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MESAZH NGA KRYETARI _

I nderuar Lexues,
Po të drejtohem me “ti” dhe jo me “ju”, jo për mungesë
respekti, por nga dëshira për t’u ndjerë së bashku sa më
afër njëri-tjetrit. Ajo që dëshiroj të theksoj në vijim është
që na bashkon, na afron dhe na bën miqësor me njëritjetrin.
Viti 2021 erdhi pas një vit shumë të vështirë, sikurse
ishte viti 2020, ose siç është quajtur, viti i Covid-19. Me
shpresën dhe dëshirën që viti 2021 do të ishte më i mirë
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dhe më i shëndetshëm. Me gjithë vështirësitë e fillimit, në
fakt, ndodhi që situata të zhvillohej për më mirë.
Industria bankare, si industri shërbimi ndaj njerëzve,
bizneseve, privatit dhe shtetërorit, gjatë gjithë kohës
ishte funksionale, pa ndërprerje, në gatishmëri ndaj
kërkesave të tregut: kredi, depozita, veprime në tregun
sekondar, këmbime valutore, transferta, pagesa. Bankat

vazhdoi misionin e vet në përmbushjen e objektivave të

u gjendën jo vetëm në degët fizike, por edhe online: me

fushës. Më konkretisht:

kompjuter dhe smartfone. Ju do të gjeni të dhëna për këto
gjatë shfletimit të këtij botimi.

• Me miratimin dhe hyrjen në fuqi të statutit të ri, u
themeluan komitetet teknike të reja. 7 komitete të reja

Për Shoqatën Shqiptare të Bankave (AAB) kjo situatë

dhe një i përkohshëm u bënë aktivë.

kërkonte angazhim që industria të mos vuante nga asnjë
pengesë, qoftë logjistike, administrative apo ligjore. Ajo

• Koordinimi me Drejtorinë e Përgjithshme të Taksave
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dhe Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për

• AAB rriti prezencën nëpërmjet botimeve (Revistës

zbatimin e fiskalizimit si dhe ngritjen e regjistrit qen-

Bankieri, Raportit Vjetor, dhe Raportit CRS), postimeve

dror të llogarive.

në rrjetet sociale, pjesëmarrjeve në median vizuale dhe
publikime të të dhënave statistikore mbi ecurinë e sek-

• Forcimi i marrëdhënieve me institucionet vendase

torit bankar.

dhe të huaja për bashkëpunim, si me Bankën e
Shqipërisë, Delegacionin e Bashkimit Evropian,

Në emër të Bordit Mbikëqyrës, falënderoj Zyrën

Bankën Botërore, Fondin Monetar Ndërkombëtar,

Ekzekutive për mbarëvajtjen e punës dhe arritjen e

si dhe takime me ministrat e qeverisë së dalë nga

objektivave, si dhe një falënderim të veçantë për të gjithë

zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit.

bashkëpunëtorët tanë, në veçanti anëtarët e komiteteve
teknike, dhe të gjithë ata dashamirës dhe palë të

• Edukimi financiar: në bashkëpunim me VISA u or-

interesuara për bashkëpunim me AAB!

ganizua një fushatë dy mujore për përdorimin e
kartave; u organizua Konkursi i Parasë ku rreth 360

Duke të falënderuar për vëmendjen e leximit të kësaj

nxënës të klasave të 9-a morën pjesë; së bashku me

hyrje, të uroj lexim të këndshëm të faqeve në vijim!

EFSE, u bë i mundur planifikimi i përkthimit të librit
“Hapat e parë në financë”, një libër i dobishëm për

Me respekt,

këdo që kërkon të mësojë për financat personale dhe

Bledar Shella

si literaturë për Konkursin e Parasë; në bashkëpunim

Kryetar, Shoqata Shqiptare e Bankave

me BSH dhe ANFE u punua për hartimin e projektit

& Drejtor i Përgjithshëm, Banka OTP Albania

të strategjisë kombëtare të edukimit financiar; organizimi i një seminari për sigurinë kibernetike.
• 24 trajnime online me pjesëmarrjen e 340 punonjësve të industrisë bankare.
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STRUKTURA ORGANIZATIVE _
ASAMBLEJA E ANËTARËVE1
Asambleja është organi më i lartë vendimmarrës i AAB. Asambleja e Anëtarëve përbëhet nga:
- Kryetari;
- Anëtarët.
Kryetari i zgjedhur i Këshillit Mbikëqyrës është Kryetari i Asamblesë së Anëtarëve.2
Në fund të vitit 2021, Asambleja e Anëtarëve përbëhej nga 12 anëtarë.
Lista e mëposhtme përshkruan në detaje Bankat Anëtare të AAB-së dhe të Asamblesë së Anëtarëve:
Alpha Bank Albania / Georgios Papanastasiou, Drejtor i Përgjithshëm
Banka Amerikane e Investimeve / Andi Ballta, Drejtor i Përgjithshëm
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Banka Kombëtare Tregtare / Seyhan Pencabligil, Drejtor i Përgjithshëm & Anëtar Bordi
Banka Credins / Maltin Korkuti, Drejtor i Përgjithshëm
First Investment Bank Albania / Bozhidar Todorov, Drejtor i Përgjithshëm
Intesa Sanpaolo Bank Albania / Alessandro D’Oria, Drejtor i Përgjithshëm
Banka Procredit Albania / Mirsad Haliti, Anëtar i Bordit Drejtues
Banka Raiffeisen Albania / Christian Canacaris, Drejtor i Përgjithshëm
Banka OTP Albania / Bledar Shella, Drejtor i Përgjithshëm
Banka e Tiranës / Dritan Mustafa, Drejtor i Përgjithshëm
Union Bank / Flutura Veipi, Drejtor i Përgjithshëm
United Bank of Albania / Amel Kovačević, Drejtor i Përgjithshëm

1

Dhjetor 2021

2

Statuti i AAB-së për 2021
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BORDI MBIKËQYRËS3
Bordi Mbikëqyrës është organi më i lartë politikbërës, kontrollues dhe monitorues i Shoqatës. Bordi përbëhet nga 5 (pesë)
anëtarë dhe kryesohet nga Kryetari i zgjedhur nga Asambleja ose, në rast të mungesës së tij, nga Zëvendëskryetari i zgjedhur, i
cili mund të veprojë me të njëjtat kompetenca.
Tre prej të anëtarëve të Bordit zgjidhen nga përfaqësuesit e “Bankave Sistemike” (siç identifikohet nga BSH), dhe dy anëtarët e
tjerë zgjidhen nga përfaqësuesit e bankave të tjera.
Anëtarët e Bordit Drejtues zgjidhen nga Asambleja e Anëtarëve për një mandat dy vjeçar.

Anëtarët e Bordit Mbikëqyrës:

BLEDAR SHELLA

SEYHAN PENCABLIGIL

Kryetar

Zëvendës Kryetar/e

Drejtor i Përgjithshëm,

Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv

OTP Bank Albania

dhe Anëtar Bordi i
Bankës Kombëtare Tregtare (BKT)

MALTIN KORKUTI
Anëtar
Drejtor i Përgjithshëm,
Banka Credins

3

DRITAN MUSTAFA

BOZHIDAR TODOROV

Anëtar

Anëtar

Drejtor i Përgjithshëm,

Drejtor i Përgjithshëm,

Banka e Tiranës

Fibank Albania

Statuti i AAB-së për 2021
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ZYRA EKZEKUTIVE
Zyra Ekzekutive është organi mbështetës i Shoqatës Shqiptare të Bankave
dhe ndihmon Organet Drejtuese të AAB-së në zbatimin e detyrave të tyre
funksionale. Ajo drejtohet dhe mbikëqyret drejtpërdrejt nga Sekretari i Përgjithshëm i Shoqatës.
Veprimtaritë e përditshme të Sekretariatit drejtohen nga Sekretari i Përgjithshëm, i cili emërohet nga Bordi Drejtues. Në përputhje me parashikimet e reja
të Statutit të AAB-së, Sekretari i Përgjithshëm do të jetë përfaqësuesi ligjor i
AAB.
SPIRO BRUMBULLI

Disa nga detyrat e Sekretariatit, të cilat menaxhohen nga Sekretari i Përg-

AAB

jithshëm, janë:

Sekretar i

»» Të zbatojë vendimet e Asamblesë.

