur nga sinjalet që 
jepen herë pas here nëpër korridoret 
e biznesit. Ky është një proces i 
rëndësishëm, e në të njëjtën kohë, 
i veçantë për klientët shqiptarë, 
tregun bankar dhe rregullatorin, 
pasi gjithkush ishte mësuar gjatë 
20 viteve të fundit me një numër 
bankash gjithnjë në rritje, të paktën 
deri në vitin 2007, kur numri i 

lehtësisht të menaxhueshme.
Pasojat dhe sfidat me këtë rast 

janë të shumta, jo vetëm në nivel 
individual, por edhe në një nivel 
biznesi, rregullimi dhe veprimtarie 
bankare.

Konkretisht, pasoja që i 
“frikësohen" më shumë klientët në 
këtë drejtim është që, një numër më i 
vogël bankash të mëdha tregtare, që 
mbeten nga shkrirjet dhe bashkimet, 
mund të dëmtojnë konkurrencën 
mes bankave. Sigurisht që është 
shumë e qartë se, një mjedis bankar 
konkurrues është i dobishëm për 
të gjithë, për shkak të trysnisë së 
tij ndaj çmimeve: ajo ul veçanërisht 
normat e huas për huamarrësit 
dhe rrit normat e depozitave për 
depozituesit, duke rritur kështu 
kursimet dhe investimet, pra zhvillon 
sektorin privat, rrit akumulimin e 
kapitalit, mirëqenien individuale dhe 
zhvillimin ekonomik. Megjithatë, 
numri i bankave në tregun financiar 
të një vendi nuk ka shumë rëndësi, 
sa i përket konkurrencës brenda 
sektorit bankar, pasi një numër 
i madh bankash nuk nënkupton 
domosdoshmërisht një konkurrencë 
më të fortë, ose anasjelltas, 
konkurrenca më e dobët nuk 
shoqërohet patjetër me një numër më 
të vogël bankash. Një nga shembujt 
më të spikatur është Kanadaja, ku 
sistemi bankar është praktikisht i 
përbërë nga një numër relativisht 
i vogël bankash, por me një shkallë 

Prof. Asoc. Dr. Elvin MEKA1 
Kryeredaktor

1Administrator, Kolegji Universitar “LUARASI”.

Numri i bankave në tregun financiar të një vendi nuk ka shumë rëndësi, sa i përket konkurrencës brenda 
sektorit bankar, pasi një numër i madh bankash nuk nënkupton domosdoshmërisht një konkurrencë më të 
fortë, ose anasjelltas, konkurrenca më e dobët nuk shoqërohet patjetër me një numër më të vogël bankash.

Konkurrenca bankare nuk është 
thjesht çështje numrash, por ka 
të bëjë me atë se sa cilësor apo i 
dobët është shërbimi bankar për 
klientët; sa vlerë të shtuar merr 
ai/ajo për njësi të kostos; sa i lejon 
bankat më të mëdha ekonomia e 
shkallës që të ofrojnë më shumë 
shërbime me çmime më të ulëta; 
sa i qëndrueshëm është sistemi 
financiar kombëtar; sa e madhe 
është fuqia e tregut e bankave 
për të detyruar pagesa më të 
larta nga klientët për shërbimet 
e ofruara, sa efektive janë masat 
rregullatore nga autoritetet 
përkatëse, për të dekurajuar 
sjellje të papërshtatshme anti-
konkurrencë, etj.
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të lartë konkurrence mes tyre. Me 
pak fjalë, konkurrenca bankare nuk 
është thjesht çështje numrash, por 
ka të bëjë me atë se sa cilësor apo 
i dobët është shërbimi bankar për 
klientët; sa vlerë të shtuar merr ai/
ajo për njësi të kostos; sa i lejon 
bankat më të mëdha ekonomia e 
shkallës që të ofrojnë më shumë 
shërbime me çmime më të ulëta; sa i 
qëndrueshëm është sistemi financiar 
kombëtar; sa e madhe është fuqia 
e tregut e bankave për të detyruar 
pagesa më të larta nga klientët për 
shërbimet e ofruara, sa efektive janë 
masat rregullatore nga autoritetet 
përkatëse, për të dekurajuar sjellje të 
papërshtatshme anti-konkurrencë, 
etj.

Sigurisht, në sektorin bankar 
shqiptar do të rritet numri i bankave 
sistemike, të cilat kërkojnë një 
mbikëqyrje më të madhe dhe më 
shumë përpjekje nga ana e Bankës 
së Shqipërisë si rregullatore, e nga 
ana tjetër, Autoriteti i Konkurrencës 
do të duhet të jetë më vigjilent ndaj 
praktikave të biznesit bankar dhe 
përdorimit të fuqisë së tregut prej 
tyre.

Për sa i përket veprimtarisë 
bankare, ashtu siç tregon 
dhe përvoja ndërkombëtare, 
konsolidimi i bankave do të çojë 
pashmangshmërisht në një 
sipërmarrje më të madhe rreziku 
nga bankat e mbetura, duke pasur 
parasysh madhësinë e tyre të 
kapitalit, aktiveve, mekanizmave 
të ndërlikuar të administrimit 
të rrezikut, portofolin e madh të 
huave dhe burimet njerëzore të 
konsiderueshme. Kjo mund të jetë 
një thikë me dy tehe për bankat 
shqiptare, pasi ato kanë pak që 
kanë dalë nga qerthulli i huave të 
këqija në nivele jo të ulëta, por në të 
njëjtën kohë ato duhet të sipërmarrin 
rreziqe shtesë, si pjesë e rolit që kanë 
për të nxitur dhe financuar rritjen 
ekonomike të vendit dhe, gjithashtu, 

të vijojnë të jenë fitimprurëse për 
aksionarët e tyre.

Nga ana tjetër, një konsolidim i 
tillë mund të jetë kyçi në inkurajimin 
e bankave në Shqipëri që të fillojnë të 
konsiderojnë ofrimin e shërbimeve 
të tjera financiare, të lidhura me 
menaxhimin e aktiveve, bankingun 
e investimeve, financat e letrave me 
vlerë, duke kontribuar kështu në 
thellimin e sistemit financiar, pasi ato 
do të jenë mjaftueshëm të mëdha për 
t'u angazhuar në këto veprimtari me 
vlerë të shtuar, së bashku me faktin 
se këto shërbime do t'i ndihmojnë 

ato të diversifikojnë veprimtarinë e 
tyre dhe të kryejnë një menaxhim 
më efektiv të rrezikut. Për më tepër, 
kjo do të jetë një "domosdoshmëri" 
për to, pasi bankat  do të duhet 
të llogarisin dhe konkurrencën e 
mundshme sektoriale dhe ndër – 
sektoriale, që mund dhe do të vijë nga 
konkurrentët e rinj potencialë, qoftë 
si banka tregtare, ose si institucione 

financiare jo-banka dhe  si FinTechs, 
veçanërisht në fushën e pagesave 
dhe financimit të StartUp-eve. Madje 
edhe shitësit e mëdhenj me pakicë 
mund të jenë një "kërcënim" surprizë 
ndaj industrisë bankare! Faktikisht, 
Accenture ka parashikuar se bankat 
tradicionale do të humbasin rreth 
20 për qind të biznesit të tyre në 
favor të tregtarëve të mëdhenj të 
shitjeve me pakicë, deri në vitin 2020. 
Kështu që, një sektor bankar më i 
konsoliduar do t’i japë më shumë 
mundësi bankave për të përballuar 
të gjitha goditjet që vijnë nga të gjitha 
drejtimet, si dhe nga një mjedis 
dhe qasje konsumatori, gjithnjë në 
ndryshim. Për më tepër, bankat 
më të mëdha do të jenë më të mirë 
pozicionuara lidhur me investimin 
e shumave të konsiderueshme për 
sigurinë kibernetike, teknologjinë 
më të fundit, etj, duke synuar ofrimin 
e zgjidhjeve më të mira për brezat 
ekzistues dhe ato rinj.

Përfundimisht, procesi i konso-
lidimit në industrinë bankare 
shqiptare do të sjellë përfitime të 
rëndësishme për sistemin bankar 
dhe ekonominë shqiptare, në 
drejtim të efektivitetit, diversifikimit 
dhe zgjerimit të huadhënies. Kjo 
do të thotë më shumë fuqi tregu, 
më shumë shërbime për klientët 
e bankave, burime njerëzore 
më efikase dhe profesionale, 
më shumë qasje në financa për 
të gjithë dhe një ndërmjetësim 
financiar më efikas, duke ruajtur 
kështu qëndrueshmërinë e sistemit 
financiar.

Sidoqoftë, bankat, në 
veprimtarinë e tyre të përditshme, 
duhet që gjithmonë të mbajnë 
parasysh thënien e famshme të 
z. Semon Knudsen, ish-Drejtor 
Ekzekutiv i Ford Motors, që: "Në 
biznes, konkurrenca do t’ ju godasë 
dhe plagosë, nëse vazhdoni të ecni 
pa u ndalur; por nëse do ndaloni, ajo 
do t' ju gëlltisë!"

Një konsolidim i tillë mund të jetë 
kyçi në inkurajimin e bankave 
në Shqipëri që të fillojnë të 
konsiderojnë ofrimin e shërbimeve 
të tjera financiare, të lidhura me 
menaxhimin e aktiveve, bankingun 
e investimeve, financat e letrave 
me vlerë, duke kontribuar kështu 
në thellimin e sistemit financiar, 
pasi ato do të jenë mjaftueshëm 
të mëdha për t'u angazhuar në 
këto veprimtari me vlerë të shtuar. 
Për më tepër, kjo do të jetë një 
"domosdoshmëri" për to, pasi 
bankat  do të duhet të llogarisin 
dhe konkurrencën e mundshme 
sektoriale dhe ndër – sektoriale, 
që mund dhe do të vijë nga 
konkurrentët e rinj potencialë.
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financuesi kryesor i ekonomisë 
dhe njëkohësisht duke përballuar 
me sukses edhe efektet e krizës 
globale të viteve 2008-2010. 
Gjatë kësaj periudhe kemi futjen 
e operatorëve të rinj në treg 
nëpërmjet procesit të blerjes së 
bankave ekzistuese, ndërkohe që 
numri i bankave në këtë periudhë 
në sistem mbetet i pandryshuar 
(16). 

Konsolidimi - çfarë po ndodh 
aktualisht me sistemin bankar ?

Pas kalimit të disa fazave 
zhvillimi që nga krijimi i tij, viti 
2017 shënon momentin kur sistemi 
bankar në mënyrë organike kërkon 

zhvillimi, si pasqyrim i vet zhvillimit 
ekonomik të vendit, pavarësisht se 
bankat kanë qenë gjithmonë një hap 
përpara zhvillimit ekonomik dhe 
vazhdojnë të mbeten institucionet 
me të zhvilluara financiare të 
vendit. 

Në fazën e parë të zhvillimit të 
tregut bankar shënohet futja në 
treg të kapitalit të huaj, fillimisht në 
formën e bankave të përbashkëta 
(joint - venture me shtetin) e më 
pas, si sipërmarrje 100% private, 
përfaqësuese të bankave, ose 
grupeve financiare të huaja. 

Futja në treg e kapitalit të huaj 
krijoi premisat për privatizimin 
tërësor të bankave shtetërore      
(proces i realizuar në fund të viteve 
‘90 dhe në fillim të viteve 2000 ). 
Privatizimi i bankave shënoi një hap 
të rëndësishëm për ekonominë e 
vendit dhe për vetë sistemin bankar, 
pasi mundësoi futjen e shërbimeve 
të reja bankare, zgjerimin e rrjetit 
të degëve në të gjitha hapësirat ku 
zhvillohet ekonomia, si edhe rriti 
shkallën e konkurrencës ndërmjet 
operatorëve në treg. Ndërkohë, 
krahas këtij procesi kemi edhe 
krijimin e bankave private me 
kapital vendas, si faza më e lartë 
e pjekurisë dhe e organizmit të 
biznesit korporatë.

Për një periudhë gati 10 vjeçare, 
tregu bankar vazhdoi të zhvillohej 
dhe të rritej me ritme të shpejta, 
duke qenë mbështetësi dhe 

Sistemi ynë bankar me dy 
nivele është relativisht i 
ri, krahasuar me vendet 

europiane, përfshirë këtu edhe 
vendet e rajonit. Arsyeja është mjaft 
e thjeshtë: ai u krijua në momentin 
kur Shqipëria u hap drejt Europës 
dhe ndërroi sistemin politik 
dhe ekonomik të saj. Pikërisht, 
miratimi në këtë periudhë (prill 
1992) i dy ligjeve bazë: “Për Bankën 
e Shqipërisë” dhe “Për sistemin 
bankar në Shqipëri,” shënon edhe 
hapin e parë madhor për krijimin 
e sistemit modern bankar në 
Shqipëri.

Historia 25 vjeçare e sistemit 
bankar ka kaluar në disa periudha 

Edvin LIBOHOVA1

Sekretar i Përgjithshëm
SHOQATA E SIGURUESVE TË SHQIPËRISË

Konsolidimi i sistemit bankar dhe 
pritshmëritë pozitive të tregut

TEMA E DITËS

Në përgjithësi, historia 
çerekshekullore e sistemit tonë 
bankar mund të konsiderohet 
një histori suksesi, pasi vit pas 
viti sistemi ka ardhur duke u 
përmirësuar dhe forcuar. Në 
mënyrë të vazhdueshme Banka e 
Shqipërisë, në rolin e mbikëqyrësit 
të sektorit, është treguar mjaft e 
kujdesshme në administrimin e 
tregut, çka pasqyrohet në ecurinë 
pozitive të tij dhe shmangien e 
ngjarjeve të jashtëzakonshme. 
Konsolidimi aktual i sistemit është 
pikërisht në vijim të kësaj politike 
dhe ky proces do t’i bëjë bankat 
me solide dhe do të rrisë më tej 
sigurinë e tyre.

Pavarësisht numrit të bankave dhe rrjetit të tyre, që mund të konsiderohet i mjaftueshëm nga pikëpamja 
sasiore, tregu ka nevojë për produkte dhe shërbime të reja, e sidomos për banka të profilizuara.

1 Ish - Drejtor i Përgjithshëm i Banka Popullore
   Ish- Kryetar i Shoqatës Shqiptare të Bankave, AAB.
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konsolidimin e tij. Pikërisht ky 
proces i nisur vitin e kaluar pritet 
të vazhdojë edhe për një periudhë 
2-3 vjeçare, duke shënuar kështu 
një hap mjaft të rëndësishëm në 
zhvillimin e këtij tregu. Ngjarjet 
kryesore këtu janë përthithje 
bankash të vogla nga më të 
mëdhatë, zmadhime të bankave 
nëpërmjet blerjes së operatorëve të 
tjerë në treg, transferimi i bankave 
ja-aktive te grupe investuesish 
aktivë, etj.

Çfarë sjell konsolidimi për vetë 
sistemin dhe bankat që mbeten në 
treg?

Konsolidimi, si një proces 
madhor në jetën e bankave, 
shoqërohet me një sërë dukurish 
dhe lëvizjesh te bankat dhe vetë 
sistemin bankar.

Së pari, bankat që rriten dhe 
konsolidohen i nënshtrohen një 
ristrukturimi, që përfshin rrjetin 
e degëve, strukturat organizative 
dhe burimet njerëzore, sistemet 
operative të funksionimit të bankës, 
marrëdhëniet me aksionarët, 
klientët, marrëdhëniet me të tretët, 
etj. Sigurisht që këto procese janë 
“dhimbje koke” për bankat, por nga 
ana tjetër ato ndikojnë pozitivisht 
në një ri-dimensionim të statusit 
të bankës, në kushtet aktuale të 
tregut.

Së dyti, vetë tregu pëson 
ndryshime strukturore të rrjetit 
(kemi mbyllje degësh dhe ri-
pozicionim të degëve ekzistuese). 

Së treti, kemi shkurtime të 
stafit, proces ky që ndikon në 
rishpërndarjen e kapaciteteve me 
eksperiencë bankare në tregun 
financiar (ri-pozicionim në banka të 
tjera, në tregun e mikro-financës, 
në tregun e sigurimeve, etj.)