Përgjithshëm

»» Të sigurojë që anëtarët të njoftohen për vendimet e Asamblesë së Anëtarëve
dhe të Komitetit Ekzekutiv dhe që këto vendime të zbatohen në mënyrën e
duhur.
»» Të përmbushë detyrat që i janë ngarkuar nga Komiteti Ekzekutiv.
»» Të përfaqësojë AAB-në në organet qeveritare, në gjykatë dhe me palë të
treta, në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.
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»» Të vendosë në zbatim buxhetin vjetor dhe planin e biznesit.
»» Të hartojë informacione që do të publikohen nga Shoqata dhe t’ia përcjellë
këto informacione Komitetit Drejtues.
»» Të mbikëqyrë llogaritë e AAB-së dhe të bashkëpunojë me audituesin.
»» Të hartojë dhe të nënshkruajë pasqyrat financiare të AAB-së.
Z. Spiro Brumbulli është aktualisht Sekretari i Përgjithshëm i AAB-së.
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KOMITETE TEKNIKE4
AAB themelon komitete teknike për të adresuar vazhdimisht çështjet më thelbësore brenda fushës së aktivitetit të saj. Komitetet
Teknike, bazuar në organet kompetente profesionale, synuan t’i ofrojnë Këshillit Mbikëqyrës dhe Sekretarit të Përgjithshëm
propozimet dhe përgjigjet e kërkuara në fushat e tyre specifike të përgjegjësisë.5
Komitetet teknike ndihmëse themelohen nga Bordi Mbikëqyrës, në bazë të nevojave të Shoqatës.

Komitetet Teknike të përhershme fillestare
KOMITETI LIGJOR

KOMITETI I BURIMEVE NJERËZORE

Albina Hasanaj,

Entela Zigori,

Kryetare,

Kryetare,

Banka Kombëtare Tregtare (BKT)

Intesa Sanpaolo Bank Albania

KOMITETI I PËRPUTHSHMËRISË

KOMITETI I SIGURISË SË TIK DHE TI

Bertina Hajdini,

Irena Rrushaj,

Kryetare,

Kryetare,

OTP Bank Albania

Union Bank

KOMITETI I MENAXHIMI TË RISKUT

KOMITETI I AUDITIT

Elona Bollano,

Ilir Rudi,

Kryetare,

Kryetar,

Banka Kombëtare Tregtare (BKT)

Banka Amerikane e Investimeve

KOMITETI I FINANCËS DHE
KONTABILITETIT
Juela Ahmeti,
Kryetare,
Raiffeisen Bank Albania

Komitetet Teknike Ndihmëse
KOMITETI NDIHMËS I PAGESAVE, KARTAVE,
DIGJITALIZIMIT DHE KANALEVE ALTERNATIVE
Irida Huta,
Kryetare,
OTP Bank Albania

4

E dhjetorit 2021

5

Statuti i AAB-së për 2021
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ANËTARËSIMET _
AAB është anëtare, anëtare e asociuar ose partnere në
organizatat e mëposhtme kombëtare dhe ndërkombëtare.
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Anëtarësimet Ndërkombëtare:
»» Federata Evropiane e Bankave (EBF)
»» Shoqata e Bankave për Evropën Qendrore dhe
Lindore (BACEE)
»» Forumi i Shoqatave të Bankave INTERBALKAN

Anëtarësimet Kombëtare
»» Këshilli Ekonomik Kombëtar
»» Këshilli Tatimor
»» Këshilli Ekonomik i Bashkisë së Tiranës
»» ICC Albania
»» Komiteti i Sistemit Kombëtar të Pagesave
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PËRMBLEDHJE E VEPRIMTARIVE
TË AAB-SË NË VITIN 2021 _

11

2021 vijoi të ishte një vit i pazakontë nën efektet e pan-

»» Zyra Ekzekutive u përfshi në procesin e konsultimit për 8

demisë globale të COVID-19, i karakterizuar nga më pak

udhëzime të nxjerra nga Banka e Shqipërisë, Ministria e

kufizime në krahasim me vitin 2020, por përsëri jo normal

Financave dhe Ekonomisë dhe Autoriteti i Mbikëqyrjes

siç ishte përpara shkurtit 2020. AAB u fokusua në punën

Financiare, si dhe për 2 (dy) projektligje (“Për disa ndry-

e bazuar në shkresa fizike, komunikimin elektronik, tra-

shime dhe shtesa në ligj për parandalimin e pastrimit të

jnimet në internet dhe takimet e organizuara në variant

parave dhe financimit të terrorizmit” dhe “Për llogarinë

webinar-sh.

e pagesave me shërbime bazike”)..
»» Trajtohet çështja e llogarisë së posaçme të Përmba-

»» Asambleja e Anëtarëve ka organizuar 3 mbledhje,

ruesit Privat, e cila në bazë të ligjit duhet të çelet nga

ndërsa Këshilli Mbikëqyrës ka mbajtur 5 mbledhje të

bankat vetëm pasi ata të paraqesin numrin e tyre iden-

tjera.

tifikues NIPT, krahas të gjitha dokumenteve të tjera të

»» Viti 2021 nisi me Statutin e ri të AAB-së, i regjistruar
ligjërisht në gjykatë në fillim të muajit shkurt.
»» Sipas statutit të ri u krijuan komitete të reja të
përhershme dhe u emëruan kryetarët e tyre. U rishikuan rregulloret e reja të brendshme të komiteteve.

parashikuara në aktin nënligjor. Së bashku me Bankën
e Shqipërisë u trajtua çështja e tarifave bankare për
transaksionet nga llogaritë e përmbaruesve.
»» Është ndjekur procesi i krijimit të një regjistri kombëtar
të llogarive bankare. Procesi u realizua më 28 qershor
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sipas kërkesave të ligjit.
»» Ndjekje aktive e zbatimit të projektit të fiskalizimit, në
bashkëpunim me DPT.
»» U organizua Takimi Veror i Bordit Mbikëqyrës me Guvernatorin.

nëntë nga e gjithë Shqipëria.
»» Është arritur marrëveshja e sponsorizimit (me “Finance-In-Motion”) për përkthimin dhe përshtatjen e
librit “Hapat e parë në financë”. Libri është një udhëzu-

»» U organizua dhe lehtësua seminari në bashkëpunim

es funksional shtesë që do të përdoret në Konkursin Ev-

me institucionet shtetërore, Drejtorinë e Tatimeve dhe

ropian të Kuizit të Parave në vitet e ardhshme. Projekti

Zyrën e Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave.

tani është në fazën e zbatimit..

»» Së bashku me AKCESK-un u organizua një seminar për
sigurinë kibernetike me përfaqësues nga bankat.

»» Nisi bashkëpunimi me Bankën e Shqipërisë, AMF dhe
ANFE për strategjitë kombëtare për edukimin financiar.

»» U krye koordinimi me Ministrinë e Shëndetësisë për të

»» Sekretariati ishte shumë aktiv në komunikim me insti-

mundësuar procesin e vaksinimit të punonjësve të sek-

tucione të ndryshme si: Banka e Shqipërisë, Drejtoria

torit bankar kundër COVID-19.

e Përgjithshme e Tatimeve, Agjencia Shtetërore e Ka-

»» U krijua një “ekip trajnuesish” për PPP dhe u organizua

dastrës (ASHK), Ministria e Drejtësisë, Ministria e Fi-

trajnimi i tyre për hartimin e përmbajtjes së trajnimit.

nancave dhe Ekonomisë, Komisioni Parlamentar për

Gjithashtu, u zhvillua një trajnim didaktik.

Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat

»» 24 kurse trajnimi për sektorin bankar, të realizuara në

12

Parave, me pjesëmarrjen e 360 nxënësve të klasës së

bashkëpunim me partnerë vendas dhe ndërkombëtarë
dhe 341 kursantë nga bankat anëtare.

e Njeriut; FMN, Banka Botërore, EBF, BACEE, ICC dhe
organizata të tjera lokale jofitimprurëse.
»» Prezencë aktive në media.

»» Është realizuar një fushatë ndërgjegjësuese për për-

»» Nëpërmjet publikimeve periodike të buletinit mujor,

dorimin e kartave si mënyrë pagese. Fushata zgjati dy

statistika të ndryshme, revista (4 botime), raporti vjetor,

muaj dhe u sponsorizua nga VISA.

raporti i CSR dhe statistika për përdorim të brendshëm.