Ndikimi mbi larminë e shërbi-
meve dhe cilësinë e produkteve 

E parë në aspektin e përgjith-
shëm, përfituesit më të mëdhenj 
të konsolidimit janë klientët e 
bankave. Konsolidimi në analizë të 

fundit sjell një sërë përparësish për 
klientelën, ku si ndër më kryesoret 
mund të përmendim:
• Forcimi i konkurrencës ndër-
bankare, që përkthehet në terma 
dhe kushte më të mira dhe 
më konkurruese për normat e 
interesit (për depozitat dhe huat), 
komisionet e shërbimeve, larmia e 
produkteve dhe kushtet me të cilat 
ato i ofrohen klientelës, etj.
• Rritje e pranisë së bankave në 
zona deri më sot të pambuluara. 
Është fakt i njohur që sa më e fortë 
dhe e konsoliduar të jetë një bankë, 
aq më e madhe është prirja dhe 
mundësia për t’u shtrirë dhe për të 
qenë e pranishme në sa më shumë 
hapësira ku ka biznes.
• Rritja e kapaciteteve huadhënëse 
në tërësi dhe ndaj një klienti të 
veçantë. Është më se e qartë se 
zmadhimi i bankës nëpërmjet 
konsolidimit shoqërohet, veç të 
tjerave, edhe me rritjen e kapitalit, 
çka përbën elementin parësor për 
rritjen e kapacitetit huadhënës të 
saj.

Konsolidimi dhe siguria e 
bankave

Në përgjithësi, historia 
çerekshekullore e sistemit tonë 
bankar mund të konsiderohet 
një histori suksesi, pasi vit pas 
viti sistemi ka ardhur duke u 
përmirësuar dhe forcuar. Në 
mënyrë të vazhdueshme Banka e 
Shqipërisë, në rolin e mbikëqyrësit 
të sektorit, është treguar mjaft e 
kujdesshme në administrimin e 
tregut, çka pasqyrohet në ecurinë 
pozitive të tij dhe shmangien e 
ngjarjeve të jashtëzakonshme. 
Konsolidimi aktual i sistemit është 
pikërisht në vijim të kësaj politike 
dhe ky proces do t’i bëjë bankat 
me solide dhe do të rrisë më tej 
sigurinë e tyre.

A do të ndikojë konsolidimi mbi 
novacionin bankar?

Duket më se normale që, në 
kushtet e reja të konsolidimit, bankat 

nën trysninë e konkurrencës, 
do të kërkojnë shtigje të reja për 
të penetruar në treg dhe forma 
më e mirë për të realizuar një 
objektiv të tillë sigurisht që janë 
produktet novatore. Hedhja në 
treg e alternativave më të fundit 
bankare përbën sfidën më të 
madhe, me të cilën do të përballet 
tregu bankar aktualisht dhe në 
vitet që vijnë. Ky fenomen do të 
zgjerojë më tej marrëdhënien e 
bankave me klientelën, do të ulë 
ndjeshëm kostot e shërbimeve, 
do të lehtësojë më tej procedurat 
dhe burokracitë në procesin e 
vendim marrjes, duke kontribuar 
në analizë të fundit në forcimin e 
profilit shoqëror të bankave.

Konsolidimi dhe hapësirat për 
operatorë të rinj në treg

Në kushtet e një tregu të mirë 
rregulluar dhe të konsoliduar, 
vetëkuptohet që bëhet më e 
vështirë futja e operatorëve të rinj 
bankarë. Natyrshëm lind pyetja: a 
jemi sot, në Shqipëri, në kushtet e 
pamundësisë për operatorët e huaj 
bankarë për të gjetur veten e tyre 
në këtë treg? 

Unë do t’i përgjigjesha kësaj 
pyetje me një tjetër pyetje: a është 
sistemi ynë bankar plotësisht i 
arrirë dhe i konsoliduar? Sigurisht 
që jo. Pavarësisht numrit të 
bankave dhe rrjetit të tyre, që mund 
të konsiderohet i mjaftueshëm nga 
pikëpamja sasiore, tregu ka nevojë 
për produkte dhe shërbime të reja, 
e sidomos për banka të profilizuara. 
Të gjithë jemi të ndërgjegjshëm 
që tregut i mungojnë bankat e 
investimeve, bankat me profil 
bujqësor, ato hipotekare, bankingu 
pa degë (branchless banking), etj. 
Ndaj, mund të pohohet pa hezitim 
dhe me siguri që, gjithmonë do 
të ketë hapësira të mjaftueshme 
për operatorë bankarë, që ofrojnë 
fjalën e fundit të bankingut 
dhe alternativë bankare të 
domosdoshme për tregun.
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së Konkurrencës së Komisionit 
Evropian. Deri në fund të tremujorit 
të tretë, ABI Bank zotëronte 2.9% të 
aktiveve gjithsej të sektorit dhe NBG 
rreth 2.8%.

Ashtu si 2017-a, edhe ky vit 
pritet të sjellë zhvillime të shumta 
në sektorin bankar. Po në bazë të 
planit grek të ristrukturimit, në 
shitje është edhe Tirana Bank, degë 
e grupit bankar të Pireut. Ofertat 
për këtë bankë kanë filluar tashmë, 
duke përfshirë dhe ato nga grupe 
private, që deri tani nuk kanë pasur 
veprimtari në sektorin financiar. 
Tirana Bank zotëron 5.4% të aktiveve 
të sektorit.

Banka Ndërkombëtare Tregtare 
(International Commercial Bank) 
është gjithashtu në shitje, po pesha 
e saj në sistem është  shumë e vogël, 
rreth 0.7%. Veprimet e shitblerjeve 
nuk mbarojnë këtu, pasi në shitje janë 
edhe banka të mëdha, në rast se do 
të arrijnë të gjejnë blerës, ndonëse 
për fat të keq, interesi i grupeve të 
mëdha bankare ndërkombëtare për 
tregun shqiptar ka qenë i ulët vitet e 
fundit.

Ndikimi në sistem
Prej disa vitesh, sistemi bankar 
është i mbërthyer nga një rritje e 
ulët, i ndikuar nga niveli i lartë i 
huave me probleme, që arriti deri 
në një të katërtën e huave gjithsej, 
në mesin e vitit 2013. Vitet e fundit, 
rritja e aktiveve ka qenë minimale, 
numri i degëve ka ardhur në tkurrje 
dhe i punonjësve po ashtu. Norma 

organike, por edhe përmes blerjes 
së filialeve të tjera bankare.

Këtë vit, sektori bankar do të 
reduktohet nga 16 në 14 banka, 
pasi dy shit-blerje janë tashmë të 
përfunduara. Në datën 5 dhjetor 2017, 
100% e kapitalit të ortakut Veneto 
Banka ka kaluar në favor të ortakut 
Intesa Sanpaolo, sipas lëvizjeve në 
ekstraktin e Qendrës Kombëtare 
të Biznesit. Përthithja e Veneto nga 
Intesa Sanpaolo erdhi pas bashkimit 
të mëmave në Itali, si pjesë e një plani 
ristrukturimi të Bankës Veneto, e 
cila ishte në një situatë problematike 
në shtetin fqinjë. Në Shqipëri, deri 
në fund të tremujorit të tretë, sipas 
statistikave të Shoqatës Shqiptare 
të Bankave, Banka Intesa Sanpaolo 
kishte 11% të aktiveve të sektorit dhe 
Banka Veneto 1.8%. Pas bashkimit, 
Banka Intesa Sanpaolo pritet të 
kalojë sërish në bankën e tretë më të 
madhe në vend, me 11.8% të totalit, 
pas BKT dhe Raiffeisen Bank.

Në fillim të këtij viti, pas një 
procesi të gjatë negociatash dhe 
disa shtyrjeve, Banka Kombëtare 
e Greqisë (NBG) njoftoi shitjen e 
filialit së saj në Shqipëri te Banka 
Amerikane e Investimeve (ABI), 
duke hyrë në një marrëveshje 
përfundimtare për shitjen e të gjitha 
aksioneve të saj (100%) në filialin 
e saj Banka NBG Albania Sh.A. te 
Banka Amerikane e Investimeve. 
Transaksioni po zbatohet në 
kontekstin e Planit të Ristrukturimit 
të NBG-së dhe në përputhje me 
angazhimet e tij ndaj Drejtorisë 

Sektori bankar është përfshirë 
së fundmi në një fazë 
konsolidimesh, me shitje, 

blerje, shkrirje, që duket që sapo 
kanë filluar. Kjo po ndodh për disa 
arsye:

• Së pari, si rrjedhojë e 
ristrukturimit të sektorit bankar 
grek, që pas krizës së borxheve e 
në linjë me rekomandimet e Bankës 
Qendrore Evropiane, po redukton 
mjetet jashtë Greqisë. Në Shqipëri 
ka tre banka me kapital grek, që 
zënë rreth 14% të aktiveve gjithsej.

• Së dyti, banka të tjera, të vogla e 
më të mëdha, pas vitesh stanjacioni, 
duket se nuk kanë më interes për 
tregun shqiptar dhe kanë vendosur 
të dalin në shitje.

• Në kahun tjetër janë bankat që 
kanë interes të zgjerohen në tregun 
e brendshëm dhe këtë kanë në plan 
ta bëjnë jo vetëm përmes rritjes 

Era e konsolidimit

Në këtë situatë, kur sistemi bankar po pastrohet nga huat problematike, procesi i konsolidimit pritet 
të ketë një ndikim pozitiv në rritjen e konkurrueshmërisë, pasi bankat, si më të vogla ashtu dhe më të 
mëdha, do të vihen nën trysni për të rritur eficiencën e tyre. Bankat e bashkuara do priren të jenë më të 
kujdesshme në huadhënie. Rritja e eficiencës së sistemit do të sjellë edhe shërbime më të mira për publikun.

TEMA E DITËS

Ornela LIPERI
Gazetare
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e mjaftueshmërisë së kapitalit 
është mbërthyer në rreth 16% 
ndërsa treguesit e rentabilitetit, 
kthyeshmëria nga aktivet dhe kapitali 
zbritën përkatësisht në 0.74% dhe  
7.15% në 2016-n, për t’u përmirësuar 
në 1.54% dhe 15.71% në 2017-n. 
Rezultatet financiare të sistemit janë 
shumë të luhatshme, në varësi të 
shpenzimeve për provizione. Pozitive 
është rënia e treguesit të huave me 
probleme në 13.2% në fund të 2017-
s, niveli më i ulët në tetë vjet.

Në këtë situatë, kur sistemi 
bankar po pastrohet nga huat 
problematike, procesi i konsolidimit 
pritet të ketë një ndikim pozitiv në 
rritjen e konkurrueshmërisë, pasi 
bankat, si më të vogla ashtu dhe më 
të mëdha, do të vihen nën trysni për 
të rritur eficiencën e tyre. Bankat e 
bashkuara do priren të jenë më të 
kujdesshme në huadhënie. Rritja 
e eficiencës së sistemit do të sjellë 
edhe shërbime më të mira për 
publikun.

Ndikimi pritet të shikohet në 
drejtim të punonjësve. Banka 
blerëse do priret të mbajë degët që 
janë më eficiente dhe do të mbyllë 
ato që dublojnë njëra tjetrën, ndërsa 
dhe administrata qendrore do të 
shkrihet në një. Në këtë linjë, ndoshta 
një pjesë e punonjësve të bankave që 
përthithen, do të shkurtohen. Deri 
në shtator 2017, sipas të dhënave 
të Shoqatës Shqiptare të Bankave, 
NBG Bank dhe Veneto Banka kishin 
përkatësisht 304 dhe 130 punonjës; 
NBG Bank kishte 26 degë dhe Veneto 
Banka 15.

Kujdesi i kërkuar nga FMN
Një tjetër zhvillim i ri është interesi 
i grupeve shqiptare të mëdha të 
biznesit për të hyrë në tregun bankar 
shqiptar, si pjesë e strategjisë 
së zgjerimit dhe diversifikimit të 
portofolit të tyre të investimeve. 
Dy grupe biznesi shfaqën interes 
për shitjen e NBG Bank, ndërsa 
angazhimi i tyre ka vijuar dhe me 

ofertat për Bankën Ndërkombëtare 
Tregtare dhe për Tirana Bank. Kjo 
prirje nuk është parë me sy pozitiv 
nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, i 
cili ka bërë thirrje që të bëhet kujdes 
me këtë proces. FMN, në deklaratat 
zyrtare ka vlerësuar përpjekjet e 
vazhdueshme të autoriteteve për 
të forcuar mbikëqyrjen financiare, 
me fokus në bankat me rritje më 
të shpejtë dhe bankat sistemike. 
Ndërkohë, FMN ka theksuar nevojën 
për vigjilencë të vazhdueshme 
dhe përmirësim të mjeteve të 
përgatitjeve, për të përballuar 
çfarëdo krize, veçanërisht në 
dritën e rritjes së ndërlidhjes në 
këtë sektor. “Për të zbutur rreziqet 
ndaj stabilitetit bankar, kandidatët 
për licenca të reja bankare duhet 
të kenë përvojë të përshtatshme 
bankare dhe të shmangin konfliktet 
e interesit”, ka pohuar FMN, në një 
sinjal që i dërgohet drejtpërdrejt 
bizneseve që po synojnë të hynë në 
sektorin bankar.
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mundësi bashkëpunimi.   
"Riformimi i së Ardhmes" ndaj 

"Përmbushjes së kërkesave të reja" 
ishin temat kryesore në Konferencën 
vjetore Sibos, të mbajtur nga SWIFT, 
në tetor 2017, me pjesëmarrjen 
e gjerë të Industrisë Bankare, 
Teknologjisë dhe aktorëve të tjerë të 
fushës. Industria bankare sot është 
e ndërgjegjshme, si për sfidat, ashtu 
edhe për mundësitë që ka. Kërcënimi 
kibernetik është një realitet dhe do 
të vazhdojë të jetë, veprimtaria e 
pajtueshmërisë dhe luftës kundër 
pastrimit të parave do të vazhdojë të 
përmirësohet, kërkesat rregullatore, 
veçanërisht në fushën e zhvillimit 
teknologjik do të rriten; nga ana tjetër, 
risitë po ndikojnë në ndryshimin e 
pritshmërive të klientëve, si dhe 
në rritjen e konkurrencës. Për këtë 
arsye, bankat duhet të jenë vigjilente 
dhe të përgatitura për t’u përballur 
me sfidat, por edhe të identifikojnë 
dhe shfrytëzojnë mundësitë. 

Në këtë realitet të ri, hapja e 
bankingut ndaj aplikacioneve të 
ndërfaqeve (APIs) dhe teknologjisë 
së shpërndarjes së informacionit 
është një zgjedhje shumë e kërkuar, 
ndërsa fleksibiliteti dhe ndërveprimi i 
sistemeve është një zgjidhje e zgjuar. 
Shtrohet pyetja: A janë standardet 
ekzistuese në nivelin e duhur, për të 
mbështetur bankat në konkurrencën 
me një botë digjitale? Standardet 
"ISO 20022" dhe "PSD2" (Direktivat 
e Shërbimeve të Pagesave) janë 
shtytësit kryesorë të zhvillimeve 

cilin ata ndërveprojnë me klientët. 
Sfida e bankave në këtë realitet është 
se si ato do vijojnë të zhvillohen, 
duke marrë në konsideratë modelet 
tradicionale të të bërit biznes, 
sidomos në fushën e shërbimit të 
pagesave. Thelbi i modelit tradicional 
të biznesit bankar, si: lëvizja dhe 
ruajtja e parasë, kreditimi, apo 
investimi i tyre, do të qëndrojnë 
dhe përmirësohen përgjatë 
veprimtarisë së tyre të përditshme. 
Gjithsesi, realitete si: "blockchain", 
apo "inteligjenca artificiale" do të 
ndikojnë rrënjësisht në mënyrën 
se si klientët do të perceptojnë 
dhe sillen ndaj kërkesave për 
shërbimet (financiare). Kështu, duke 
pasur parasysh ndikimin e këtyre 
transformimeve teknologjike, bankat 
duhet të kenë në vëmendje dhe të 
fokusohen në strategjitë e tyre të 
zhvillimit, për të parashikuar, për 
t’u përshtatur dhe evoluar më tej, pa 
humbur kohë. Nëse do ta krahasonim 
me zhvillimet në industritë e tjera të 
konsumatorëve, do të kuptojmë sa 
shpejt ata përfshihen dhe përshtaten 
me kërkesat e tyre. Sot biznesi bankar 
është përqendruar në zhvillimin e 
modeleve të shërbimeve për klientët 
e tyre, ku - kur - si ata dëshirojnë, 
duke u dhënë atyre vlerë nëpërmjet 
përvojës së jashtëzakonshme që 
ka sistemi bankar. Disa vite më 
parë diskutimet bazoheshin rreth 
potencialit të kërcënimit që FinTech-
sat  paraqisnin për sistemin, ndërsa 
sot ato duhet të konsiderohen si një 

Tregu i shërbimeve financiare 
është në një proces ndryshimesh 
të njëpasnjëshme, diktuar kjo 

nga ndikimi i zhvillimeve të industrisë 
bankare, atyre teknologjike, por 
sidomos nga përqasja ndaj kërkesave 
të konsumatorëve. Pavarësisht 
nivelit të sigurisë, apo pasigurisë në 
përgjithësi, të cilat vijnë si rrjedhojë 
e kushteve gjeopolitike, strategjive 
makroekonomike, rregullatorëve, 
apo konkurrencës, jemi të sigurt 
se teknologjia ka një efekt të thellë, 
në atë se si të gjitha shërbimet, 
duke përfshirë këtu edhe bankat, u 
shpërndahen klientëve tanë.