»» Për herë të parë u organizua online Kuizi Evropian i

.
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FAKTE DHE SHIFRA 2021

6

…Sektori bankar ka ruajtur tregues të mirë të përfitueshmërisë,
likuiditetit dhe mjaftueshmërisë së kapitalit. Në veçanti, raporti i
kredive me probleme ka vijuar të bjerë dhe ekspozimi i drejtpërdrejtë
i aktivitetit të sektorit bankar ndaj rreziqeve të tregut është në nivele
të kontrollueshme.

TE PËRGJITHSHME:

INSTAT jep një vlerësim paraprak
të PBB-së për vitin 2021, i cili,
mbështetur në vlerësimet tremujore,
shënoi një rritje prej 8,54 %

2,0% norma mesatare e inflacionit
në 2021

Deficiti i buxhetit prej 4,7 %
13

18,0% Raporti i Mjaftueshmërisë së
Kapitalit

KREDITË:

39,6% raporti i kredisë ndaj PBB

6

Burimi i të dhënave: Banka e Shqipërisë

8,4% u rrit vëllimi i kredisë për
sektorin privat - norma më e lartë e
rritjes prej vitit 2012
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9,3% u rrit kredia për individë

5,65% raporti i kredive me probleme
- niveli më i ulët në dekadën e fundit

14

6,1% norma mesatare e interesit që
individët kanë përfituar - nga 6,4%
një vit më parë.

17,3% treguesi i refuzimit të
aplikimeve për kredi

DEPOZITAT:

Norma mesatare vjetore e rritjes së
depozitave 8,5%.

77,6% raporti i depozitave ndaj
PBB-së
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PAGESAT:

55,57% pesha në numër e
pagesave me karta ndaj përdorimit
të instrumenteve të pagesave
69% e popullsisë në moshë
madhore zotëron një llogari pagese

12,5 pagesa elektronike për frymë
nga 10 pagesa që është objektivi

15

20,98% rritja e llogarive të
aksesueshme në distancë
69% e popullsisë në moshë
madhore zotëron një llogari pagese

24,5% rritje e vlerës së
transaksioneve me bankingun nga
shtëpia

Rritje 15,45% në vëllimin e
transaksioneve me bankingun nga
shtëpia
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BANKINGU NË CELULAR:

1,7 milionë transaksione ose rritje
me 46,78%

219 miliardë lekë vlera e
transaksioneve ose rritje vjetore prej
47,36%

KARTAT:

16

11,38% rritje e numrit të ATM-ve

49,87% rritje e vlerës së pagesave
me kartë

43,63% rritje e numrit të pagesave
me kartë

13,12% rritje e numrit të POS-ve

TË TJETRA:
421 degë dhe agjenci bankare
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SHTYLLAT KRYESORE TË AAB-SË _
Plani i biznesit AAB mbështetet fort në pesë shtylla kryesore dhe objektiva strategjikë që
mbështesin vizionin, misionin dhe qëllimet e Shoqatës.
√√ Përmirësimi i kuadrit rregullator dhe bashkëpunimi me autoritetet
√√ Transformimi i sektorit bankar
√√ Trajnimi dhe zhvillimi i punonjësve të bankës
√√ Edukimi financiar
√√ Komunikimet, marrëdhëniet me publikun dhe mbrojtja ligjore

PËRMIRËSIMI I KUADRIT RREGULLATOR DHE
BASHKËPUNIMI ME AUTORITETET
Kuadri ligjor dhe nënligjor
Përgjatë vitit 2021, sektori bankar nëpërmjet Zyrës Ekzekutive është përfshirë në procesin e konsultimit të disa projekt
ligjeve dhe projektvendimeve të Këshillit të Ministrave, një pjesë e të cilëve më pas janë miratuar nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, apo nga autoritetet kompetente, si
• Ligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”.
Ndryshimet ne përgjithësi synojnë të forcojnë masat mbrojtëse të sistemit financiar nga kërcënimet për pastrimin e
parave dhe financimin e terrorizmit, si dhe e rreziqeve të pastrimit të parave, parandalimin e hyrjes së produkteve
të veprave penale apo veprimtarisë kriminale, si dhe zbulimin dhe goditjen e kësaj veprimtarie kriminale.
• Projektligji “Për llogarinë e pagesave me shërbime bazike”, i cili sjell risi të rëndësishme dhe komplekse për sektorin
bankar. Si i tillë, sektori bankar përveç komente të dërguara, ka shprehur interesin dhe gatishmërinë që të japë kontributin e tij mbi të, duke ju nënshtruar një diskutimi gjithëpërfshirës në nivel teknik.
• Projekt vendimin e Këshillit të Ministrave “Për rregullat e aksesit të subjekteve të interesuara në bazën e të dhënave
të Regjistrit Qendror të Llogarive Bankare”, kjo ne kuadër të plotësimit të legjislacionit mbi Regjistrin Qendror të
Llogarive Bankare.
• Projekt-udhëzimin “Për formatin e së raportimit të të dhënave, në zbatim të ligjit nr. 154/2020 “Për Regjistrin Qendror të Llogarive Bankare”.
• Projekt rregulloja e hartuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare “Për formën dhe përmbajtjen e prospektit që
publikohet kur titujt i ofrohen publikut dhe pranohen për tregtim në një treg të rregulluar”.
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Kuadri rregullator i Bankës së Shqipërisë
Shoqata Shqiptare e Bankave është angazhuar dhe ka bashkëpunuar me Bankën e Shqipërisë përgjatë 2021.
• Projekt rregulloren për disa ndryshime në rregulloren “Mbi transparencën për produktet dhe shërbimet bankare e
financiare”, të cilat konsistojnë në ndryshimin /zëvendësimin e normave të interesit të referencës (indekset e referencës /IBOR-et) dhe prezantimin e “klauzolës së ndryshimit të indeksit orientues”, duke synuar kështu zbutjen e
rreziqeve drejt kalimit sa më normal dhe efektiv tek normat e reja të referencës..
• Projekt rregulloren për disa ndryshime në rregulloren “Për kredinë konsumatore dhe kredinë hipotekare”, duke synuar harmonizimin e mëtejshëm të rregullores me kërkesat e Direktivës së Bashkimit Evropian, me qëllim përmirësimin
e mëtejshëm të kërkesave të autoritetit rregullator për mbrojtjen e konsumatorit.
• Projekt rregulloren për disa ndryshime rregulloren “Mbi parimet bazë të drejtimit të bankave dhe degëve të bankave
të huaja dhe kriteret për miratimin e administratorëve të tyre”, ndryshime të ardhura në kuadër të përafrimit të
kuadrit rregullator me kërkesat e Direktivës së Bashkimit Evropian.
• Projekt rregulloren për disa ndryshime në rregulloren “Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit”, të cilat kanë për
qëllim trajtimin më të favorshëm për peshat e rrezikut që aplikohen ndaj ekspozimit të bankave në tituj borxhi të
qeverisë shqiptare në valutë, të emetuar gjatë vitit 2021, si dhe për kredinë ndaj OSHEE-së të vitit 2021, të garantuar nga qeveria shqiptare.
• Projekt rregulloren për një ndryshim në rregulloren “Për administrimin e rrezikut të kredisë nga bankat dhe degët e
bankave të huaja”. Ky ndryshim parashikonte ruajtjen e të njëjtit nivel klasifikimi dhe provigjionimi për kreditë e ristrukturuara deri më 31 mars 2021, me klasifikimin dhe provigjionimin që kishin përpara ristrukturimit, kjo në kuadër
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të masave të marra si pasojë e pandemisë së COVID-19.

Bashkëpunimi me autoritetet
Ligji Antimafia
Më 22 korrik 2021, Sekretari i Përgjithshëm i AAB-së, përmes një shkrese zyrtare drejtuar Bankës së Shqipërisë, ka
paraqitur shqetësimet e tij lidhur me zbatimin e kuadrit ligjor, të njohur ndryshe si ligji Antimafia. Ai bëri një prezantim
shterues të pozicionit ligjor të bankave në rastet kur ato janë të përfshira si palë të treta në procedime/hetime sipas
këtij kuadri ligjor, i cili përcakton procesin e sekuestrimit/konfiskimit të aseteve që bankat kanë të drejta reale paraprake. Përmes kësaj shkrese është kërkuar ndërhyrja e Bankës së Shqipërisë për të ndërmarrë disa nisma për ndryshimet e nevojshme në ligjin ekzistues..

Për fiskalizimin
Gjatë vitit janë zhvilluar disa takime për procesin e fiskalizimit. Këto takime rezultuan tejet konstruktive dhe bankat u
angazhuan në seancat e pyetjeve dhe përgjigjeve, të fokusuara në disa nga çështjet më kryesore teknike të industrisë
bankare për projektin.
Zyra Ekzekutive e AAB-së realizoi koordinimin e komunikimin me bankat pas takimeve dhe vijoi shkëmbimin e problematikave dhe pyetjeve lidhur me sektorin bankar me Grupin e Punës për Fiskalizimin e DPT-së dhe përfaqësuesit e
bankave. Më konkretisht, gjatë gjithë vitit:
√√ Më 15 janar 2021, 75 përfaqësues teknikë nga bankat morën pjesë në takimin online me përfaqësues të grupeve të
punës për fiskalizimin nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. Në vijim të këtij takimi, më 29 janar 2021, Zyra Ekze-
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kutive e AAB-së, me anë të një shkrese drejtuar Drejtorit të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve (DPT), kërkoi që
për sa i përket pagesave të detyrimeve të klientëve/tatimpaguesve, përveç asaj që parashikon formati aktual, të
vendoset një formë e re komunikimi në kohë reale ndërmjet bankës dhe DPT-së në rast se banka merr një kërkesë
nga një kanal tjetër komunikimi nga Blerësi (jo përmes urdhërpagesës), në mënyrë që bankat të pasqyrojnë në kohë
reale detyrimet e klientit/tatimpaguesit.
√√ Më 1 mars dhe 28 maj 2021 u organizuan takime online për palët e grupit të punës. Në këto takime ishin të pranishëm përkatësisht 45 dhe 70 përfaqësues të bankave, të cilët ndanë dhe diskutuan me përfaqësuesit e DPT-së
shqetësimet e tyre lidhur me çështjet kyçe të sektorit bankar që lidhen me procesin e fiskalizimit.
√√ Për sa i përket zbatimit, u organizuan dy takime teknike online përkatësisht në datat 3 dhe 10 maj, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të bankave, DPT-së dhe Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI). Në këto
takime morën pjesë përkatësisht 91 dhe 82 përfaqësues të bankave dhe DPT-së.
√√ Në datën 3 qershor, në vijim të shqetësimeve të bankave për procesin e fiskalizimit, konkretisht për pengesat objektive (mungesa e dokumenteve teknike përfundimtare të lëshuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve) për
zbatimin e procesit të fiskalizimit, Zyra Ekzekutive e AAB-së, përmes një shkrese drejtuar Ministrisë së Financave
dhe Ekonomisë dhe për dijeni DPT-së, kërkoi shtyrjen e afatit të caktuar, duke qenë se fiskalizimi për transaksionet
jo-cash ndërmjet tatimpaguesve (B2B) do të fillonte në 1 korrik 2021. Nëse nuk do të realizohej kjo, u kërkua që të
merrej në konsideratë një periudhë testimi për procedurat pa penalitete ligjore.
√√ Më 19 korrik, AAB së bashku me ICC Albania organizuan një takim të përbashkët me përfaqësues të Drejtorisë së
Përgjithshme të Tatimeve. Ky takim u fokusua në shqetësimet e ngritura nga bankat anëtare lidhur me Letër Kredinë
dhe Garancinë, në kuadër të procedurave të fiskalizimit. Kjo çështje i është bërë me dije më parë autoritetit përmes
një shkrese zyrtare. Pas shkëmbimit të këndvështrimeve mbi këtë temë, përfaqësuesi i DPT-së u shpreh se do të
angazhohej për t’iu përgjigjur zyrtarisht dhe ndoshta për të rishikuar specifikimet teknike të dokumentit të faturave
elektronike.
√√ Më 28 shtator, Zyra Ekzekutive e AAB-së, përmes një shkrese drejtuar Drejtorit të Drejtorisë së Përgjithshme të
Tatimeve dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, ka vënë në dukje problematikën e zbatimit të procesit të
fiskalizimit. Në këtë drejtim, AAB-ja kërkoi rifillimin në një kohë sa më të shpejtë të komunikimeve javore për trajtimin
e çështjeve bankare.
√√ Më 16 dhjetor, Sekretari i Përgjithshëm i AAB-së mori pjesë në takimin me Drejtorin e Përgjithshëm të Tatimeve
dhe përfaqësues të tjerë të institucioneve, ku u trajtuan shqetësimet e bankave në lidhje me projektin e fiskalizimit,
veçanërisht për gjobat e vendosura pas inspektimeve fiskale nga 1 janari 2022. Ata diskutuan lidhur me mundësinë
e shtyrjes së penaliteteve për gjysmën e parë të vitit 2022.

Komiteti Drejtues i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë
Më 5 nëntor 2021, Sekretari i Përgjithshëm i AAB-së mori pjesë në Komitetin Drejtues të Ministrisë së Financave dhe
Ekonomisë të kryesuar nga Ministri i Financave. Në këtë takim ishte i pranishëm edhe Drejtori i Përgjithshëm i Drejtorisë së Tatimeve. Përfaqësuesit e AAB-së trajtuan shqetësimet e sektorit bankar lidhur me procesin e fiskalizimit.
Në këtë drejtim, u kërkua rivendosja e komunikimit për çështjet teknike me Grupin e Fiskalizimit të DPT-së. Më tej, u
theksuan disa çështje lidhur me zbatimin e ligjit “Për Regjistrin Qendror të Llogarive Bankare”..
Më 12 nëntor 2021, përfaqësues të të gjitha bankave anëtare dhe Sekretari i Përgjithshëm i AAB-së morën pjesë në
një takim me Drejtorin e Përgjithshëm të Drejtorisë së Tatimeve dhe përfaqësues të tjerë të institucionit. Pjesëmarrësit
në këtë takim diskutuan shqetësimet e bankave në lidhje me procesin e fiskalizimit dhe siguruan se do të vazhdonin të
shkëmbenin komunikime të natyrës teknike midis palëve të interesit për këtë çështje.
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Standardet e Zakonshme të Raportimit (CRS)
Edhe gjatë vitit në shqyrtim, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve vijoi të diskutonte dhe të trajtonte problematikat në
lidhje me çështjet kryesore të këtij sektori. Më datë 16 Prill 2021, u organizua një takim mes bankave dhe përfaqësuesve të DPT-së. Takimi u fokusua në çështjet kryesore të bankave lidhur me raportimin vjetor/periodik sipas SRK. Të
pranishëm ishin 31 përfaqësues teknikë.

Skema e garancisë shtetërore
Më 21 janar, Ministrit të Financave dhe Ekonomisë (MFE) iu drejtua një shkresë ku kërkohej shtyrja e afatit për bizneset që aplikojnë për skemat përkatëse të garancisë, deri më 30 qershor 2021. Në këtë propozim drejtuar MFE-së,
bankat vlerësuan të nevojshme një tjetër zgjatje të afatit të aplikimit në kuadër të kësaj skeme kredie me mbështetje
shtetërore, duke qenë se ka ende subjekte të interesuara për të përfituar prej saj. Bankat kanë aplikime që janë ende
në proces vlerësimi, të cilat rrisin vazhdimisht vlerën e përdorimit të mbështetjes së garantuar nga shteti..
Ministria e Financave dhe Ekonomisë njoftoi se u miratua zgjatja e afatit për aplikimet në kuadër të skemës së garancisë shtetërore me qëllim rimëkëmbjen e aktivitetit tregtar.

Shkresë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës (ASHK)
Pas kërkesës së Agjencisë së Kadastrës për bashkëpunim me sektorin bankar për aktet e miratuara dhe problematikat
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me të cilat ballafaqohen ato në zbatimin e tyre, më 2 shkurt, AAB trajtoi problematikat dhe shqetësimet e unifikuara
të bankave anëtare për zbatimin e kuadrit ligjor të miratuar..

Për shpërndarjen e dividendit për vitin 2020
Më 25 mars, Kryetari i AAB-së i drejtoi një kërkesë Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë lidhur me rishikimin e vendimit
për mosshpërndarjen e dividendit të vitit 2020. Kjo kërkesë bazohet në rezultatet e sektorit bankar dhe situatës së tij
në fund të gjysmës së parë të vitit 2021.