Vitet e fundit ofruesit e 
shërbimeve kanë rritur ritmin me të 

Najada XHAXHA
Drejtore, Shërbimet Back-Office, 
TIRANA BANK
Kryetare e Komitetit të Sistemeve të Pagesave, 
AAB

Perspektiva e shërbimit të pagesave dhe 
përqasja në tregun shqiptar

Bankat duhet që strategjikisht të kthejnë vëmendjen ndaj alternativave që ofrohen tashmë në treg, duke parashikuar prirjen, 
miratuar dhe konsideruar këtë treg risish si partner në zhvillim dhe jo thjesht si konkurrencë. Përdorimi i alternativave të tjera, si: 
shërbimet mobile, online, etj., sjell një vlerë të shtuar në përqasjen e popullatës se çdo moshe pranë shërbimeve financiare, duke 
edukuar financiarisht, sidomos brezin e ri, i cili potencialisht, në fund të fundit, do të ndikojë edhe në shërbimet e tjera bankare.

SISTEMI BANKAR
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në fushën e pagesave. Miratimi i 
standardeve të reja në ndërtimin 
e infrastrukturës së sistemeve të 
pagesave do të krijojë një mjedis të 
përshtatshëm, për modernizimin 
dhe zhvillimin e sistemit për brezin 
e ri.  Kërkesat e reja konsumatore, 
për një shërbim pagesash të shpejtë, 
transparent, me kosto të ulët, të 
plotë në informacion, bëjnë që 
vëmendja e bankave të përqendrohet 
në gjetjen e alternativave të 
përshtatshme, për ta realizuar këtë 
pritshmëri. Nisma të tilla si: "SWIFT 
gpi", "ISO 20022 Harmonization 
Charter", "Real Time Payments 
Group", "Instant Payments", ofrojnë 
një mundësi për bashkëpunim, 
shkëmbimin e informacionit dhe 
harmonizimin e shërbimeve në treg. 
Ndërkohë që, PSD2 nëpërmjet API-
ve parashikohet të jetë mundësuesi 
themelor i shërbimeve financiare, 
në një të ardhme të afërt, por 
për t’i bërë API-të të hapura dhe 
ndërvepruese kërkohet përpjekje 
serioze bashkëpunimi. 

Sistemi bankar në Shqipëri është 
pjesë e këtyre risive dhe ndryshimeve 
themelore që sjell digjitalizimi dhe 
zhvillimi i teknologjisë. Natyrisht 
që bankat kanë në fokusin e tyre 
strategjik investime në zhvillime, 
zbatime, apo edhe përmirësime të 
sistemeve, apo aplikacioneve të tyre 
të brendshme, ashtu sikurse janë 
aktive në kërkesat e tregut për të 
kontribuar në një infrastrukturë të 
përmirësuar. Sot në Shqipëri kemi një 
infrastrukturë lokale të ngritur për 
shërbimin e pagesave në monedhën 
vendase, bazuar në platformën 
SWIFT RTGS – për pagesat në vlerë 
të madhe (AIPS), me aplikacionin 
suplementar të pagesave në vlerë 
të vogël (AECH), shlyerjen dhe 
regjistrimin e titujve në AFISaR, 
etj. Natyrisht, kjo infrastrukturë 
është e bazuar në standardet e 
fundit të zbatuara, direktivave, 
apo rregullave ndërkombëtare, 
të cilat bankat i zbatojnë dhe i 

përmirësojnë brenda sistemeve të 
tyre, duke ofruar në treg një shërbim 
profesional, të shpejtë, të sigurt 
dhe me kosto të ulët. Për shërbimin 
e pagesave ndërkombëtare, 
bankat në Shqipëri funksionojnë 
nëpërmjet korrespondentëve, të 
cilët mundësojnë këtë shërbim 
për monedhën e huaj. Kjo skemë 
shërbimi kryhet edhe për pagesat në 
monedhë të huaj, brenda vendit. 

Gjithashtu, në tregun shqiptar 
ofrojnë prej disa vitesh shërbimin 
e pagesave edhe institucione të 
tjera, të quajtura në mënyrë të 
përgjithshme “Institucione financiare 
jo-banka”, apo shoqëri të cilat ofrojnë 
aplikacione/rrjet shërbimesh. 
Natyrisht që këto institucione janë një 
realitet në tregun tonë, të cilat duhet 
të konsiderohen dhe vlerësohen 
nga sistemi bankar. Ato kanë krijuar 
rrjetin e tyre të konsumatorëve, që 
kryejnë shërbimet e pagesave, por jo 
vetëm. Nëpërmjet PSD2 bankat do të 
jenë të detyruara t’u japin ofruesit të 
pagesave të palëve të treta qasje të 
drejtpërdrejt në llogaritë e klientëve 
të tyre përmes API-ve, duke u 
mundësuar atyre të kryejnë veprime 
sipas dëshirës dhe me kosto të ulët. 
Ky është një “lajm i keq” për bankat, 
të cilat do të tkurren nga të ardhurat 
prej këtyre shërbimeve, por është 
një lajm i mirë për biznesin, i cili do 
të përfitojë në kohë dhe komisione, 
ndërkohë që do t’u ofrohen mundësi 
zgjedhjesh. 

A është sistemi bankar në Shqipëri 
gati për këto ndryshime? Nëse kjo 
platformë nuk është ende gati për t’u 
vënë në jetë, për arsye të kushteve 
që nevojitet të plotësohen, bankat 
që ndoshta nuk po shqetësohen 
ende nga humbja e klientelës së 
këtyre shërbimeve, natyrisht duhet 
ta konsiderojnë këtë ndikim në 
strategjitë e tyre, pasi ky proces do të 
jetë "next door". Në mbledhjen e tretë 
të Komitetit Kombëtar të Pagesave, 
mbajtur nga Banka e Shqipërisë, si 
dhe nga studimi i Bankës Botërore 

për sistemin financiar në Shqipëri, 
u rekomanduan disa objektiva, të 
cilat mund të konsiderohen si sfida 
të sistemit bankar dhe institucioneve 
financiare jo-banka në Shqipëri. Ato 
mund të parashtrojnë edhe projektet 
zhvilluese të sistemit, për një të 
ardhme shumë të afërt. Sa më shpejt 
të kuptohet kjo nga aktorët e tregut, 
aq më shumë do të kontribuojmë 
profesionalisht në ndërtimin 
e një infrastrukture moderne, 
gjithëpërfshirëse dhe të hapur, duke 
menduar për të gjitha gjeneratat 
aktive. Thënë ndryshe, bankat duhet 
që strategjikisht të kthejnë vëmendjen 
ndaj alternativave që ofrohen tashmë 
në treg, duke parashikuar prirjen, 
miratuar dhe konsideruar këtë 
treg risish si partner në zhvillim 
dhe jo thjesht si konkurrencë. 
Përdorimi i alternativave të tjera, 
si: shërbimet mobile, online, etj., 
sjell një vlerë të shtuar në përqasjen 
e popullatës se çdo moshe pranë 
shërbimeve financiare, duke edukuar 
financiarisht, sidomos brezin e ri, i 
cili potencialisht, në fund të fundit, do 
të ndikojë edhe në shërbimet e tjera 
bankare. 

Në fushën e zhvillimit të 
aplikacioneve për shërbime të 
ndryshme, bankat mund të vijojnë 
me dizenjimin e tyre nga burime 
të brendshme, ose mund të 
bashkëpunojnë me ofrues të këtyre 
aplikacioneve; pra ka një sërë 
mundësish për të ndjekur. Gjithsesi, 
bankat duhet të analizojnë me kujdes 
dhe të mendojnë strategjikisht në 
përzgjedhjen e mënyrës si do të 
sillen ndaj këtyre ndryshimeve, të 
cilat do të ndodhin në vazhdimësi. 

Mendoj që është detyrë 
e faktorëve aktivë në treg të 
konsiderojnë dhënien e alternativave 
për konsumatorët/klientët, si dhe të 
krijojnë mundësitë për një sistem 
të hapur dhe modern. Kjo është një 
mundësi për bankat e cila nuk duhet 
humbur, përpara se të jetë shumë 
vonë!!!
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Banka Amerikane e Investimeve njofton 
nënshkrimin e marrëveshjes me Bankën 
Kombëtare Greke për blerjen e NBG Albania

Banka Amerikane e Investimeve 
njoftoi më 2 shkurt 2018  nënshkrimin 
e marrëveshjes me Bankën 
Kombëtare të Greqisë, për blerjen e 
NBG Albania. 

NBG Albania operon në tregun 
shqiptar prej vitit 1996 dhe është e 
njohur për huat novatore individuale. 
Banka ka një bazë të gjerë klientësh 
depozitues dhe shtrirje të rrjetit 
të degëve në qytetet kryesore të 
Shqipërisë. Kjo marrëveshje dëshmon 
besimin në mundësitë e tregut bankar 
shqiptar dhe në ekonominë shqiptare 

të një prej investuesve më të mëdhenj 
amerikanë, në Shqipëri dhe rajon.

Banka Amerikane e Investimeve, 
gjatë dy viteve të fundit, është 
kthyer në një histori suksesi, duke 
shënuar rritje rekord të nivelit te 
depozitave, fitimit, likuiditetit, dhe 
mjaftueshmërisë së kapitalit. 

Veçanërisht domethënës është 
përmirësimi i cilësisë së portofolit 
të huave, si rrjedhojë e punës 
me integritet, përkushtim dhe 
profesionalizëm të punonjësve të 
Bankës Amerikane të Investimeve, 

si dhe bashkëpunimit me Tranzit 
Finance, shoqërinë më të madhe dhe 
më me eksperiencë në blerjen dhe 
mbledhjen e huave me probleme në 
Shqipëri.

Banka Amerikane e Investimeve 
vlerëson veçanërisht përkushtimin 
dhe eksperiencën e stafit të NBG 
Albania dhe shpreh vendosmërinë e 
përkushtimin ndaj cilësisë së lartë të 
shërbimit të klientëve.

Përfundimi i transaksionit është 
subjekt i aprovimit të Autoriteteve 
Rregullatore vendase.
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banesat e para është shfuqizuar, duke 
siguruar një lehtësim të rëndësishëm 
tatimor për 80% të popullsisë italiane; 
ii) janë realizuar ulje në tatimin e 
pasurisë për veprimtaritë bujqësore 
dhe industriale; dhe (iii) norma e 
tatimit fitimit është ulur, duke filluar 
nga viti 2017. Duke qëndruar gjithnjë 
në mjedisin fiskal, ndër masat e 
ndërmarra për të nxitur investimet dhe 
produktivitetin përmenden:  i) bizneset 
që investojnë  në të mira kapitale 
gëzojnë të drejtën e një zbritjeje prej 
140% të kostos fillestare të pajisjeve 
(përfitimi tatimor nga amortizimi); ii) 
afati kohor për amortizimin e emrit 
të mirë (goodwill) është përgjysmuar, 
me qëllim favorizimin e bashkimeve, 
sidomos mes NVM-ve; iii) janë 
zbatuar nxitësa fiskalë, për të rritur 
produktivitetin e punës.

Së dyti, janë ofruar shumë 
përparësi, në pesë drejtime, lidhur 
me rritjen e konkurrueshmërisë së 
firmave: i) taksimi i punës: përjashtimi 
nga tatimi i pagave të lidhura me 
produktivitetin dhe shërbimet e 
ndihmës sociale; ii) kapitali i investuar 
me rrezik: përjashtimi i plotë nga 
tatimi për të afatgjata të kualifikuara; 
iii) kapitali i huajtur: zbatimi i një niveli 
më të zgjeruar nga pikëpamja fiskale; 
iv) kapitali njerëzor: përjashtim 
tatimor në masën 90% për profesorët 
dhe kërkuesit që kthehen në Itali, pas 
përdorimit të përfitimeve akademike 
për investime në mallra kapitale, 
caktimi i fondeve të reja për fondin 
e garancisë për NMV-të; dhe v) 
investimet: zbatimi i përfitimit tatimor 
prej 140% për bizneset që investojnë 

në mallra kapitale dhe përfitime të 
reja tatimore prej 250%, për bizneset 
që investojnë në mallra kapitale të 
teknologjisë së lartë.

Së treti, përmirësimet në mjedisin 
e biznesit janë realizuar në fusha të 
ndryshme, duke ofruar procedura të 
përshpejtuara falimentimi në sektorin 
bankar, nëpërmjet zbatimit të një sërë 
reformave sistemike, që kanë për 
qëllim lehtësimin e konsolidimin e 
sektorit, dhe tregu të punës.

Së fundmi, lidhur me ndihmën 
shtetërore për sektorin bankar gjatë 
rreth 2008 – 2014, në Itali ndikimi 
fiskal që lidhet me mbështetjen ndaj 
sektorit bankar është jashtëzakonisht 
i ulët, edhe pas ndërhyrjes së fundit.
Në këtë peizazh të situatës 
makroekonomike dhe fiskale të 
Italisë, ndër aspektet që theksojnë 
shëndetin e sektorit bankar italian 
përmenden: 

Veçoritë specifike të bankave 
tregtare. Ato kanë një nivel të lartë 
të raportit të huave ndaj aktiveve, 
një nivel të ulët të aktiveve të nivelit 
të tretë ndaj kapitalit (incidenca e 
aktiveve jo-likuide në kapitalin e 
bankës është rreth 40% më e ulët 
se sa niveli mesatar i regjistruar në 
Gjermani, Francë dhe Mbretërinë e 
Bashkuar), si dhe një nivel i ulët i levës 
financiare (i matur si raport i aktiveve 
ndaj kapitalit neto);

Huaja për ekonominë rritet me 
+ 1.9% në vit. Bankat italiane luajnë 
një rol kyç në financimin e ekonomisë 
reale, ku SME-të kanë një rëndësi 
të veçantë, pasi punësojnë 80% të 
punonjësve në gjithë sipërmarrjen, 

Zgjerimi i ekonomisë italiane vijon 
të jetë i qëndrueshëm dhe besimi 
në të po kthehet në nivelet e 

shënuara përpara recesionit.
Përpjekjet dhe masat fiskale, të 
zbatuara që nga fillimi i krizës, e 
vendosin Italinë në radhën e parë 
të vendeve europiane, për sa i 
përket konsolidimit të financave 
publike (i) deficiti është vazhdimisht 
nën 3% të PBB-së; ii) Italia ka 
një suficit primar të lartë dhe një 
përvojë të gjatë të menaxhimit të 
borxhit në nivele të larta; iii) Italia 
renditet ndër vendet me rrezik më 
të ulët, lidhur me qëndrueshmërinë 
afatgjatë të financave publike. Në 
Itali janë ndërmarrë shumë hapa të 
rëndësishëm për të përforcuar rritjen 
ekonomike.

Së pari, janë vënë në zbatim disa 
stimuj fiskalë: i) Tatimi i pasurisë për 

Pierfrancesco GAGGI
Drejtor për Marrëdhëniet Ndërkombëtare
SHOQATA ITALIANE E BANKAVE (ABI)

Italia: një sektor bankar i shëndetshëm për 
rimëkëmbjen e ekonomisë
Rimëkëmbja ekonomike po fiton inerci, kështu që mund të arrihet një përparim i mëtejshëm në sektorin 
bankar italian. Zbehja e vazhdueshme e faktorëve t rrezikut të bankave italiane do të lehtësojë këtë 
proces duke i fokusuar më mirë ato drejt objektivit kryesor që është rijetësimi i përfitueshmërisë.

SISTEMI BANKAR
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1 Mendimet e shprehura në këtë material janë të autorit dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Bankës së Shqipërisë.

një përqindje kjo më e lartë se në 
vendet e tjera të mëdha të BE-së;

Rreziku i kredisë (besueshmërisë) 
po bie në nivelin e para krizës. 
Rimëkëmbja e ekonomisë po jep një 
dorë, e kështu rreziku i kredisë pritet 
që të ulet edhe më tej në të ardhmen, 
për të gjitha llojet e bizneve;

Huat me Probleme: një çështje 
serioze por e menaxhueshme. 
Raporti i huave me probleme 
pritet të kthehet shpejt në nivele 
të menaxhueshme dhe përqindja e 
huave me probleme ndaj totalit të 
huave ka rënë. Bankat italiane po 
përballen me një tranzicion delikat, 
nga një model biznesi i ndërmjetësimit 
tradicional të huas, në një model më 
të diversifikuar, që karakterizohet 
nga një ekspozim më i ulët ndaj 
rrezikut të kredisë dhe absorbim të 
reduktuar të kapitalit. Shenjat e qarta 
të përmirësimit të cilësisë së hua u 
bënë evidente në vitin 2016, kur niveli i 
huave të reja me probleme ra në 2.3%, 
sa në nivelet e para krizës dhe stoku i 
huave me probleme filloi të ulet. Disa 
banka janë në procesin e shitjes ose 
të titullizimit të shumave të mëdha të 
huave të këqija. 

Financimi i klientëve mbetet një 
pikë e fortë e bankave italiane, të cilat 
kanë regjistruar një rritje të fortë 
gjatë viteve të fundit. Tradicionalisht, 
kursimtarët italianë kanë të zhvilluar 
një prirje të fortë për investime të 
sigurta, siç janë depozitat, ndërsa vitet 
e fundit përqindja e aktiveve të tjera 
financiare, të tilla si: fondet reciproke 
të investimeve dhe produktet e 
sigurimeve, është rritur;

Nivele të larta të kapitalizimit. 
Bankat italiane nuk kanë ndonjë 
problem me kapitalizimin, kjo edhe 
për arsye të injektimeve private të 
kapitalit: në fund të dhjetorit 2016, 
Raporti i Kapitalit Bazë (CET1) arriti 
në 11.5% të aktiveve të peshuara 
me rrezik. Raporti i Kapitalit Bazë 
(CET1) është rritur me rreth 5 pikë 
përqindje, që nga fundi i vitit 2007; 
për institucionet e mëdha, ai pothuaj 

është dyfishuar. Bankat italiane 
kanë grumbulluar rreth 69 miliardë 
euro kapital shtesë, që nga 2007-a. 
Gjithashtu, bankat më të vogla janë 
më së paku të mirëkapitalizuara, 
ashtu si dhe bankat e mëdha. 

Përfitueshmëria bankare 
po përmirësohet. Në sajë të 
rimëkëmbjes ekonomike, normat e 
paaftësisë paguese në Itali janë ulur 
në nivelet mesatare të para krizës; 
për të përmirësuar përfitueshmërinë, 
nevojitet që rritja e të ardhurave 
të ecë krah për krah me rritjen 
thelbësore të eficiencës. Shkaktarët 
e përfitueshmërisë së ulët të 
bankave gjenden në faktorët ciklikë 
dhe strukturorë. Kategoria e parë 
përbëhet nga faktorët ekonomikë, 
siç janë: normat e ulëta të interesit, 
kërkesa e ulët, paqëndrueshmëria 
e tregjeve financiare, kostoja e 
financimit, provizionet për huat; 
ndërkohë që ato të kategorisë së dytë 
janë: revolucioni digjital, evolucioni 
rregullator (mbulimi i kostove të 
jashtëzakonshme, rritja e kapitalit 
me ndikim në ROE, pasiguria, etj.) 
Përpjekjet e bankave italiane për të 
rikuperuar në përfitueshmëri janë të 
mëdha. Ato vazhdojnë të riorganizojnë 
rrjetet e tyre të degëve dhe kanaleve 
të shpërndarjes. Pas krizës, numri 
i degëve në bankat italiane është 
zvogëluar, në krahasim me vitin 2008, 
me rreth 18% në 29,000; ndërkohë që 
punonjësit e bankave janë shkurtuar 
me 44,000 për të arritur në 290,000, 
gjatë të njëjtës periudhë.

Ristrukturimi i bankave vijon. 
Vijon ulja e kostove dhe konsolidimi: 
i) bankat kooperativë me më shumë 
se 8 miliardë euro aktive, ndryshuan 
strukturën e tyre të qeverisjes, duke 
u kthyer në shoqëri aksionare, më 31 
dhjetor 2016; (ii) mbi 360 huadhënës 
të vegjël lokalë të njohur (të njohur si 
Banka Kooperativë t Kreditimit - BCC) 
do të duhet të jenë përqendrohen 
në institucione me kapital aksionar 
më shumë se 1 miliard euro (sipas 
rregullave të reja, këto banka duhet 

të jenë anëtare të grupit të bankave 
kooperativë, me qëllim që të ruajnë 
apo fitojnë autorizimin për të vepruar 
si banka); iii) Ministria e Financave 
dhe Shoqata Italiane e bankave 
dhe fondacioneve të kursimeve 
nënshkruan një memorandum 
mirëkuptimi, që i ndalon fondacionet 
të investojnë më shumë se 33% të 
kapitalit të tyre në një klasë të vetme 
aktivesh.

Edhe pse këto reforma po i hapin 
rrugën konsolidimeve sektori është 
tashmë më pak i fragmentuar nga 
sa paraqitet zakonisht; në fund të 
marsit 2017, sektori bankar përbëhej 
nga 580 banka, duke përfshirë 314 
banka kooperativë - të cilat pritet të 
konvergojnë shpejt në vetëm dy ose 
tre grupe, si rrjedhojë e reformës 
më të fundit kombëtare në sektorin 
e bankave kooperativë - 85 degë të 
bankave të huaja, 64 banka të zotëruara 
nga grupe bankare, 58 grupe bankare 
dhe 59 banka të pavarura (që nuk 
zotërohen nga ndonjë grup bankar). 
Duke përjashtuar bankat e huaja, 
në fund të vitit 2017, sektori bankar 
italian përbëhet, de facto, nga më 
pak se 120 banka (58 grupe bankare, 
59 banka të pavarura dhe dy, ose tre 
grupe bankare kooperativë). Vlerësimi 
pozitiv i tregut për bankat italiane 
konfirmohet dhe nga prania në rritje e 
investuesve të huaj institucionalë, në 
kapitalin e bankave.

Rimëkëmbja ekonomike po fiton 
inerci, kështu që mund të arrihet një 
përparim i mëtejshëm në sektorin 
bankar italian. Zbehja e vazhdueshme 
e faktorëve të rrezikut të bankave 
italiane do të lehtësojë këtë proces, 
duke i fokusuar më mirë ato drejt 
objektivit kryesor që është rijetësimi 
i përfitueshmërisë. Tashmë janë 
kushtet e përshtatshme që bankat 
italiane të menaxhojnë sfidat e 
kontekteve të reja në të cilat ato 
veprojnë, duke vijuar t’i ofrojnë një 
mbështetje të plotë rimëkëmbjes 
ekonomike.
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1 Përfshihen gjithashtu shtetet e Zonës Ekonomike Europiane: Islanda, Lihtenshtejni, Norvegjia dhe Zvicra.
2 Përfshihet këtu përpunimi i të dhënave personale, në kuadër të ofrimit të shërbimeve, apo produkteve te një shtetas i BE-s, apo monitorimin e sjelljes së një 

shtetasi të BE-së.

vendndodhjes së tyre, mbajnë, apo 
përpunojnë të dhëna personale të 
shtetasve të BE-së. 

Për shkak të hyrjes në fuqi të 
Rregullores, në vendin tonë, për 
realizimin e një marrëdhënie , do të 
zbatohen  standardet e përpunimit 

të të dhënave personale, si më 
poshtë: 

(i) Për shtetas jo të BE-së, 
do të zbatohen detyrimet e Ligjit 
Nr.9887/2008 “Për Mbrojtjen e të 
Dhënave Personale” i ndryshuar, 
dhe 

(ii) Për shtetasit e BE-së do të 
zbatohet edhe Rregullorja.

Institucionet financiare do të 
përpunojnë një kategori të gjerë të 
të dhënave personale, nga të cilat 
pjesa më e madhe e të dhënave 
janë konfidenciale, çka nënkupton 
ekspozim të lartë ndaj rrezikut të 
shkeljes së të drejtave të individëve. 
Nga ana tjetër, pavarësisht faktit 
që Shqipëria nuk është anëtare 
e BE-së dhe legjislacioni nuk 
është përditësuar në përputhje 
me Rregulloren, në rast se do të 
konstatohet një shkelje, institucionet 
financiare do të jenë jo vetëm në 
fokus të agjencisë rregullatore 
shqiptare (Komisionerit për 
Mbrojtjen e të Dhënave dhe të 
Drejtës së Informacionit), por edhe 
të agjencive rregullatore të BE-së, 
aty ku institucionet financiare janë 
pjesë e një rrjeti ndërkombëtar me 
prani në BE. Konkretisht, edhe pse 
autoriteti i rregullatorëve të BE-
së nuk do të jetë i drejtpërdrejt, 
rreziku i penalizimit të institucionit 
financiar, grupi i të cilit ndodhet në 
një shtet të BE-së, është shumë i 
madh. Ky penalitet mund të jetë deri 
në 20 milionë euro, apo deri në 4% 
të xhiros globale të një institucioni 
financiar (cilado të jetë më e lartë 
prej tyre). Ndikimi financiar në një 
bankë ndërkombëtare me prani në 
një nga shtetet e BE-së do të jetë 

General Data Protection 
Regulation – GDPR apo 
Rregullorja e Përgjithshme 

e Mbrojtjes së të Dhënave, është 
rregullorja e BE-së, që hyn në fuqi 
nga data 25 maj 2018, ka për qëllim 
përpunimin e unifikuar dhe të 
barabartë të të dhënave personale 
të shtetasve të BE-së e që realizohet 
nga subjektet në kuadër të një 
marrëdhënie biznesi. Në vështrim 
të përgjithshëm, risia kryesore e 
Rregullores, është juridiksioni i 
zgjeruar i saj. Konkretisht, detyrimin 
për zbatimin e Rregullores e 
kanë të gjithë organizatat publike, 
apo private, të cilat pavarësisht 

Ndikimi i GDPR-së në institucionet 
financiare në Shqipëri
Globalizimi dhe digjiitalizimi i ekonomisë, kanë zhdukur jo vetëm kufijtë gjeografikë, por edhe ato të shërbimeve. Në këtë 
kuadër, institucionet financiare në Shqipëri, janë gjithmonë e më shumë në kontakt me shtetas të BE-së, të cilëve u propozojnë 
shërbime, apo me të cilët hyjnë në marrëdhënie kontraktore, për realizimin e të cilave, duhet të përpunojnë të dhënat 
personale të tyre. Konceptet e të drejtave dhe detyrimeve mbi të dhënat personale të shtetasve të BE-së, janë objekt i GDPR-së.

FORUMI I EKSPERTËVE

Zbatimi i Rregullores është 
një proces i vazhdueshëm, 
i cili përbën vlerë të shtuar 
për institucionet financiare 
shqiptare, për shkak se i bën 
këto institucione konkurruese 
në një treg më të gjerë, në 
një kohë kur digjitalizimi i 
sistemeve ekonomike, siguria 
e informacionit dhe siguria 
kibernetike konceptohen dhe 
ndërtohen në bazë të kësaj 
Rregulloreje.

Enida SENA
Menaxhere Ligjore
PRICEWATERHOUSECOOPERS, ALBANIA
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kërkojë fshirjen e të gjitha të dhënave 
nga regjistrimet e institucionit 
financiar dhe Rregullorja detyron 
institucionin financiar të fshijë të 
dhënat brenda 72 orëve nga marrja 
e kërkesës. Megjithatë, në çdo rast, 
duhet të vlerësohet nëse ky detyrim 
i Rregullores bie në kundërshtim me 
ligjet e tjera vendase, të zbatueshme 
për entet. Saktësisht, duke qenë se, 
në bazë të ligjit për parandalimin e 
pastrimit të parave, institucionet 
financiare janë të detyruara të 
ruajnë të dhënat personale për 
5 vjet nga data e përfundimit të 
kontratës, ato nuk mund t’i fshijnë 
këto të dhëna, pavarësisht se 
Rregullorja parashikon një afat të 
ndryshëm nga ligji vendas. Në këtë 
rast, për shkak të detyrimit mbi të 
drejtën e transparencës së procesit, 
institucioni financiar do të informojë 
individin për kushtet ligjore, në bazë 
të të cilave do të kryhet ruajtja e të 
dhënave personale. 

Procedura e përshtatjes së 
proceseve të punës, rrjedhës së 
informacionit brenda institucionit 
financiar dhe politikave për 
menaxhimin dhe mbrojtjen 
e të dhënave, është jo vetëm 
komplekse, por edhe multi 
disiplinare dhe bazohet në 
metodologji të përshtatshme. 
Zbatimi i metodologjisë do nisë 
me kuptimin e gjendjes aktuale, 

shumë i rëndë, si pasojë e zbatimit të 
penalitetit prej 4% të xhiros globale, 
nga Franca deri në Singapor! 
Ndërkohë, vetë institucioni financiar 
në Shqipëri do të vuajë pasoja në 
reputacion dhe imazh, apo bllokimin 
e aksesit në faqen e tij internetit nga 
ana e shtetasve të BE-së. 

Çdo marrëdhënie kontraktuale 
mes një individi (apo enti) dhe 
institucioneve financiare i jep këtyre 
të fundit të drejtën që të përpunojnë 
një kategori të caktuar të të 
dhënave personale të individëve 
përkatës, ashtu siç kërkohet për 
përmbushjen e kontratës. Me 
fjalë të tjera, nëse një institucion 
financiar do të përpunojë të dhëna 
personale të një shtetasi të BE-
së mbi bazën e një kontrate qiraje 
financiare me individin përkatës, 
të dhënat personale të individit 
nuk mund të përdoren për qëllime 
të shpërndarjes së materialeve 
të marketingut nga institucioni te 
klienti, vetëm në rast se banka 
do të marrë aprovimin paraprak 
nga individi për këtë qëllim. 
Shpërndarja e informacioneve të 
marketingut, kërkon interesin e 
ligjshëm të klientit, i cili në këtë rast 
përputhet me interesin e ligjshëm të 
institucionit financiar për rritjen e të 
përfitimeve.   

Në përfundim të marrëveshjes, 
është e drejtë e ligjshme e individit të 

cilësinë e rrjedhës së informacionit, 
si dhe masat e sigurisë që 
duhet të zbatohen për ruajtjen 
e fshehtësisë së informacionit. 
Mbi këto baza do të projektohen 
përditësimet dhe përmirësimet 
përkatëse, duke hartuar 
rregullore të reja, duke ndryshuar 
apo përmirësuar kontratat në 
fuqi, si dhe duke strukturuar 
rrjedhën e informacionit, për të 
siguruar ruajtjen e fshehtësisë së 
informacionit, përfshirë këtu dhe 
realizimin e njoftimeve përkatëse 
te autoriteti rregullator. Me 
qëllim minimizimin e rrezikut nga 
shkelja e të drejtave të shtetasve 
të BE-së dhe për t’u përgatitur për 
pasojat që rrjedhin nga zbatimi i 
Rregullores, kërkohet një angazhim 
i menjëhershëm, në mënyrë që në 
datën 25 maj institucionet financiare 
shqiptare të jenë tërësisht në 
përputhje me Rregulloren.