Vaksinimi i punonjësve të bankës
Në datën 8 prill, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i është dërguar një shkresë, ku kërkohej që punonjësit e bankave të shqyrtohen me prioritet lidhur me vaksinimin kundër Covid-19, duke vënë në dukje se ata janë në
vijën e parë të kontaktit të drejtpërdrejtë me klientët. Kjo kërkesë bazohej në politikat e vaksinimit për grupmoshat apo
profesionet dhe në faktorët e rrezikut..
Në datën 28 qershor, nën koordinimin e Shoqatës Shqiptare të Bankave dhe në bashkëpunim me departamentet e
Burimeve Njerëzore të bankave anëtare, nisi procesi i vaksinimit të punonjësve të sektorit bankar kundër COVID-19.
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TRANSFORMIMI I SEKTORIT BANKAR
Për Regjistrin Qendror të Llogarive Bankare
Miratimi i ligjit “Për Regjistrin Qendror të Llogarive Bankare” përcakton kuadrin ligjor dhe dispozitat e qasjes së sigurt
në të dhëna të caktuara të llogarive dhe institucioneve bankare, të cilat kanë të drejtë qasjeje. Me fokus të veçantë
gjatë muajit mars, Zyra Ekzekutive e AAB-së ka dorëzuar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë disa çështje/
propozime kyçe për këtë akt legjislativ në përgjigje të kërkesave të institucionit.
Konkretisht:
• Më 3 mars është zhvilluar një takim online me bankat dhe përfaqësuesit e Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve
për të diskutuar çështjet kryesore të raportimit të të dhënave. Në takim morën pjesë 50 përfaqësues të bankave. Në
vijim të këtij takimi, Zyra Ekzekutive e AAB-së vijoi angazhimin e saj për shkëmbimin e problematikave dhe pyetjeve
me DPT për raportimin e të dhënave në sektorin bankar.
• Në datën 8 mars, Zyra Ekzekutive e AAB-së depozitoi në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë disa komente/sugjerime për projektvendimin e Këshillit të Ministrave “Për rregullat e aksesit të subjekteve të interesuara në bazën e të
dhënave të Regjistrit Qendror të Llogarive Bankare”.
• Më 19 mars, komentet e bankave për projektvendimin përfundimtar iu dërguan Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.
• Në datën 25 mars, sektori bankar dorëzoi në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë disa çështje/propozime kyçe për
projekt udhëzimin “Për formatin e dosjes së raportimit të të dhënave sipas ligjit nr. 154/2020 “Për Regjistrin Qendror
të Llogarive Bankare”.
• Më 10 maj, AAB i dërgoi një shkresë Ministrit të Drejtësisë dhe Drejtorit të Përgjithshëm të Tatimeve, ku theksonte
problematikat kryesore të natyrës teknike dhe shqetësimet e bankave për raportimin e të dhënave në Regjistrin
Qendror të Llogarive Bankare.
• Zyra Ekzekutive e AAB-së vendosi një komunikim të gjerë me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve për të parashtruar problematikat kryesore të bankave lidhur me raportimin e të dhënave në llogarinë e Regjistrit Qendror të
Bankave.
• Në datat 17 dhe 22 qershor, u organizuan dy takime online ku morën pjesë përfaqësues të bankave, DPT-së dhe
AKSHI-it, për të diskutuar problematikat kryesore të ngritura nga sektori bankar për raportimin e të dhënave të llogarive bankare.
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SEMINARE DHE WEBINAR-E
Trajnim mbi Falimentimin në bashkëpunim me IFC:
• Në datat 23-25 mars u organizua një trajnim online “Për juristët dhe palët e interesit të Bankës mbi problematikat
reale të falimentimit në Shqipëri”. Në trajnim morën pjesë 26 avokatë të bankave dhe të gjithë pjesëmarrësve iu
shpërndanë certifikata.
• Në datat 14-15 prill u organizua një trajnim online me temë “Aplikimi i ndërmjetësimit për zgjidhjen e çështjeve të
falimentimit në Shqipëri”. Në këtë takim morën pjesë 19 avokatë të bankave, të cilët u pajisën me certifikata.

Webinar për projektligjin e ri “Për mbrojtjen e të dhënave personale”
Më 30 korrik, Zyra e Komisionerit për Mbrojtjen e Informacionit dhe të Dhënave zhvilloi një seminar prezantues online
mbi kuadrin e ri rregullator, pjesë e Projektit të Binjakëzimit “Ndërtimi i kapaciteteve të institucionit për përafrimin
me acquis të Bashkimit Evropian për mbrojtjen e të dhënave personale”. Të pranishmit nga sektori bankar dhe telekomunikacioni u njohën me risitë që sjell ligji i ri kombëtar dhe ndikimi i tij në sektorin bankar/financiar dhe në atë të
telekomunikacionit. Në këtë aktivitet morën pjesë folës nga Autoriteti Italian i Mbrojtjes së të Dhënave, CSI-Piemonte
në Itali dhe Zyra e Komisionerit. Nën koordinimin e Zyrës Ekzekutive të AAB-së, në këtë seminar online morën pjesë 60
përfaqësues të bankave.

Stërvitja Kibernetike Financiare
Në datat 17-18 nëntor, Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë with the Albanian Association of
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Kibernetike (AKCESK), në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Bankave (AAB), në përmbushje të detyrave dhe
objektivave funksionale të “Strategjisë Kombëtare për Sigurinë Kibernetike”, organizoi Stërvitjen Kibernetike në fushën
Financiare. Qëllimi i kësaj stërvitjeje ishte ngritja e kapaciteteve të sektorit financiar, si një nga sektorët më të ndjeshëm
në nivel kombëtar. Në këtë aktivitet morën pjesë 13 pjesëmarrës nga bankat anëtare.

Pagesat me kodin QR
Më 4 nëntor, AAB organizoi prezantimin online mbi pagesat me kodin QR, duke mbledhur rreth 35 pjesëmarrës përfaqësues të bankave anëtare. Përfaqësuesi i Symmetric Group prezantoi platformën me kosto efektive për të lehtësuar
pagesat me kodin QR midis tregtarëve dhe bankave duke përdorur platformën e tyre novatore.

Seminar online mbi pranimin e pagesave elektronike
Në datën 13 dhjetor, Banka e Shqipërisë, me mbështetjen e Bankës Botërore, në kuadër të Strategjisë Kombëtare të
Pagesave me Vlerë për Individë (NRVPS), organizoi një seminar online me temë “Pranimi i pagesave me kartë”, i cili
synoi të rrisë ndërgjegjësimin e palëve të interesit për shërbime më efikase në këtë segment tregu. Në këtë seminar
morën pjesë disa përfaqësues të bankave.
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TRAJNIMI DHE ZHVILLIMI I PUNONJËSVE TË BANKËS
AAB është burimi më i gjerë i trajnimit për profesionistët e bankave.

GJATË VITIT,
•

u zhvilluan trajnime për më shumë se 24 tema të ndryshme;

•

janë trajnuar mbi 340 punonjës të bankave;

•

në bashkëpunim me

Tema:		

7 partnerë.

Identifikimi dhe zbutja e mashtrimit dhe veprimeve

		dashakeqëse
Data:		

2-4 shkurt 2021

Partnerë:

Instituti Shqiptar i Auditorëve të Brendshëm (AIIA)

Pjesëmarrja:

11 pjesëmarrës

Përshkrimi: Ky program u krijua për të rishikuar dhe përditësuar pjesëmarrësit mbi tendencat dhe sjelljet aktuale të atyre që kërkojnë, me ose pa dashje,
t’i shkaktojnë organizatës humbje ose dëme.
Tema:		

Të menduarit sipas dizajnit

Data:		

16-17 shkurt dhe 24 shkurt 2021

Partnerë:

Instituti Austriak i Ekselencës (AIEx)

Pjesëmarrja:

17 pjesëmarrës

Përshkrimi: Ky trajnim vuri në dispozicion një përmbledhje të parë, por të
thellë të të menduarit sipas dizajnit si një metodë për menaxhimin e inovacionit të shërbimit, produktit, procesit dhe modelit të biznesit, duke u dhënë
mundësi praktikuesve të mësojnë nëpërmjet rasteve praktike.
Tema:		

Planifikimi Strategjik

Data:		

9-11 mars 2021

Partnerë:

Instituti Austriak i Ekselencës (AIEx)

Pjesëmarrja:

14 pjesëmarrës

Përshkrimi: Qëllimi i këtij kursi ishte të ofrojë njohuri për zhvillimin e hartave
strategjike.
Tema:		

Financa e Projektit

Data:		