Zbatimi i Rregullores është një 
proces i vazhdueshëm, i cili përbën 
vlerë të shtuar për institucionet 
financiare shqiptare, për shkak se 
i bën këto institucione konkurruese 
në një treg më të gjerë, në një 
kohë kur digjitalizimi i sistemeve 
ekonomike, siguria e informacionit 
dhe siguria kibernetike konceptohen 
dhe ndërtohen në bazë të kësaj 
Rregulloreje.
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Kaloni Pagat përmes Raiffeisen ON

SHUMË PËRFITIME,
NJË FUNKSIONALITET!

• Paga dhe bonuse
• Qira dhe detyrime të tjera
• Bursa
• Leje lindje dhe raporte mjekësore
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klientëve; (iv) Ekspozon të dhënat 
bankare te Palët e Treta, përmes 
API-ve.

Duke marrë parasysh tekno-
logjitë në zhvillim në peizazhin e 
pagesave, kjo direktivë kërkon të 
hapë tregun e pagesave për lojtarët 
e rinj, duke çuar në një konkurrencë 
më të madhe midis bankave, 
FinTech-save dhe aktorëve të tjerë. 
Përveç kësaj, qëllimi i PSD2 është 
nxitja e inovacionit, duke futur lloje 
të reja shërbimesh për klientët 
dhe për të rregulluar të çarat në 
legjislacionin ekzistues, me qëllim 
rritjen  e mbrojtjes së klientit dhe 
transparencës. PSD2 mbulon një 
numër shërbimesh të pagesave, 
duke përfshirë:

• Mundësimi i depozitimit dhe 
tërheqjeve në cash.

• Ekzekutimi i transfertave, 
urdhërpagesave të përher-
shme, debitimeve direkte.

• Pagesat me karta ose pajisje të 
ngjashme.

• Emetimi i instrumenteve të 
pagesave (karta, portofolet) 
dhe/ose marrja e transa-
ksioneve të pagesave.

• Dërgesat e parave.
• Shërbimet e inicimit të 

pagesave.
• Shërbimet rreth të dhënave të 

llogarisë.

Pavarësisht nga zbatueshmëria 
ligjore në çdo vend, PSD2 përbën 
një kuadër që ndryshon mënyrën se 
si bankat funksionojnë dhe ofrojnë 

shërbimet e tyre, si dhe mënyrën 
se si konsumatorët vlerësojnë 
lidhjen me bankat e tyre, duke 
ndjekur prirjet e përdorimit dhe 
ato të teknologjisë. Rrjedhimisht, 
është e qartë se bankat nuk do të 
konkurrojnë më midis tyre, por 
me të gjitha organizatat që ofrojnë 
shërbime financiare.

Nga bankat te bankingu
Në vitin 1990, Bill Gates deklaroi 

me mençuri se bankingu është i 
nevojshëm, bankat jo. Direktiva e 
re hap tregun e pagesave të BE-së 
për shoqëritë që ofrojnë shërbime 
të pagesave, bazuar në qasjen në 
të dhënat lidhur me llogarinë e 
pagesave, veçanërisht për:

• Ofruesit e Shërbimeve të të 
Dhënave të Llogarive (AISPs), 
të cilët i lejojnë përdoruesit të 
shërbimit të pagesave që të 
ketë një pasqyrë të situatës së 
tyre financiare në çdo kohë, 
duke u lejuar përdoruesve një 
menaxhim më mirë të financave 
të tyre personale. Moven është 
një shembull në këtë drejtim.

• Ofruesit e Shërbimeve të Inicimit 
të Pagesave (PISPs), të cilët u 
lejojnë klientëve të paguajnë 
përmes transfertave të thjeshta 
blerjet e tyre në internet, duke u 
ofruar tregtarëve garancinë se 
pagesa është iniciuar, e kështu 
mallrat ose shërbimet të mund 
të dërgohen apo ofrohen pa 
vonesë. Sofort përbën një 
shembull në këtë drejtim.

PSD2: Një Direktivë rrënjësisht 
transformuese për bankingun 
individual

Pagimi i faturave (detyrimeve) 
drejtpërdrejt nga llogaria juaj 
bankare përmes Facebook-ut? Kjo 
është ajo çka PSD2 do të sjellë në 
praktikë. PSD2 është një direktivë 
e BE-së që përcakton një sërë 
rregullash të reja për shërbimet e 
pagesave, me qëllim që kryerjen e 
pagesave ndërkombëtare brenda 
BE-së në mënyrë aq të thjeshtë, 
efikase dhe të sigurt, sa pagesat 
brenda një vendi të vetëm.

Me pak fjalë, PSD2: (i) synon të 
sigurojë Pagesat elektronike dhe të 
zgjerojë ekosistemin e shërbimeve 
financiare; (ii) Mbulon me shërbim 
ofruesit e shërbimeve të pagesave; 
(iii) Kërkon autentikim të fortë të 

Deshifrimi i PSD2: Mundësi apo kërcënim?

Pavarësisht nga zbatueshmëria ligjore në çdo vend, PSD2 përbën një kuadër që ndryshon mënyrën se 
si bankat funksionojnë dhe ofrojnë shërbimet e tyre, si dhe mënyrën se si konsumatorët vlerësojnë lidhjen 
me bankat e tyre, duke ndjekur prirjet e përdorimit dhe ato të teknologjisë. Rrjedhimisht, është e qartë se 
bankat nuk do të konkurrojnë më midis tyre, por me të gjitha organizatat që ofrojnë shërbime financiare.

FORUMI I EKSPERTËVE

Taulant PIERO
Drejtues i Zhvillimit të Biznesit 
MELLON ALBANIA
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Sipas një studimi të fundit të 
publikuar nga PwC, 68 për qind 
e bankierëve shqetësohen se 
direktiva e re do të sjellë më 
pak kontroll mbi klientët e tyre, 
ndërkohë që ndjehen të pasigurt se 
si t'i përgjigjen sfidave që ajo sjell. 
Si pasojë, ata po ndjekin strategjinë 
"të shohim e të bëjmë", në krahasim 
me ofruesit e tjerë të këtyre 
shërbimeve dhe FinTech-save, që 
tashmë po përqafojnë mundësitë e 
bankingut të hapur, duke synuar të 
fitojnë një pozitë mbizotëruese në 
arenën e re të pagesave.

Besimi i klientit
Me një klient që po bëhet gjithnjë 

e më shumë digjital, të gjithë ofruesit 
ekzistues të pagesave dhe ata të rinj 
nuk kanë ndonjë mundësi tjetër, 
përveçse të përshtatin strategjitë 
e tyre në mënyrë të shpejtë dhe 
efektive, sipas rrethanave. Rritja 
e konkurrencës mund të rezultojë 
që klientët e apasionuar pas 
teknologjisë të kërkojnë përdorin 
shoqëritë që ofrojnë njëkohësisht 
një gamë shërbimesh për të gjitha 
nevojat e tyre financiare, në vend 
të një banke të vetme. Klientët po 
kërkojnë përvoja të menjëhershme, 
më të personalizuara dhe më 
të përshtatshme e nëse ata nuk 
marrin atë që presin nga ofruesit 
e shërbimeve financiare, ata do të 
kalojnë lehtësisht te konkurrenti, 
ashtu siç veprojnë me çdo blerje 
tjetër që bëjnë. Megjithatë, duhet 
të kihet parasysh gjithashtu se 
konsumatorët e sigurisë janë të 
shqetësuar njëlloj për sigurinë e 
informacionit të tyre dhe, në varësi 
të profilit që kanë (mosha, përshtatja 
me teknologjinë, etj.), shumë prej 
tyre do të ndiheshin më të sigurt me 
një bankë “tradicionale”, sesa me 
një FinTech.

Mundësi apo kërcënim?
Direktiva mund të jetë një 

kërcënim serioz për bankat që 
vendosin të mos ndërmarrin 
veprime, pavarësisht ekzistencës 
së rregulloreve në nivel kombëtar 
që duhen zbatuar, - dikush tjetër, 
qoftë një aktor vendas ose global, 
do ta bëjë atë. Pra, çështja këtu 
nuk është "nëse", por "kur". Nga 
ana tjetër, PSD2 është një mundësi 
e mirë për bankat që kërkojnë të 
transformohen dhe diferencohen, 
duke përdorur përparësitë e 
platformës PSD2 për jetësimin e 
shërbimeve novatore për klientët 
e tyre, për të konkurruar FinTech-
sat dhe, më e rëndësishmja, për 
të mbrojtur pasurinë e tyre më të 
vlefshme, klientët.

Përputhshmëri apo konkurrencë?
Bankingu i hapur do të 

revolucionarizojë përfundimisht 
zinxhirin e vlerës në fushën e 
pagesave. Që bankat "tradicionale" 
të vijojnë të jenë konkurruese në 
këtë epokë të re të modeluar nga 
PSD2, ato duhet të përqendrojnë 
strategjinë e tyre digjitale mbi 
transformimin e një transaksioni 
të thjeshtë financiar në një mjet 
për vendosjen e marrëdhënieve 
të personalizuara me klientët. 
Meqenëse nuk ka përgjigje 
universale se si të mund të 
trajtohen strategjikisht gjithë 
këto sfida, bankat duhet të gjejnë 
zgjidhje modulare, nëpërmjet 
përdorimit të API-ve, të lidhin të 
dhënat, produktet dhe shërbimet, 
që i përkasin jo vetëm sektorit të 
shërbimeve financiare, por edhe 
sektorëve të tjerë. Në këtë mënyrë, 
ato do të mund të kapin kërkesën 
konsumatore dhe ta transformojnë 
atë në zgjidhje gjithnjë e më të 
detyrueshme.

Bankat mund të veprojnë si 
agreguese dhe të ofrojnë "Shërbime 
të të Dhënave të Llogarive" për 
klientët e tyre, si dhe të ofrojnë 
shërbime të Menaxhimit Financiar 
Personal. Bankat duhet ta shohin 

bashkëpunimin me FinTech-sat si 
një mundësi për të përdorur API-të, 
për t'i integruar ato në platformat 
e tyre, në mënyrë që të ofrojnë 
shërbime të reja, të bazuara në 
analizat e të dhënave. Meqenëse 
aksesi në të dhënat e llogarisë 
për shërbimet e pagesave tashmë 
është i hapur, bankat gjithashtu 
mund të shtrijnë shërbimet e tyre 
në pagesat e individëve, duke 
zgjeruar shërbimet e tyre si PISP. 
Zbatimi i një arkitekture fleksibël 
të IT-së, që do të mundësojë ofrimin 
e shërbimeve përtej qasjes në të 
dhënat e llogarisë është vendimtar 
për periudhën e tranzicionit. Në 
vend që të jenë thjesht përpunuese 
të pagesave, bankat mund ta ngrenë 
më lart stekën e zinxhirit të vlerës, 
duke ofruar shërbime të inicimit 
të pagesave nëpërmjet internetit, 
drejtpërdrejt nëpërmjet faqeve 
të tyre të internetit, ose kanaleve 
mobile.

Receta kryesore: Klaus Schwab 
(themeluesi dhe kryetari ekzekutiv 
i Forumit Ekonomik Botëror) thotë: 

"Në epokën e re, nuk është peshku 
i madh që ha peshkun e vogël, por 
është peshku i shpejtë që ha peshkun 
e ngadaltë".

Rreth MELLON:
MELLON ka krijuar dhe ofron 
ekspertizë profesionale dhe 
shërbime mbështetëse, duke u 
mundësuar klientëve një gamë 
të gjerë zgjidhjesh teknologjike 
të përparuara, për të gjitha llojet 
e kanaleve fizike dhe elektronike 
të institucioneve që kanë një bazë 
të gjerë konsumatore. Qëllimi 
ynë është që të sjellim zgjidhje 
dhe shërbime konkurruese, të 
komercializueshme në kohë të 
shkurtër, duke lehtësuar zhvillimin 
e kanaleve të transaksioneve 
elektronike, dhe duke rritur 
fleksibilitetin dhe efikasitetin 
operacional.
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të dy këto flukse duhet të jenë 
të lidhur me njëri-tjetrin: rritja 
ekonomike shton nevojat për 
financime (investime, konsum), 
përmirëson aftësinë paguese të 
agjentëve ekonomikë, e për pasojë, 
rrit kërkesën për hua. Megjithatë, 
janë të shumta rastet kur kjo 

ligjësi shfaqet mjaft e devijuar, aq 
më tepër që studime të shumta 
të realizuara për këtë çështje 
tregojnë “për devijime thelbësore, 
si efekt i ndikimit të krizave 
ekonomike e financiare dhe cikleve 
të zhvillimit të biznesit”. Në këtë 
këndvështrim është e rëndësishme 
të analizohet niveli i korrelacionit 
ndërmjet evolucionit dhe rritjes së 
huas bankare, apo dhe problemeve 
të saj, në raport me ecurinë dhe 

zhvillimet në degët e sektorët 
kryesorë të ekonomisë, me 
qëllim që të evidentohet jo vetëm 
kontributi i huas bankare, por mbi 
të gjitha, të kuptohet eficienca 
e huas bankare në financimin 
e veprimtarive ekonomike dhe 
problematika e saj në raport me 
strategjitë e zhvillimit të sektorëve 
të veçantë, politikat fiskale të 
qeverisë, klimën e biznesit, etj. 

Synimi kryesor i studimit të 
kësaj lidhje korrelative ndërmjet 
financimit dhe zhvillimit është 
vlerësimi i nivelit të ecurisë së 
huas bankare në dy dhjetëvjeçarët 
e fundit, përputhja e saj me prirjet 
kryesore të zhvillimit të degëve 
të ndryshme që kontribuojnë në 
rritjen ekonomike dhe “nuhatja”, 
apo cilësia e dhënies së huave, 
në funksion të potencialeve 
të zgjerimit, apo tkurrjes së 
këtyre degëve e sektorëve. Sipas 
ekonomistëve të shkollës së 
“kanaleve të kreditit”, “institucionet 
bankare përballen vazhdimisht 
me problemet e asimetrisë së 
informacionit, departamentet e 
huas dhe rrezikut nuk e njohin 
sa duhet situatën ekonomiko-
financiare të huamarrësve dhe 
karakteristikat themelore të 
projekteve apo planeve të biznesit 
që kërkojnë të financohen; bankat 
priren të mbrohen ndaj rrezikut të 
huave me probleme, duke kufizuar 
dhe shtrënguar sasinë dhe kushtet 

Shqipëria, si pasojë e zhvillimit 
shumë të dobët të tregjeve 
financiare dhe mungesës së 

burimeve alternative të financimit 
të ekonomisë, bën pjesë në grupin 
e vendeve ku mbi 95% e kreditimit 
të veprimtarisë dhe sektorëve të 
ndryshëm të ekonomisë vjen nga 
sektori bankar. Krahas investimeve 
publike dhe IHD-ve, sektori 
bankar mban peshën kryesore 
në financimin e ekonomisë, duke 
qenë një nga ndikuesit më të 
drejtpërdrejt në treguesin e rritjes 
ekonomike në Shqipëri.

 Nga pikëpamja teorike, 
është normale përafrimi i 
evolucionit të kërkesës për hua 
me evolucionin e PBB-së. A priori, 

Prof.Dr. Adrian CIVICI
President
UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANËS

Eficienca e huas bankare në raport me 
strukturën e rritjes ekonomike

Në vendet me standarde të larta e eficiencë të huas bankare, struktura dhe masa e huave shkon në përpjesëtim 
të drejtë me dinamikën e sektorëve të ekonomisë që ajo financon; huat me probleme, apo të këqija, janë 
modeste pikërisht për faktin se bankat ndjekin me kujdes “temperaturën” dhe trajektoren e ecurisë së këtyre 
degëve, ndjekin me vëmendje politikat ekonomike e fiskale të qeverisë, analizojnë skenarët më të mundshëm të 
zhvillimeve në këta sektorë, pa harruar këtu dhe konjukturën ekonomike e financiare rajonale e ndërkombëtare.