23-26 & 30-31 mars 2021

Partnerë:

ATTF / House of Training Luxembourg

Pjesëmarrja:

15 pjesëmarrës

Përshkrimi: Ky kurs prezantoi konceptet bazë në fushën e financimit të projekteve, duke u ofruar 15 pjesëmarrësve një pasqyrë të temës për të ndërvepruar me specialistë ose për të vijuar studime më të thelluara në fushat e
interesit.
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Tema:		

Trajnim pragmatik për lidershipin për certifikimin 7 CPAL

Data:		

6-8 prill 2021

Partnerë:

AGISOLVE

Pjesëmarrja:

12 pjesëmarrës

Përshkrimi: Në këtë kurs u theksua se sa e rëndësishme është që organizatat
në fushën e financave dhe bankave të bëhen edhe më të përgjegjshme, më
adaptive dhe më të shkathëta për të përmbushur kërkesat në ndryshim të
klientëve dhe zhvillimet e tregut.
Tema:		

Menaxhimi i rrezikut në sektorin bankar

Data:		

13-16 prill dhe 22-23 prill 2021

Partnerë:

ATTF / Qendra e Trajnimeve, Luksemburg

Pjesëmarrja:

14 pjesëmarrës

Përshkrimi: Qëllimi kryesor i këtij kursit është që t’u ofrojë pjesëmarrësve një
përkufizim të mirë të menaxhimit të rrezikut në sektorin bankar.
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Tema:		

Suksesi në negociata përmes profesionalizmit (Moduli i

		

Parë)

Data:		

26-27 prill 2021

Partnerë:

Network Tribe

Pjesëmarrja:

9 pjesëmarrës

Përshkrimi: Objektivi kryesor i këtij kursi trajnimi ishte t’u mundësonte
pjesëmarrësve aftësi për të qenë më efikas dhe më të suksesshëm në negociata.
Tema:		

Ndërtimi dhe promovimi i kulturës organizative përballë

		

të punuarit në distancë dhe në ndryshim gjatë pandemisë

Data:		

27-28 prill 2021

Partnerë:

Qendra Lincoln

Pjesëmarrja:

12 pjesëmarrës

Përshkrimi: Ky sesion u dizajnua për t’i pajisur pjesëmarrësit me njohuri se
çfarë është kultura organizative dhe pse është e rëndësishme për suksesin e
shoqërisë; Njohja me diagnostikimin e kulturës aktuale të shoqërisë dhe identifikimi i simptomave të një kulture të thyer; Diskutim me pjesëmarrësit dhe
kolegët dhe shkëmbim të ideve lokale; etj.

R A P O R T V J E T O R 20 21

Tema:		

Siguria kibernetike në epokën digjitale

Data:		

5-6 maj 2021

Partnerë:

Instituti Shqiptar i Auditorëve të Brendshëm (ISHAB)

Pjesëmarrja:

11 pjesëmarrës

Përshkrimi: Objektivat kryesore të këtij kursi trajnimi ishin prezantimi çfarë
është siguria kibernetike, rreziqet dhe sfidat kryesore të sigurisë kibernetike si
dhe zgjidhjet për sigurinë kibernetike në botën digjitale.
Tema:

Hyrje në financat digjitale

Data:		

7 maj 2021

Partnerë:

ATTF / Qendra e Trajnimeve, Luksemburg

Pjesëmarrja:

13 pjesëmarrës

Përshkrimi: Pjesëmarrësit u njohën me nxitësit kryesorë të çorientimit të
industrisë bankare, çfarë rrezikohet dhe çfarë duhet marrë parasysh në
rrugëtimin e transformimit digjital.
Tema:		

Data mining - metoda të orientuara drejt biznesit për

		

eksplorimin e të dhënave

Data:		

19-21 maj 2021

Partnerë:

ATTF / Qendra e Trajnimeve, Luksemburg

Pjesëmarrja:

14 pjesëmarrës

Përshkrimi: Pjesëmarrësit fituan njohuri të mira lidhur me këto tema, duke
përvetësuar më mirë konceptin e Data Mining dhe duke identifikuar projekte
të mundshme të Data Mining në mjedisin e tyre profesional dhe/ose privat
përmes përpunimit të platformave të të dhënave të mëdha (Big Data)..
Tema:		

Trajnimi i trajnerëve / seancat e trajnimit (AML &

		

Përputhshmëria)

Data:		

1, 2, 4 qershor dhe 8-9 qershor 2021

Partnerë:

ATTF / Qendra e Trajnimeve, Luksemburg

Pjesëmarrja:

11 pjesëmarrës

Përshkrimi: Ky trajnim është pjesë e projektit të AAB-së për krijimin e një
“grupi trajnerësh”. Seminari u fokusua në sa më poshtë: Të kuptojmë parimet
themelore të arsimit profesional të të rriturve; të dëshmojmë një kuptim praktik të asaj që kërkohet për të zhvilluar materiale trajnimi për qëllime profesionale; të ofrojmë praktikat dhe teknikat më të mira për ofrimin e trajnimeve
duke i testuar vetë paraprakisht.
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Tema:		

Kursi prezantues i analizës së biznesit (BA).

Data:		

2-4 qershor 2021

Partnerë:

Instituti Austriak i Ekselencës (AIEx)

Pjesëmarrja:

13 pjesëmarrës

Përshkrimi: Procesi i BA u erdhi në ndihmë pjesëmarrësve të identifikojnë
pikat e forta, dobësitë, mundësitë dhe kërcënimet dhe të përcaktojnë masat
korrigjuese dhe iniciativat e projektit.
Tema:		

Suksesi në negociata përmes profesionalizmit (Moduli i

		

Parë).

Data:		

6-7 korrik 2021

Partnerë:

Network Tribe

Pjesëmarrja:

10 pjesëmarrës

Përshkrimi: Ky kurs u fokusua në aftësitë e nevojshme për të arritur rezultate
pozitive përmes negociatave.
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Tema:		

Rezistenca e auditimit dhe plani i vazhdimësisë së bizne

		

sit (BCP)

Data:		

27 shtator 2021

Partnerë:

ATTF / Qendra e Trajnimeve, Luksemburg

Pjesëmarrja:

12 pjesëmarrës

Përshkrimi: Programet e suksesshme të rezistencës dhe vazhdimësisë së
biznesit (BCP) trajtuan çështjet teknike të përfshira dhe ofruan mbështetje
për përpjekjet e organizatës për të përmirësuar dhe ruajtur nivelin e duhur të
rezistencës operacionale.
Tema:		

Trajnimi i Trajnerëve për rrezikun e kredive

Data:		

21 & 23 shtator 2021

Partnerë:

Sparkassenstiftung Albania

Pjesëmarrja:

8 pjesëmarrës

Përshkrimi: Ky kurs u ofroi pjesëmarrësve një kuptim të mirë të rrezikut të
kredisë dhe iu kushtua të gjithë atyre menaxherëve që shërbejnë si trajnerë
në bankat e tyre.
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Tema:		

Analiza e institucionit financiar përmes një loje

		

simuluese bankare

Data:		

11-15 nëntor 2021

Partnerë:

Shoqata e Bankave të Kosovës & ATTF / Qendra e

		

Trajnimeve, Luksemburg

Pjesëmarrja:

20 pjesëmarrës

Përshkrimi: Një program trajnimi i dizajnuar për t’u përdorur nga institucionet financiare për trajnimin e personelit të tyre. Ky program synoi t’u ofronte
pjesëmarrësve një pasqyrë të mënyrës se si ndërveprojnë fusha të ndryshme
të biznesit bankar për të nxitur performancën e përgjithshme të biznesit dhe
atë financiare, duke ofruar një kuptim të strategjisë së përgjithshme të institucionit të tyre financiar.
Tema:		

Përmirësimi i aftësive për një shkëmbim më të mirë të

		

njohurive

Data:		

2-3 nëntor 2021

Partnerë:

Instituti Austriak i Ekselencës (AIEx)

Pjesëmarrja:

15 pjesëmarrës

Përshkrimi: Ky kurs u krijua për të përmirësuar nivelin e besimit dhe aftësive
të pjesëmarrësve për të siguruar që prezantimet e tyre të ardhshme të jenë
prezantime biznesi efektive, informuese dhe argëtuese.
Tema:

Analiza e rrezikut të kredisë dhe fluksit të parasë

Data:		

11–12 nëntor 2021

Partnerë:

ATTF / Qendra e Trajnimeve, Luksemburg

Pjesëmarrja:

16 pjesëmarrës

Përshkrimi: Ky seminar kishte për qëllim të ndihmonte ofruesit e ardhshëm
dhe aktualë të kredive, investitorët dhe analistët e kredisë për të kryer punën
e tyre në mënyrë efikase dhe të plotë. Plotësimi i qëndrueshëm i kërkesës
së shoqërive për burime financiare do të mbështesë zhvillimet sociale dhe
ekonomike.
Tema:

Menaxhimi i rrezikut: bazat

Data:		

11-15 nëntor 2021

Partnerë:

ATTF / Qendra e Trajnimeve, Luksemburg

Pjesëmarrja:

17 pjesëmarrës

Përshkrimi: Objektivi kryesor i këtij kursi ishte t’u sigurojë pjesëmarrësve një
bazë teorike dhe praktike për Menaxhimin e Rrezikut për shërbimet financiare.
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Tema:		

Trajnim i trajnerëve - Si të angazhoni trajnimin e paan

		

gazhuar

Data:		

24 nëntor 2021

Partnerë:

ATTF / Qendra e Trajnimeve, Luksemburg

Pjesëmarrja:

11 pjesëmarrës

Përshkrimi: Ky kurs iu kushtua të gjithë atyre menaxherëve që shërbejnë si
trajnerë në bankat e tyre. Kursi është krijuar për menaxherët e linjës në sektorin bankar.
Tema:		

Suksesi në negociata përmes profesionalizmit

		

(Moduli i Dytë)

Data:		

25-26 nëntor 2021

Partnerë:

Network Tribe

Pjesëmarrja:

14 pjesëmarrës

Përshkrimi: Ky program trajnimi ndihmoi pjesëmarrësit: Të aplikojnë teknika
të ndryshme argumentimi dhe të negociojnë opsionet, si dhe të njohin mo-
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mentin e duhur për “pikën e tërheqjes”.
Tema:

Drejtimi në cilësinë e trajnerit menaxher

Data:		

1-3, 6-10 dhe 13 dhjetor 2021 (8 seanca)

Partnerë:

ATTF / Qendra e Trajnimeve, Luksemburg

Pjesëmarrja:

16 pjesëmarrës

Përshkrimi: Ky seminar i drejtoi pjesëmarrësit në këtë rrugëtim të zhvillimit personal, duke shfrytëzuar aftësitë e tyre për të fuqizuar ekipin dhe për
të ndihmuar secilin prej tyre të gjejë motivimin për të përmbushur objektivat
strategjike të organizatës..
Tema:		

SNRF 9: Instrumentet financiare dhe perspektiva

		

e auditimit

Data:		

16-17 dhjetor 2021

Partnerë:

Instituti Shqiptar i Auditorëve të Brendshëm (AIIA)

Pjesëmarrja:

36 pjesëmarrës

Përshkrimi: Ky seminar dy-ditor ofroi një përmbledhje gjithëpërfshirëse
të kërkesave të reja të raportimit financiar të përfshira në SNRF 9. Ky kurs
kishte për qëllim kryerjen e një analize të parimeve dhe kërkesave kryesore të
SNRF 9, me theks të veçantë në çështjet e zbatimit praktik dhe problemet e
mundshme në proceset e auditimit dhe kontrollit, si dhe zgjidhjet e zhvilluara
në procesin e zbatimit të SNRF 9.
.
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EDUKIMI FINANCIAR
Java e Parasë 2021
Gjatë javës 22-28 mars 2021, Banka e Shqipërisë (BSH) dhe Shoqata Shqiptare e Bankave (AAB), me mbështetjen
e Ministrisë së Arsimit, Rinisë dhe Sporteve (MARS), Agjencisë Shqiptare të Sigurimit të Depozitave (ASD) dhe
partnerëve të tjerë, organizuan aktivitete të ndryshme, në përputhje me rregulloret kombëtare të sigurisë për shëndetin
për COVID-19, për të nxitur përpjekjet që synojnë përmirësimin e edukimit financiar të të rinjve.
Tema zyrtare e Javës së Parasë 2021 ishte “Kujdesu për veten, kujdesu për paratë e tua!”.

Numri total i organizatave pjesëmarrëse: 				

87

Numri i fëmijëve dhe të rinjve që arritën këto aktivitete: 		

4,500

Numri i të rriturve të arritur drejtpërdrejt: 				

300

Numri i personave të arritur në mënyrë indirekte: 			

300,000
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Ashtu si në vitet e mëparshme, programi i Javës së parasë ofroi mundësi
interesante që studentët të përfshihen në shumë aktivitete edukative, duke
respektuar të gjitha masat për të kufizuar përhapjen e pandemisë COVID-19.
Në datën 23 mars 2021, Banka e Shqipërisë hapi Javën e Parasë në një
ceremoni online me fjalën përshëndetëse nga z. Gent Sejko, Guvernator i
Bankës së Shqipërisë, znj. Evis Kushi, Ministre e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve,
dhe z. Silvio Pedrazzi, Kryetar i Shoqatës Shqiptare të Bankave.
U ndanë disa çmime për fituesit e 4 konkurseve të iniciuara më parë nga BSH
dhe AAB.
• Konkursi “Vizatimi më i mirë” drejtuar nxënësve të klasave të 5-ta të
shkollave fillore të vendit - mbështetur nga Alpha Bank Albania.
• Konkursi me fotomontazhe drejtuar nxënësve të klasave 8-ta dhe 9-ta të
shkollave fillore - mbështetur nga FIbank Albania.
• Konkursi “Video më i mirë” drejtuar nxënësve të shkollave të mesme mbështetur nga Tirana Bank.
• Postimi më i mirë në Facebook me temë: “Ndikimi i Covid-19 në ekonomi dhe
menaxhimi i financave personale gjatë pandemisë”, drejtuar studentëve të
fakulteteve të Ekonomisë dhe Financë-Bankë – mbështetur nga OTP Bank
Albania.
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Më 25 mars 2021, në Shqipëri u organizua për herë të tretë Kuizi Evropian
i Parasë. Ky konkurs është kthyer në një traditë të përvitshme dhe synon
përmirësimin e njohurive financiare te fëmijët dhe të rinjtë. Skuadra fituese
ishte nga shkolla “Sotir Gurra” nga qyteti i Korçës, e cila përfaqësoi Shqipërinë
në finalen e Kuizit Evropian të Parasë i zhvilluar online, më 21 prill 2021.
Më datë 25 mars 2021, Dr. Spiro Brumbulli, Sekretar i Përgjithshëm i AABsë, zhvilloi një takim dhe leksion online me studentë të Departamentit të
Ekonomisë dhe Financës, në Universitetin Evropian të Tiranës (UET). Fokusi i
këtij leksioni ishte përfshirja financiare, arsimi financiar dhe bankat tregtare.
Më datë 26 mars 2021, AAB në bashkëpunim me Universitetin Evropian të
Tiranës (UET) organizoi një leksion të hapur me studentë të Departamentit
të Ekonomisë dhe Financës. Gjatë këtij leksioni të prezantuar nga znj. Ediola
Biçaku, Drejtuese e Departamentit të Auditimit të Brendshëm në Intesa
Sanpaolo Bank, studentët u njohën me rolin dhe funksionet e auditimit të
brendshëm në sektorin bankar.
Leksione të hapura gjatë vitit nga përfaqësuesit e AAB-së për çështje apo
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fusha me interes në dobi të Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës:
• Më 2 shkurt 2021 në Fakultetin e Biznesit, Sekretari i Përgjithshëm i
AAB-së, Dr. Spiro Brumbulli, mbajti një leksion të hapur online me temë
“Ekonomia, përfshirja financiare dhe bankat”.
• Në 4 qershor 2021, Drejtuesja e Departamentit të Rrezikut të Kredive në
Bankën Kombëtare Tregtare (BKT), znj. Admira Mlika, organizoi një leksion
të hapur me temë “Menaxhimi i rrezikut të kredisë gjatë pandemisë së
Covid-19”, me pjesëmarrjen e studentëve të programit Master Shkencor
nga Fakulteti i Biznesit.