KËNDI I EKONOMISTIT

Evidentimi dhe njohja me vonesë 
e humbjeve nga huat apo aktivet 
e tjera financiare problematike 
është identifikuar si një nga 
dobësitë e shfaqura nga standardi 
IAS 39. SNRF 9 e korrigjon këtë 
dobësi, duke imponuar një model 
të ri vlerësimi për zhvlerësimin 
me anën e të cilit arrihet një 
njohje më e shpejtë e humbjeve të 
parashikuara.
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e dhënies së huave”. 
Në vendet me standarde të 

larta e eficiencë të huas bankare, 
struktura dhe masa e huave 
shkon në përpjesëtim të drejtë 
me dinamikën e sektorëve të 
ekonomisë që ajo financon; huat 
me probleme, apo të këqija, janë 
modeste pikërisht për faktin 
se bankat ndjekin me kujdes 
“temperaturën” dhe trajektoren e 
ecurisë së këtyre degëve, ndjekin 
me vëmendje politikat ekonomike 
e fiskale të qeverisë, analizojnë 
skenarët më të mundshëm të 
zhvillimeve në këta sektorë, pa 
harruar këtu dhe konjukturën 
ekonomike e financiare rajonale 
e ndërkombëtare. Gjithsesi, nuk 
mund të pohohet se një “sjellje” 
e tillë cilësore konstatohet edhe 
në Shqipëri. Në një vështrim 
të përgjithshëm konstatohen 
“devijime” evidente të tipit “sektorë 
në tkurrje – huadhënie në rritje”, 
“degë e veprimtari problematike – 
hua bankare në rritje”, “sektorë në 
zhvillim e në prirje të mirë ecurie 
– hua në stanjacion, apo në rënie”, 

“strategji sektoriale zhvillimi 
të paqarta dhe klimë biznesi 
problematike – hua në rritje”, etj. 
Duket se sektori bankar duhet të 
jetë më i kujdesshëm në vlerësimin 

e prirjeve të zhvillimit, cilësinë e 
huamarrësve, politikat ekonomike 
e fiskale të qeverisë, konjukturat 
rajonale e ndërkombëtare, ecurinë 
e flukseve të financimeve paralele, 
etj.

Duke parë treguesit e ecurisë 
së huas bankare dhe rritjes 
ekonomike në përqindje për dy 
dhjetëvjeçarët e fundit konstatohet 
një mospërputhje ndërmjet prirjes 
së rritjes ekonomike dhe masës së 
huas bankare. Në periudhën 2002 
-2008, kur ekonomia shqiptare 
ishte në një prirje mjaft pozitive 
rritje ekonomike, duke ju afruar 
nivelit prej 8% në vitin 2008, huaja 
bankare duket se e ka ndjekur me 
vonesë këtë prirje, veçanërisht 
në periudhën 2002 -2007. E njëjta 
logjikë duket se vërtetohet edhe për 
dy periudha të tjera, përkatësisht 
periudha 2009 – 2013, kur rritja 
ekonomike zbret në pikiatë nga 8% 
në 0.9% në vitin 2013, ndërkohë 
që huaja bankare ka vazhduar 
të rritet me shpejtësi. Në këtë 
periudhë konstatohet dhe rritja e 
ndjeshme e huave me probleme 

në disa nga sektorët problematikë 
të ekonomisë dhe shërbimeve 
në Shqipëri. Ngadalësimi i 
veprimtarisë ekonomike dhe 
nënçmimi i lekut ndaj monedhave 

të huaja në periudhën 2009 – 2013, 
u pasqyrua në rritjen e huave me 
probleme në tërësi. Nënvlerësimi 
i rrezikut të biznesit dhe i rrezikut 
financiar të lidhur me luhatjet e 
kursit të këmbimit, si dhe ekspozimi 
i lartë i këtyre segmenteve ndaj 
huas bankare, sollën një rritje 
proporcionalisht më të shpejtë 
të huave me probleme. Raporti 
i huave me probleme kulmoi në 
vitin 2014, me përkatësisht 26% 
për huan në valutë, 28% për 
huan për bizneset, dhe 41% për 
huan në sektorin e ndërtimit. 
Gjithashtu, duke parë ecurinë e 
rritjes ekonomike në periudhën 
2013 – 2017, që rezulton në prirje të 
qëndrueshme rritje, huaja bankare, 
me gjithë prirjen pozitive të uljes 
së huave me probleme, duket se 
është në stanjacion në raport me 
evolucionin e rritjes ekonomike, 
siç paraqitet dhe në dy grafikët e 
mëposhtëm. 

Studimi i lidhjeve korrelative 
midis peshës dhe kontributit të 
degëve e sektorëve kryesorë në 
rritjen ekonomike (i shprehur si 

kontribut në përqindje në krijimin 
e PBB-së), d.m.th. dinamikës 
dhe përmasave të tyre në raport 
me PBB-në dhe strukturës e 
dinamikës së huas bankare në 

Burimi: INSTAT 2018
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këto dy dhjetëvjeçarët e 
fundit dëshmon gjithashtu 
për disa mospërputhje. Më 
mirë i koordinuar shfaqet 
korrelacioni midis ecurisë së 
sektorit të shërbimeve dhe 
masës së huave të dhëna në 
këtë sektor, ndërkohë që edhe 
përqindja e huave me probleme 
në shërbime është e ulët, 
çka tregon se bankat e kanë 
vlerësuar drejt dhe ndjekur 
me vëmendje dinamikat dhe 
problematikën e këtij sektori. 
Ndërsa kur bëhet fjalë për 
ndërtimin dhe industrinë, 
megjithëse pesha e tyre ka 
ardhur në rënie dhe tkurrje 
të veprimtarisë, të shoqëruar 
me një sërë faktorësh të 
shtuar rreziku, huaja bankare 
për to ka qenë në rritje, 
apo ka mbetur konstante. 
Veçanërisht ndërtimi rezulton 
me përqindje të lartë huaje 
me probleme, duke mbetur 
veprimtari problematike për 
sektorin bankar. 

Shpërndarja e huas sipas 
sektorëve të ekonomisë tregon 
se, gjatë vitit 2017 bankat i janë 
përgjigjur më mirë “pulsit” 
të zhvillimit ekonomik dhe 
strukturës së rritjes së PBB-
së, duke rritur financimin në 
sektorin e tregtisë, hotele dhe 
restorante dhe ulur financimin 
në sektorin e shërbimeve. Për 
sektorët e tjerë teprica e huas 
ka mbetur përgjithësisht e 
pandryshuar. Këtu konstatohet 
përmirësim i ritmeve të rritjes 
në sektorit e ndërtimit dhe 
të tregtisë, ndërkohë që  
portofoli i huas për sektorin e 
industrisë vazhdon të shënojë 
tkurrje. Sektori i bujqësisë 
dhe i shërbimeve ka shënuar 
rritje. Këto zhvillime janë 
përgjithësisht në linjë me 
kontributin e secilit sektor në 
vlerën e shtuar në ekonomi.

Burimi: Banka e Shqipërisë, 2018
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Drejtori i Përgjithshëm i Societe 
Generale Albania,  Z. Frederic Blanc, 
me krenari pranon këtë titull dhe 
i shpreh mirënjohjen e tij më të 
ngrohtë të gjithë aktorëve përgjegjës 
të kësaj arritje.

"Është një krenari e madhe për 
ne të marrim çmimin “Banka më 
e Mirë në Shqipëri për vitin 2018” 
nga Global Finance. Jam i nderuar 
të marr në emër të Bankës Societe 
Generale Albania  këtë Çmim dhënë 
për herë të pare për ne, si vlerësim 
të punës së shkëlqyer që banka jonë 
ka treguar së fundmi. Vitet e fundit 
kanë rezultuar të suksesshëm për 
Societe Generale Albania dhe vetëm 
rishtazi u renditëm si zgjedhja e parë 
e klienteve për Financat e Tregtisë në 

Frederic BLANC
Drejtor i Përgjithshëm
SOCIETE GENERALE ALBANIA

Global Finance shpall çmimet vjetore për bankat më të mira
Societe Generale Albania shpallet Banka 
më e Mirë në Shqipëri për vitin 2018

Revista Global Finance ka shpallur çmimet vjetore për bankat më të mira botërore, me fituesit e zgjedhur në mbi 150 vende 
në Afrikë, Azi- Paqësor, Evropën Qendrore dhe Lindore, Amerikën Latine, Lindjen e Mesme, Amerikën e Veriut dhe Evropën 
Perëndimore dhe Banka Societe General Albania u shpall Banka më e Mirë në Shqipëri për vitin 2018!

SPECIALE

Shqipëri dhe për pasojë banka jonë 
të jetë lider mbi volumin e Financat 
e Tregtisë. Jam shumë mirënjohës 
të shikoj që puna dhe angazhimi i 
përditshëm i pjestarëve të stafit tonë, 
besimi i klientëve dhe partnerëve, si 
dhe mbështetja e Grupit, nuk kanë 
kaluar pa u vënë re.

Ne e presim këtë titull me krenari 
të lartë dhe ndihemi të inkurajuar 
për të mbajtur dhe rritur nivelin e 
lartë te standardeve të shërbimit 
ndaj klientit dhe performancës 
efikase. Ne jemi krenar për cilësinë 
e shërbimit që i ofrojmë klientëve 
tanë dhe jemi shumë mirënjohës që 
jemi përzgjedhur si Banka lider në 
Shqipëri, pikërisht për shërbimin 
e klientit. Asgjë nuk mund të jetë 
më plotësuese sesa të marrësh një 
Çmim për punën dhe përpjekjet!

Ky Çmimi na motivon të çojmë 
më tej nivelin e lartë të shërbimit 
ndaj klientit e të përmirësojmë edhe 
më shumë performancën. Dëshiroj 
ta shfrytëzoj këtë mundësi që të 
falenderoj publikisht klientët tanë, 
partnerët dhe secilin prej punonjësve 
tanë që e bënë të mundur këtë arritje. 

Sipas Global Finance, fituesit 
e çmimeve të këtij viti janë bankat 
që i kushtuan vëmendje të veçantë 
nevojave të klientëve të tyre në 
tregje të vështira dhe arritën 
rezultatet më të mira, duke hedhur 
themelet për sukses afatgjatë. 
Zgjedhjet janë bërë nga redaktorët 
e Global Finance pas konsultimeve 
të vazhdueshme me drejtues të 

korporatave financiare, bankierë, 
konsulentë bankarë dhe analistë 
ndërkombëtarë. Në zgjedhjen e 
bankave më të mira, ka konsideruar 
faktorë objektiv sasior dhe subjektiv 
të informuar. Përpost kësaj, Global 
Finance kreu një sondazh të 
lexuesve të korporatave. Kriteret 
objektive të konsideruara përfshinë: 
rritjen e aseteve, përfitueshmërinë, 
shtrirjen gjeografike, marrëdhëniet 
strategjike, zhvillimin e biznesit 
të ri dhe inovacionin në produkte. 
Kriteret subjektivë përfshinë 
mendimet e analistëve të kapitalit, 
analistëve të vlerësimit të kredisë, 
konsulentëve bankarë dhe aktorëve 
të tjerë të përfshirë në industri.” 
(Global Finance, 2018)

"Në një kohë ndryshimi të 
papreçedentë në industrinë e 
shërbimeve financiare, çmimet 
vjetore të Bankës më të Mirë nga 
Global Finance vazhdojnë të japin 
një vlerësim të qëndrueshëm të 
ecurisë së industrisë financiare, 
qoftë në zhvillimin e produkteve për 
të përmbushur nevojat e financimit 
në zhvillim, apo dizenjimin e 
platformave digjitale që shpejtojnë 
dhe rrisin shërbimet" tha Joseph D. 
Giarraputo, botues dhe drejtor në 
redaksinë e Global Finance. 

"Fituesit janë udhëheqës të 
klasit botëror, duke iu përgjigjur 
me gatishmëri dhe efikasitet 
ndryshimeve të erërave politike, 
teknologjive të reja dhe kushteve 
fluide të tregut".
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dhe Studimit, si një institucion që 
ndjek me shumë vëmendje çdo 
mundësi trajnimi, specializimi dhe 
kualifikimi. 

OBJEKTIVI 11
Për festimet e Ditës së Verës, 
bashkë me banorët e qytetit të 
Elbasanit dhe shumë vizitorë të 
ardhur nga qytete të ndryshme 
të Shqipërisë, ishte dhe Banka 
Amerikane e Investimeve, 
nëpërmjet stafit të degës së qytetit.

OBJEKTIVI 17
• Sponsor platin i Asamblesë 
së Përgjithshme të Dhomës 
Amerikane të Tregtisë “AMCHAM”, 
mbajtur më 21 mars.
• Banka ishte mbështetëse dhe 
partnere financiare e takimit të 
organizuar nga Zyra e Komisionerit 
për të Drejtën e Informimit dhe 
Mbrojtjen e të Dhënave Personale, 
në 12 mars 2018, me rastin e 
10-vjetorit të themelimit të saj.

ART, SPORT, KULTURË
ABI BANK mbështeti:
• Komedinë: “Një ëngjëll në katin e 
njëmbëdhjetë”,
• Programin: “Virtuozët”, si sponsor 
i përgjithshëm, 
• Koncertin recital: GAQI PIANO DUO 
“Katër Duar, Një Piano”.

OBJEKTIVAT PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM

OBJEKTIVI 1
Në kuadër të përqasjes ndaj 
përgjegjësisë shoqërore të 
korporatës dhe angazhimit të vet 
publik, banka bashkëpunoi me 
Fondacionin “Fundjavë Ndryshe” 
dhe nëpërmjet përfshirjes 
institucionale, si dhe kontributit 
të shumë punonjësve të saj, 
mundësoi një mjedis të ri banimi, 
për një jetesë më dinjitoze, për 
familjen Buçi në Paskuqan.

OBJEKTIVI 4
Në kuadër të Javës së Parasë u 
organizua ora e hapur mësimore 
me titull: “Mendoj për nesër”, 
ku zj. Gentiana Duka, Drejtore e 
Njësisë për Kredinë Personale 
dhe Konsumatore në Alpha Bank 
Shqipëri referoi me temë “Kreditë 
e buta për studentët”.

OBJEKTIVI 3 
Banka mbështeti fushatën “Bashkë 
kundër kancerit të gjirit”, zhvilluar 
nga organizata YWCA në Shqipëri 
në datë 20 mars 2018 në Muzeun 
Historik, ku u organizua veprimtari 
kundër kancerit të gjirit, në kuadër 
të dhjetëvjetorit të kësaj organizate.

OBJEKTIVI 4
Në kuadër të Javës së Parasë, 
banka mbështeti konkursin: “Video 
më e mirë”, duke ofruar çmimet 
për tre vendet e para të fituara nga 
nxënësit e shkollave të mesme, 
të cilët përcollën me origjinalitet 
temën: “Paraja: Ç’të mbjellësh do të 
korrësh!”. 

OBJEKTIVI 8
Banka mori pjesë për të tretin 
vit radhazi në Panairin e Punës 

OBJEKTIVI  3 
• Banka zgjodhi që të jetë sa më 
pranë qytetarëve që zgjedhin 
të trajtohen pranë Klinikës 
Stomatologjike Universitare në 
Tiranë. Përmirësimi i kushteve të 
punës së stafit duke dhuruar disa 
kompjutera për mjediset e tyre 
sjell gjithashtu përmirësime edhe 
në cilësinë e shërbimeve që do të 
marrin pacientët e kësaj klinike.



29             

 www.aab.al

Prill 2018 Bankieri  

OBJEKTIVI  9
• Banka, mbështeti Qendrën 
Shëndetësore të Specialiteteve 
Nr.3, duke mbuluar shpenzimet për 
restaurimin e mjediseve së kësaj 
poliklinike.
• Dhuroi pajisje zyre në përmirësimin 
e kushteve fizike të institucioneve: 
Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, 
institucion i veçantë shëndetësor i të 
burgosurve, Komisariati i Policisë 
Mallakastër, Drejtoria Rajonale 
Arsimore Shkodër dhe Spitali 
Rajonal Shkodër.
• Dhuroi pajisje elektronike për 
Prefekturën Tiranë. 
• Dhuroi për Bashkinë Kamëz 45 
pemë kumbulle, duke kontribuar 
në shtimin e zonës së gjelbër 
dhe ofrimin e mjediseve më të 
këndshme për banorët e zonës.

OBJEKTIVI  17
Mbështeti Urdhrin e Farmacistëve të 
Shqipërisë (UFSH) në organizimin e 

• Së bashku me stafin e saj dhe 
në bashkëpunim me Kryqin e Kuq 
Shqiptar ishte pranë personave që 
kanë nevojë për gjak. 

OBJEKTIVI  8 
Në kuadër të bashkëpunimit 
me Portin Detar Vlorë, në 
këndvështrimin e rritjes së 
përgjegjësisë sociale dhe me 
qëllim përmirësimin e cilësisë së 
shërbimit për komunitetin, financoi 
prodhimin e veshjeve për punonjësit 
e portit. 

OBJEKTIVI 10 
Banka mbështeti Qendrën Ditore 
për fëmijët me aftësi të kufizuara në 
Bashkinë e Skraparit, ku trajtohen 
15 fëmijë të të dy gjinive, me 
furnizime dhe rroba për fëmijët.

CREDINS LEASING

Zgjidh makinën që i përshtatet familjes tënde!

04 53 53 000
www.bankacredins.com

Nëpërmjet shërbimit të personalizuar në Credins Bank, produkti leasing ofron shpejtësi 
e fleksibilitet. Për më tepër, pa garanci shtesë, pasi vetë sendi shërben si i tillë.

Konferencës së V-të Farmaceutike. 
Nën sloganin “Së Bashku për 
Farmaceutikën” konferenca 
synoi një informim edhe më të 
gjerë dhe diskutim mbi zhvillimet 
farmaceutike në Shqipëri.

Bazuar në bashkëpunimin me 
shoqërinë “Green Recycling”, 
në raportin vjetor 2017, ajo ka 
publikuar ndikimin pozitiv të 
bankës në mjedis, si më poshtë:

Me mbështetjen e Bankës 
Ndërkombëtare Tregtare, janë 
përgatitur për riciklim 616 kg letër 
dhe karton. Kjo bëri të mundur 
shmangien e emetimeve të CO2 
prej 0.8 ton. Kjo është e barabartë 
me:

• mbi 11.4 pemë të ruajtura, ose
• 22.5 metra kub ujë të kursyer, ose
• 2,525.6 Kilovat energji e kursyer, 
ose
• 5.5 fuçi me naftë të kursyera, ose
• 16.8 ton ndotësa ajri të shmangur, 
ose
• 2.0 metra kub hapësirë të ruajtur 
në landfill.

OBJEKTIVI  3
Në ditën Botërore kundër Kancerit, 
me 4 shkurt, banka iu bashkua lëvizjes 
globale në këtë ditë nën thirrjen: “Ne 
Mundemi, Unë Mundem!” dhe një 
mesazh ndërgjegjësues u shpërnda 
te të gjithë punonjësit e saj.

OBJEKTIVI  4
• Banka mbështeti financiarisht 
dhe me ekspertët e saj të ICT-së, 
Projektin “EESTech Challenge 
Tirana” i EESTEC LC Tirana, në 



Për ne liri është Kredia 
“Për Çdo Dëshirë”
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fushën e “Big Data Analysis”. 
Projekti i nisur 6 muaj më parë, u 
konkretizua përmes një Hackathon, 
konkurs në kohë reale në 15-17 mars 
2018, ku morën pjesë studentë nga 
universitete të Tiranës, orientuar në 
drejtimet e Inxhinierisë Informatike 
dhe Shkencave Kompjuterike. 
• Mbështeti Kampin Rajonal 
të Inovacionit, të zhvilluar në 9 
shkurt në Gjirokastër nga Junior 
Achievement of Albania. 
• Banka ndau me kolegët dhe 
ndjekësit në rrjete sociale një 
mesazh ndërgjegjësues ne 21 shkurt 
2018 për Ditën Ndërkombëtare të 
Gjuhës Amtare.
• "Auditi i Brendshëm në sektorin 
bankar në Shqipëri" ishte tema 
e leksionit të hapur të mbajtur 
në UET nga Znj. Ediola Bicaku, 
Drejtore e Departamentit të Auditit 
të Brendshëm, më datë 16 mars, në 
kuadër të Javës së Parasë. 
• Në vijim të bashkëpunimit me UET, 
Drejtues të lartë të Bankës Intesa 
Sanpaolo Shqipëri, morën pjesë në 
takimin e organizuar nga  nga ky 
universitet në kuadrin e projektit 
250+, mbi vlerësimin e ecurisë së 
programeve Master Profesional dhe 
Master Shkencor.  
• Banka mbështet “në natyrë”, me 
anë të materialeve promocionale, 
Konferencën Studentore të mbajtur 
në datën 28 mars me temë: 
“Globalizimi ekonomik dhe sfidat e të 
rinjve”, organizuar nga Universiteti 
Metropolitan dhe Fakulteti Ekonomik 
i Universitetit të Tiranës. 

OBJEKTIVI   5
Në ditën ndërkombëtare të Gruas, 
Banka ndërmori një fushatë 
ndërgjegjësuese të brendshme 
dhe të jashtme, në mbështetje 
të Objektivave të Zhvillimit të 
Qëndrueshëm.

OBJEKTIVI   6
Një mesazh i veçantë ndërgjegjësues 
u nda me ndjekësit në rrjetet sociale 

edhe për ditën Ndërkombëtare të Ujit, 
duke e vënë theksin në rëndësinë e 
tij në përditshmëri, sfidat për të ulur 
numrin e përmbytjeve, thatësirave 
dhe ndotjes së ujrave, duke përdorur 
mundësitë që ofron vetë natyra. Sot 
2.1 miliardë njerëz në botë jetojnë pa 
akses në ujin e pijshëm në shtëpi. 
                                       
OBJEKTIVI  8
• Në kuadër të veprimtarive që 
Grupi Intesa Sanpaolo organizon 
për punonjësit, ishte edhe maratona 
ndërkombëtare e vrapimit, zhvilluar 
në Poreč (Kroaci), në datat 24 dhe 25 
mars 2018.  Katër punonjës të Intesa 
Sanpaolo Shqipëri morën pjesë në 
këtë maratonë, e cila përfshinte 
vrapimet për: Half-Marathon (21km); 
Fun Run (14km); Family Run (7km).
• BERZH zgjeron bashkëpunimin 
dhe rrit mbështetjen ndaj Intesa 
Sanpaolo Bank – Shqipëri përmes 
Skemës së saj të Ndarjes së 
Rrezikut. Marrëveshja e nënshkruar 
në muajin shkurt në zyrat qëndrore 
të BERZH-it në Londër, në kuadër 
të Samitit të tretë të Investimeve në 
Ballkanin Perëndimor përfshin një 
rritje të skemës aktuale të ndarjes 
së rrezikut nga 10 milionë euro në 
50 milionë euro dhe në kohëzgjatje 
të bashkëpunimit me tre vite të tjera.

Objektivi 10
Një kartolinë ndërgjegjësuese u 
përgatit për të gjithë punonjësit e 
bankës, duke theksuar pjesë të Kodit 
e Etikës dhe Politikave të Burimeve 
Njerëzore, të cilat ndalojnë 
rreptësisht çdo lloj diskriminimi. Ky 
mesazh u shoqërua edhe me një 
konkurs (nga UNAIDS), i quajtur “A 
Diskriminon ti?”.

Objektivi 11
Agjencia e Sigurimit të Depozitave 
nënshkroi kontratën me bankat 
agjente të përzgjedhura fituese në 
procedurën e zhvilluar për këtë 
qëllim, në kuadër të zbatimit të 
rregullores: “Për kompensimin e 
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OJEKTIVI 4 
Pjesë e veprimtarive të organizuara 
në kuadër të Javës Globale të 
Parasë ishte vizita e rreth 30 
gjimnazistëve të Tiranës në 
Agjencinë Tirana e Re, ku u njohën 
nga afër me bankën dhe shërbimet 
bankare elektronike të ofruara në 
Zonën 24/7 dhe përparësitë që ato 
sigurojnë për klientin. Jo vetëm 
kaq, por interes u tregua edhe për 
risitë që banka ProCredit ka sjellë 
në treg së fundmi, si: shërbimet 
FlexSave dhe FlexCard.

OBJEKTIVI 3
Banka mbështet si çdo vit 
veprimtaritë e organizuara nga 
"Down Syndrome Albania” në 

depozitave të siguruara”, miratuar 
me urdhër të Guvernatorit nr.3762, 
datë 18.07.2016. Nga kjo procedurë 
është përzgjedhur fituese edhe 
Intesa Sanpaolo Bank Albania sh.a.

Objektivi 13
Banka u bë pjesë e nismës globale 
të Orës së Tokës, në datë 24 mars, 
nën sloganin mbarë botëror 
#connect2earth, banka fiku dritat e 
Zyrave Qendrore dhe të reklamës së 
emrit për 1 orë.  

Objektivi 15
Një mesazh ndërgjegjësues u 
shpërnda përmes faqeve zyrtare 
të bankës dhe në rrjetet sociale për 
të ndërgjegjësuar të gjithë rreth 
rëndësisë së pyjeve në ekonomi, në 
energji, në natyrë e ajër dhe mbi të 
gjitha në cilësinë e jetës.

OJEKTIVI 5 
FUSHATA #CELEBRATEHER 
Pabarazia gjinore është e 
pranishme në mbarë botën, duke 
i privuar gratë dhe vajzat nga 
të drejtat dhe mundësitë e tyre 
themelore. Në këtë kuadër, Fibank, 
në bashkëpunim me Fondacionin 
Spitalor të Nënës dhe Fëmijës ka 
filluar një nismë afatgjatë në formën 
e një fushate ndërgjegjësimi të 
quajtur #celebrateHer midis të 
rinjve shqiptarë dhe më gjërë për t’i 
dhënë fund dhunës ndaj grave dhe 
vajzave, sidomos gjatë periudhës 
së tyre të shtatzanisë.
Gjatë janarit 2018, Fibank zhvilloi një 
video mesazh ndërgjegjësues, duke 
e shpërndarë në të gjitha kanalet 
e mediave sociale, në mbështetje 
të nismës së Fondacionit Spitalor 
të Nënës dhe Fëmijës të quajtur 
#celebrateHer. Ky video mesazh 
i parapriu thirrjes për një event 

publik, i cili u organizua në Sheshin 
“Skëndërbej”, përkatësisht një 
Flash Mob me temën: "Waltz of 
Love #celebrateHer" që përfshiu 
një vallëzim nga burra dhe gra në 
sheshin kryesor.
Qëllimi kryesor pas këtij eventi 
ishte:
• Për t'iu përgjigjur refuzimit 
të dhunës përmes muzikës dhe 
vallëzimit, sesa protestave.
• Për të rritur nivelin e solidaritetit 
te njerëzit e thjeshtë, në mënyrë që 
edhe ato për t'i bashkohen kësaj 
fushate ndërgjegjësimi.
• Për t’i ofruar inkurajim viktimave 
ekzistuese të dhunës.
• Të paraqesin gratë dhe burrat 
si agjentë të ndryshimit dhe jo të 
parët si viktima të pafuqishme ose 
të fundit si tiranë të gjithëfuqishëm.
Kjo fushatë ndërgjegjësimi është 
një projekt në vazhdim dhe do 
të vijojë përmes veprimtarive të 
ndryshme, gjatë vitit 2018.
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OBJEKTIVI 4
Për të dytin vit u organizua në 
Shqipëri Parlamenti Europian i të 
Rinjve. Këtë vit, Tirana Bank ishte 
mbështetësi kryesor për realizimin 
e tij, në mbështetje të të rinjve që 
kanë ardhur nga të gjitha shkollat e 
mesme të Shqipërisë për të marrë 
pjesë në konferencën “Tirana 2018”, 
e zhvilluar në datat 16-17 shkurt. Ky 
event shënoi rreth 90 pjesëmarrës, 
ku 30 prej tyre ishin trajnues për 
të rinjtë, organizatorë, fotografë, si 
dhe juria ndërkombëtare. EYP, ose 
Parlamenti Rinor Europian, është 
një organizatë jo-fitimprurëse, 
e vendosur si platformë në 40 
shtete, me qëllim kryesor afrimin 
me Bashkimin Europian, por mbi 
të gjitha, nxitjen e qytetarizimit, 
mirëkuptimit, barazisë, 
bashkëpunimit me anë të debatit 
politik. 

Në kuadër të Javës së Parasë u 
organizua ora e hapur mësimore 
me titullin: “Mendoj për nesër”, 
ku zj. Najada Xhaxha, Drejtore 
e Departamentit të Pagesave, 
pranë Tirana Bank dhe Kryetare e 
Komitetit për Sistemet e Pagesave 
të AAB-së, referoi me temën: 
“Kultura financiare mbi të ardhurat 
personale”. 

OBJEKTIVI 4 
• Më 13 mars 2018, Union Bank 
mirëpriti në Degën Qendrore të 
Bankës fëmijët e stafit të Bankës 
në moshë shkollore në organizimin 
e veprimitarisë: “Bankierët e vegjël 
në Union Bank”. Kjo veprimtari  
edukuese u organizua në kuadër të 
Javës së Parasë dhe u përmbyll me 

“Ditën Botërore të Sindromës 
Down”. Projekti i këtij viti për të 
shënuar këtë ditë dhe për të rritur 
ndjeshmërinë ndaj kësaj sindrome, 
ishin plot 21 portrete të sjella me 
fotografi të mrekullueshme të 
fëmijëve me këtë sindromë.  

Objektivi 11
Raiffeisen Bank kontribuoi në 
pasurimin e sheshit “Skënderbej” 
me stola të prodhuar nga 
MuseumQuartier në Vjenë.  

Objektivi 4
Në kuadër të Javës së Parasë, 
Banka mbështeti konkursin me 
projekte për nxënësit e klasave të 
VI-ta të shkollave 9-vjeçare, me 
temë: "Paraja: Ç’të mbjellësh, do 
të korrësh!”, duke ofruar 5 çmime 
për projektet më të mira. 

Objektivi 15
Raiffeisen Invest mbështeti 
nismën e Bashkisë së Tiranës për 
pyllëzimin e Tiranës dhe mbjelljen 
e 100,000 pemëve në Tiranë 
deri në daten 21 mars, Ditën 
Botërore të Pyjeve. Me këtë rast, 
u organizua dhe një ceremoni, 
ku stafi i Raiffeisen Invest dhe 
Raiffeisen Bank iu bashkuan kësaj 
nisme në mbjelljen simbolike të 
pemëve. Kontributi i Raiffeisen 
Invest në këtë projekt është me 
më shumë se 1,300 pemë. Po 
ashtu, u mbështet dhe Prefektura 
Durres, per mbjelljen e zonave të 
ndryshme me pemë. 

shpërndarjen e dhuratave simbolike 
të Bankës, ndër to edhe shtëpiza e 
kursimit Union Bank.
• Me rastin e festës së 7 Marsit, 
Union Bank me nismën e Degës së 
saj në Kukës, dhuroi për Drejtorinë 
Arsimore Kukës 40 kompjutera, të 
cilat do të shpërndahen për të gjitha 
shkollat e qarkut. 
Objektivi 3
Union Bank mbështeti spitalin e 
qytetit të Kukësit, duke financuar 
blerjen e disa aparaturave për 
pediatrinë e spitalit dhe të stolave të 
pritjes, për mjediset e përbashkëta 
të kompleksit spitalor.

OBJEKTIVI 4
Në kuadër të Javës së Parasë, banka 
mbështeti konkursin e esesë më 
të mirë me temë “A përbën rrezik 
përdorimi i euros në transaksionet 
tregtare në Shqipëri?” , duke ofruar 
çmimet për tre vendet e para.
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JAVA E PARASË NË SHQIPËRI
Java e Parasë është një festë mbarëbotërore e parasë, e cila ka për qëllim 
ndërgjegjësimin e brezit të ri për të qenë qytetarë të ardhshëm të përgjegjshëm 
dhe të aftë për të marrë vendime financiare të mirëmenduara.

Në datat 12 -18 mars 2018 u organizua Java e Parasë në Shqipëri, nën 
sloganin “Paraja: Ç’të mbjellësh, do të korrësh!”. Veprimtaritë u organizuan 
në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë (BSH) dhe me mbështetjen e 
Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Agjencisë së Sigurimit të Depozitave 
(ASD), Junior Achievement (JA), Shërbimit Kombëtar për Rininë (SHKR), 
shkollat, universiteteve publike dhe jo publike, etj. duke përfshirë në mënyrë 
të drejtpërdrejtë rreth:

Programi i aktiviteteve të organizuara:

E hënë, 12 mars 2018  
Ceremonia e çeljes së Javës së Parasë u organizua në mjediset e Muzeut të 
Bankës së Shqipërisë. Guvernatori  i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 
dhe Kryetari i Shoqatës Shqiptare të Bankave, z. Silvio Pedrazzi, në fjalët e 
tyre përshëndetëse theksuan ndër të tjera misionin e Javës së Parasë dhe 
rëndësinë e kulturës financiare për publikun  e gjerë dhe në veçanti për 
brezat e rinj.

Pas fjalëve të rastit, veprimtaria vijoi me shpërndarjen e çmimeve për fituesit 
e 3 konkurseve të shpallura një  muaj më parë nga BSh dhe AAB. Guvernatori 
Sejko dhe kryetari i AAB Pedrazzi, së bashku me drejtorët e përgjithshëm të 
bankave tregtare që sponsorizuan çmimet për fituesit e konkurseve, ndanë 
çmimet dhe bënë  foto me nxënësit dhe studentët fitues.

Konkursi për nxënësit e klasave VI të shkollës 9-vjeçare me projekte “Paraja: 
Ç’të mbjellësh, do të korrësh!”  mundësuar nga Raiffeisen Bank Shqipëri.

Konkursi për nxënësit e shkollave të mesme “Videoja më e mirë” me temë 
“Paraja: Ç’të mbjellësh, do  të korrësh!” mundësuar nga ABI Bank.

Konkursi për studentë i esesë më të mirë me temë: “A përbën rrezik 
përdorimi i euros në transaksionet tregtare në Shqipëri?”,  mundësuar nga 
banka Societe Generale Albania.

E martë, 13 mars 2018  
Vizitë në Muzeun e BSH-së dhe orë mësimore për nxënës të klasës VI të 
shkollës 9-vjeçare “Jeronim De Rada” me temë “Paraja: Ç’të mbjellësh, do 
të korrësh!”.
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JAVA E PARASË NË SHQIPËRI

Vizitë në një degë banke tregtare
ProCredit Bank vuri në dispozicion për nxënësit e një shkolle të mesme degën 
e saj të ndërtuar sipas parimit “Zona 24/7”. Nxënësit u njohën konkretisht 
me shërbimet inovative bankare dhe mësuan avantazhet që sjell për klientët 
automatizimi i shërbimeve bankare.

Union Bank mirëpriti fëmijët e stafit në moshë shkollore me qëllim edukimin 
financiar të brezit të ri lidhur me parimet elementare të bankingut dhe 
kursimit. Gjatë veprimtarisë,  fëmijët vizituan degën qendrore të bankës, ku u 
njohën me procedurat bazë, si dhe produktet e  shërbimet kryesore të bankës.
Leksion i hapur në Universitetin Epoka, Tiranë nga zj. Olta Manjani, 
kryespecialiste pranë Departamentit të  Politikës Monetare në Bankën e 
Shqipërisë, me temë: “Sistemi monetar dhe roli i Bankës së Shqipërisë në  
ruajtjen e tij” dhe zj. Suela Totokoci, Drejtore e Departamentit të Thesarit, 
Banka Intesa Sanpaolo Shqipëri, me temë: “Roli i bankave në transmetimin e 
politikës monetare. Përdorimi i monedhës vendase”.

Leksion i hapur në Bankën e Shqipërisë me temë: “Rëndësia e kulturës 
financiare për sipërmarrësit e rinj dhe për mirëqenien personale”. Leksioni 
u mbajt nga z. Dritan Mezini, Drejtor i Përgjithshëm i DM-consulting dhe 
portalit Duapunë.com, i cili iu drejtua një publiku të përbërë kryesisht nga 
studentë dhe sipërmarrës të rinj, për t’i ndërgjegjësuar mbi rëndësinë e 
kulturës financiare si pjesë e formimit të përgjithshëm të tyre dhe çelës i 
suksesit të sipërmarrjes.

E enjte, 15 mars 2018  
Një version i lojës së Tregtisë Ndërkombëtare u organizua nga Junior 
Achievement, në sallën e konferencave Protik me pjesëmarrjen e 30 nxënësve 
(17-18 vjeç) nga Tirana. 

Orë e hapur mësimore, në bashkëpunim me Shërbimin Kombëtar për 
Rininë, nën titullin “Mendoj për nesër”, nga zj. Najada Xhaxha, Drejtore e 
Departamentit të Pagesave, pranë Tirana Bank dhe Kryetare e Komitetit 
për Sistemet e Pagesave në AAB, me temën “Kultura financiare mbi të 
ardhurat  personale” dhe zj. Gentiana Duka, Drejtore e njësisë për kredinë 
personale dhe konsumatore, Alpha Bank Albania, me temë: “Kreditë e buta 
për studentët”. Veprimtaria u zhvillua në mjediset e Qendrës Rajonale Rinore 
të Tiranës me pjesëmarrjen e nxënësve të shkollave të mesme.
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Vizitë në Muzeun e BSH-së dhe orë mësimore për nxënës të ciklit fillor 
të shkollës  9-vjeçare “Servete Maçi”  temë “Paraja: Ç’të mbjellësh, do të 
korrësh!”.

E premte, 16 mars 2018 
Leksion i hapur në Universitetin “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan nga Juna 
Bozdo, Përgjegjëse e Sektorit të  Vlerësimit Sistemik, të Departamentit të 
Stabilitetit Financiar në Bankën e Shqipërisë, me temë: “Stabiliteti  financiar, 
roli i Bankës së Shqipërisë në ruajtjen e tij dhe paketa e deeuroizimit”; Artiola 
Agalliu, Drejtore e Departamentit të Menaxhimit të Riskut, Union Bank, me 
temë “Stabiliteti financiar, roli i bankave”; dhe Marilda Shkurti nga Agjencia e 
Sigurimit të Depozitave (ASD), me temë: “Stabiliteti financiar, roli i skemave 
të sigurimit  të depozitave në ruajtjen e stabilitetit financiar”.

Leksion i hapur në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës, nga Ela Golemi, 
anëtare e Këshillit  Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë dhe njëkohësisht 
Zëvendësdekane në Fakultetin e Kërkimit Shkencor të  Biznesit në 
Universitetin “Aleksandër Moisiu” Durrës, me temë: “Rëndësia e përdorimit 
të monedhës sonë  kombëtare në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të 
vendit”; dhe Joarda Mema, përgjegjëse, Sektori i  Zhvillimit të Segmenteve 
dhe Produkteve në Credins Bank, me temë: “Veprimtaria bankare me pakicë 
(retail):  depozitat dhe dhënia e kredive në monedhën vendase”.

Kuizi Evropian i Parasë (European Money Quiz)
AAB bëhet pjesë e konkursit mbarë evropian, i cili organizohet për herë të 
parë në vitin 2018, me qëllim përmirësimin e kulturës financiare të fëmijëve 
të moshës 13 – 15 vjeç.

Leksion i hapur në UET nga znj. Ediola Biçaku, Drejtuese e Departamentit 
të Auditit të Brendshëm në Intesa Sanpaolo Bank Albania, me temë: “Auditi i 
Brendshëm në sektorin bankar dhe sfidat në të ardhmen”.

Leksion i hapur në Protik Innovation Center, për nxënës të shkollave të mesme 
të Tiranës dhe studentë të  universiteteve të ndryshme në vend, nga znj. Linda 
Shomo, CEO & themeluese e EasyPay, me temë: “Paraja  elektronike dhe 
pagesat në 2020”. Përveç leksionit të hapur, me natyrë interaktive, aktiviteti  
vijoi me një quiz të shkurtër që testoi dijet financiare të të rinjve.
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Takim mbi pagesat elektronike
AAB, në kontekstin e nismave 
dhe projekteve të fundit në tregun 
e pagesave dhe promovimin 
e përdorimit të pagesave 
elektronike, organizoi një takim 
me përfaqësuesit e bankave dhe 
MADFOOATCOM, një shoqëri që 
fokusohet në fushën e pagesave 
elektronike. Takimi u organizua 
pas interesit të treguar nga 
shoqëria për tregun shqiptar dhe 
u ndoq edhe nga përfaqësues 
të Bankës së Shqipërisë dhe 
përfaqësues të një prej shoqërive 
të telekomunikacionit.

Forum i hapur mbi sistemin 
bankar në Shqipëri
Klubi i studentëve të Universitetit 
Epoka YEN (Young Economics 
Network) organizoi, në datë 8 
Janar 2018, forumin e hapur mbi 
sektorin bankar në Shqipëri. 
Kjo ishte veprimtaria e parë e 
organizuar për këtë vit akademik 
dhe z. Spiro Brumbulli, Sekretar 
i Përgjithshëm i AAB-së, ishte i 
ftuar special i këtij forumi. Gjatë 
fjalës së tij z. Brumbulli prezantoi 
arritjet dhe sfidat kryesore të 
sektorit bankar, si dhe kontributin 
e këtij sektori në ekonominë në 
vend. Veprimtaria vijoi në formën 
e një diskutimi, ku z. Brumbulli iu 
përgjigj pyetjeve të audiencës, me 
fokus sektorin bankar.

Pritja e lamtumirës dhe e 
mirëseardhjes 
AAB organizoi takim një pritje 
lamtumire dhe mirëseardhje, në 
nderim të z. Periklis Drougkas, 
me rastin e largimit të tij si Drejtor 
i Përgjithshëm i Alpha Bank dhe 
Kryetar i AAB-së, dhe Pierlouigi 
Caferri, i cili u largua nga posti i 
Drejtorit të Përgjithshëm i Veneto 
Banka, si dhe mirëpriti z. Georgios 
Papanastasiou, si Drejtori i ri 
i Përgjithshëm i Alpha Bank, 
Shqipëri.

AAB AKTIVITETE
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Tryezë diskutimi mbi sektorin 
bankar italian dhe shqiptar

AAB organizoi më 20 shkurt 
një tryezë diskutimi me fokus 
sektorin bankar italian dhe 
atë shqiptar. Përfaqësues të 
Bankës së Shqipërisë, Drejtorë 
të Përgjithshëm dhe drejtues të 
nivelit të lartë nga disa banka, 
ambasadori italian në Tiranë, si dhe 
përfaqësues të Shoqatës Shqiptare 
të Bankave dhe Shoqatës Italiane të 
Bankave (ABI), ishin të pranishëm 
në këtë takim, për të diskutuar mbi 
situatën, perspektivat dhe sfidat 
aktuale të industrisë bankare. 

Në fjalën e tij të mirëseardhjes, 
Kryetari i AAB-së, z. Silvio 
Pedrazzi, prezantoi një pasqyrë 
të sistemit bankar në Shqipëri, 
duke u përqendruar në veçanti 
në strukturën e sistemit bankar 
shqiptar dhe prirjet e fundit 
ekonomike dhe financiare. 

Z. Guido Rosa, zëvendëskryetar 
i ABI dhe z. Pierfrancesco 
Gaggi, Drejtor për Marrëdhëniet 
Ndërkombëtare (ABI), bënë 
të njohur për pjesëmarrësit 
strukturën dhe zhvillimet e fundit 
në sistemin bankar në Itali. Theksi u 
vu në konsolidimin e sektorit dhe në 
situatën e huave me probleme.

Nga pikëpamja rregullatore, 
z. Deniz Deralla, Drejtor i 
Departamentit të Mbikëqyrjes në 
Bankën e Shqipërisë, prezantoi 
zhvillimet e fundit në kuadrin 
rregullator dhe masat përkatëse 
për ndërmjetësuesit e huaj.  
Çështje si prirjet financiare brenda 
kornizës evropiane, Basel II dhe III 
Acord, ndryshimet që tashmë kanë 
ndodhur dhe ndryshimet që duhet të 
bëhen, masa për të kontrolluar dhe 
ulur huat me probleme dhe nevojën 
për standarde të përmirësuara, u 
prezantuan gjatë fjalimit të tij. 

Takimi përfundoi me reko-
mandimin për të forcuar kontaktet 
dhe thelluar bashkëpunimin në të 
ardhmen.
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Transformimi digjital dhe PSD2
Më 1 mars 2018, AAB në 
bashkëpunim me Grupin Mellon, 
organizoi një tryezë diskutimi 
me fokus transformimin digjital 
dhe Direktivën e Shërbimeve 
të Pagesave 2 (PSD2), me 
pjesëmarrjen e përfaqësuesve të 
Bankës së Shqipërisë, bankave 
anëtare të AAB-së dhe bankave 
në Kosovë. Qëllimi i kësaj 
veprimtarie ishte të ofronte 
këshilla në kontekstin e ndryshimit 
të prirjeve të tregut, mjedisit 
teknologjik dhe rregullator. Disa 
nga temat e prezantuara nga 
ekspertë të shoqërive si: Mellon 
Group, Gemalto, Euronovate dhe 
Crowdpolicy, u përqendruan në: 
autentikimin e konsumatorëve; 
verifikimin nëpërmjet ID, KYC 
(Njihni klientin tuaj), nënshkrimin 
elektronik për degët pa dokumente 
fizike, API i hapur bankar – mandati 
minimal i PSD2.

Debat për studentë të fakulteteve 
ekonomike
Në kuadër të edukimit financiar, 
AAB, në bashkëpunim me Agjencinë 
e Sigurimit të Depozitave (ASD) dhe 
Balkan Youth Link Albania (BYLA), 
organizuan debatin me temë: “A 
ndikojnë skemat e sigurimit të 
depozitave në stabilitetin e sistemit 
bankar dhe financiar të vendit?” 
Në konkurs morën pjesë studentë 
të fakulteteve ekonomike nga 
Universiteti Epoka, Universiteti i 
Durrësit dhe Universiteti “Luarasi”. 
Debati u zhvillua sipas formatit 
“Karl Popper”.  Rregullat e debatit 
inkurajojnë përballjen midis dy 
skuadrave me anë të argumenteve, 
me qëllim nxitjen dhe përmirësimin 
e të menduarit kritik të studentëve, 
komunikimin në publik dhe punës 
në grup. Në fund të veprimtarisë 
u vlerësua skuadra më e mirë, 
një nga skuadrat e përbëra nga 
studentë të Fakultetit të Biznesit, 
Universiteti “Aleksandër Moisiu”. 



42             Prill 2018

 www.aab.al

 Bankieri             

TRAJNIME

AAB organizon trajnime 
Shkurt - Mars 2018

Trajnimi mbi SNRF-të dhe Taksat, 
14-16 shkurt
Trajnimi u organizua në 
bashkëpunim me KPMG Albania 
dhe u ndoq nga 15 pjesëmarrës.  
Programi trajtoi raportimin 
e përgjithshëm dhe kërkesat 
tatimore, dhe si objektiva të synuar 
për Zyrtarët e Huas në banka, me 
qëllim të rritjes së kuptueshmërisë 
dhe interpretimit të ofruesve të 
informacionit financiar që ofrohet 
nga subjektet në Shqipëri, si dhe të 
kuptuarit e kërkesave të raportimit 
të tyre, mjedisit dhe praktikave 
tatimore, si dhe fushat që lidhen me 
rreziqet e qenësishme të bizneseve.

Auditimi i TI-së për audituesit 
jo-IT, 22-23 shkurt
Trajnimi u organizua në 
bashkëpunim me AIIA dhe u ndoq 
nga 18 pjesëmarrës. Trajnimi ishte 
një panel ndërveprues i përvojave të 
përbashkëta të pjesëmarrësve nga 
të dyja fushat (funksionet e biznesit 
dhe auditimi i TI-së). Në trajnim u 
trajtuan temat kryesore që lidhen 
me aspektet profesionale, si: 
arkitektura kompjuterike, aspektet 
e biznesit, objektivat e auditimit, 
dhe fushëveprimi i Auditimit të 
TI-së, siguria e informacionit, 
menaxhimi i projekteve dhe prirjet 
e reja në mjedisin teknologjik. 

Mashtrimi: Ruajtja e Avancuar, 
njohja dhe zbulimi i mashtruesve, 
21-22 mars
Ky kurs i njohu pjesëmarrësit në 
përfitimet e zbatimit të një sistemi 
që ndihmon në parandalimin, 
zbulimin, vlerësimin e madhësisë 
së mashtrimit dhe reagimin 
ndaj kërcënimit të mashtrimit. 
Pjesëmarrësit mësuan disa nga 
aftësitë dhe teknikat të cilat do 
të jenë të vlefshme në zbutjen e 
rrezikut nga burimet e jashtme. 
Kursi u organizua në bashkëpunim 
me AIIA dhe në të morën pjesë 
15 pjesëmarrës nga bankat dhe 
institucionet financiare jo-banka.
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