Rrjeti Shqiptar për Edukimin Financiar
(ANFE) & Strategjia Kombëtare për
Edukimin Financiar
Gjatë vitit në shqyrtim, roli i AAB-së si anëtare kishte të bënte kryesisht me
pjesëmarrjen në procesin e hartimit të strategjisë kombëtare për edukimin
financiar dhe tema të tjera me interes për tregun financiar, të cilat përfshijnë
kontributin e ANFE-së në drejtim të ndërgjegjësimit për edukimin financiar
dhe përmirësimin e nivelit të edukimit financiar në të gjitha segmentet e
popullsisë.
Më 14 korrik u mbajt një takim online me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga
AAB, Banka Botërore (BB) dhe Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) në
lidhje me strategjinë sektoriale të edukimit financiar (SEF). Ekspertët e BB-së i
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erdhën në ndihmë BSH-së në hartimin e strategjisë së parë që do të miratohet
më pas nga Komiteti Kombëtar i Sistemit të Pagesave. Ministria e Arsimit do
të përfaqësohet nga Agjencia e Zhvillimit të Kurrikulave si pjesë e grupit të
punës dhe AAB do të koordinojë kontributin e ANFE-së në këtë nismë.
AAB attended a series of educational activities organized during
AAB mori pjesë në një sërë aktivitetesh edukative të organizuara gjatë
Javës Botërore të Investitorëve, nën kujdesin e Autoritetit të Mbikëqyrjes
Financiare dhe në bashkëpunim me anëtarët e Rrjetit Shqiptar për Edukimin
Financiar (ANFE).
Kjo fushatë synonte të kontribuonte për të kuptuar më mirë konceptet
financiare nga publiku dhe për të informuar më mirë njerëzit në mënyrë që të
mbrojnë në mënyrë më efektive financat e tyre.
Mes shumë aktivitetesh, AAB mori pjesë në aktivitetin “Ne flasim gjuhën
e tregjeve financiare”, ku morën pjesë 100 nxënës nga 10 shkolla të mesme
në vend, organizuar me mbështetjen e AAB-së. Studentëve iu kërkua të
hartonin një fjalorth me terma dhe koncepte bazë në fushën e investimeve
dhe sipërmarrjes, të shprehur në një gjuhë të thjeshtuar të përshtatshme për
të rinjtë.
Më 7 tetor 2021, u organizua ceremonia e ndarjes së çmimeve mes miqve
dhe bashkëpunëtorëve të çmuar për të uruar fituesit për arritjet, kontributin
dhe angazhimin e tyre.
Në Ditën Ndërkombëtare të Kursimeve, 29 tetor 2021, u organizua Loja e
Kursimeve Online, e mbështetur nga AAB dhe partnerë të tjerë të ndryshëm:
Anëtarët e ANFE, Junior Achievement of Albania, Shoqata Shqiptare e
Mikrofinancave & German Sparkassestiftung në Shqipëri, një aktivitet ku u
përfshinë 35 nxënës të shkollave të mesme të ndryshme të vendit.
Libri “Hapat e parë në financë”
AAB mirëpriti iniciativën e Federatës Evropiane të Bankave (EBF) dhe ndoqi
praktikat e mira të Shoqatave Evropiane të Bankave për t’u prezantuar
mësuesve, nxënësve dhe të gjithë palëve të tjera që kanë shfaqur interes për
njohuritë e edukimit financiar një mjet të vlefshëm që mund të ndihmojë se
si të hedhim hapat e parë financiarë. Ky libër do të shërbejë si një udhëzues
funksional për mësuesit jo të përfshirë në fushën e ekonomisë që mbështesin
nxënësit e tyre për të marrë pjesë në Konkursin Evropian të Kuizit të Parasë që
AAB organizon gjatë Javës së Parasë.
Projekti mbështetet financiarisht nga Fondi Evropian për Zhvillimin e Evropës
Juglindore SA (EFSE DF).
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KOMUNIKIMET, MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN
DHE MBROJTJA LIGJORE
Pandemia e COVID-19 vazhdon ta mbajë botën pezull dhe kjo ka ndikuar tej mase në shoqëri për sa i përket mënyrës
se si ne punojmë dhe ndërveprojmë me njëri-tjetrin. Gjatë vitit, AAB-ja vazhdoi të ishte një burim informacioni. Kryetari
dhe Sekretari i Përgjithshëm i AAB-së janë ftuar shpesh për të mbajtur fjalime ose për të marrë pjesë në aktivitete, me
qëllim shtjellimin e pikëpamjeve të sektorit lidhur me çështjet kryesore aktuale.
• Prania e medias gjatë vitit 2021: 12 intervista me Sekretarin e Përgjithshëm..

Marrëveshje bashkëpunimi
Më 22 korrik u lidh një Marrëveshje Bashkëpunimi midis Shoqatës Shqiptare
të Bankave (AAB) dhe Universitetit Epoka. Kjo Marrëveshje Bashkëpunimi mundëson organizimin e aktiviteteve dhe bashkëpunimin në fushën e
edukimit financiar, kontributin në botime, si dhe shkëmbimin e informacionit
apo materialeve kërkimore me interes të përbashkët në fushat përkatëse të
secilës prej palëve.
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Marrëveshja u nënshkrua nga Sekretari i Përgjithshëm i AAB-së, z. Spiro Brumbulli, dhe Rektori i Universitetit Epoka, Prof. Dr. Güngör Turan.

Fushatë sensibilizuese për përdorimin e kartave
AAB, në bashkëpunim me Visa, nisi një fushatë informacioni për të rritur ndërgjegjësimin e konsumatorëve për përdorimin e kartave bankare për të zvogëluar transaksionet e parave në ekonomi. Koncepti u prezantua në mënyrë
vizuale përmes një metafore të një historie dashurie.
Efikasiteti i përdorimit të kartës si mjet pagese u realizua përmes tre videove dhe u trajtua në formën e një letre
drejtuar “dashurisë” së vjetër (kartëmonedhës), duke krahasuar cilësitë e dy mjeteve të pagesës dhe duke theksuar
arsyen pse duhet të përdoret karta në vend të parave cash. Fushata zgjati dy muaj.
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Pjesëmarrja në takime dhe ngjarje kombëtare dhe
ndërkombëtare
Në vitin 2021, Shoqata Shqiptare e Bankave mori pjesë në takime të
ndryshme rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare dhe aktivitete
virtuale.

Përfaqësuesit e Sekretariatit të AAB-së morën pjesë në Konferencën e 8-të të AML-së dhe Përputhshmërisë: Lufta
kundër Krimit Financiar (19 shkurt 2021) organizuar nga Shoqata e Bankave për Evropën Qendrore dhe Lindore
(BACEE).
Në datat 13-14 janar, Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë organizoi një trajnim online me
temë “Aksesi në financa”, i cili u ndoq nga 80 pjesëmarrës. Sekretari i Përgjithshëm i AAB-së, z. Spiro Brumbulli,
një nga pjesëmarrësit në këtë trajnim, shpjegoi rolin e bankave si komponentë kyç të sistemit financiar, investimin e
bankave në edukimin financiar dhe mundësitë e financimit të biznesit.
AAB mori pjesë në takimin e 51-të dhe të 52-të të anëtarëve të asociuar të Federatës Evropiane të Bankave, të
cilët u mbajtën përkatësisht më 17 maj dhe 29 shtator. Në këto takime virtuale mori pjesë Sekretari i Përgjithshëm i
AAB-së, z. Spiro Brumbulli, i cili prezantoi zhvillimet më të fundit në ekonominë shqiptare dhe sektorin bankar.
Më 1 nëntor, Këshilli Tatimor zhvilloi një takim për të diskutuar paketën fiskale për vitin 2022. Në këto takime, AAB u
përfaqësua nga Sekretari i Përgjithshëm i saj.
Në datën 16 dhjetor, Komiteti Kombëtar i Sistemit të Pagesave (KKSP) në Bankën e Shqipërisë zhvilloi mbledhjen e
7-të online, të kryesuar nga Kryetarja e tij, znj. Luljeta Minxhozi, Zëvendës Guvernatorja e parë e Bankës së Shqipërisë.
AAB, anëtare e KKSP-së, mori pjesë në këtë takim dhe u përfaqësua nga Sekretari i Përgjithshëm i saj, z. Spiro Brumbulli, kryetarja e Komitetit Ndihmës për Pagesat, Kartat, Digjitalizimin dhe Kanalet Alternative, znj. Irida Huta, si dhe
të tjerë përfaqësues të bankave anëtare.
Ndër çështjet kryesore të analizuara ishin masat e marra në kuadër të hartimit të Strategjisë Kombëtare të Edukimit Financiar. AAB është një nga palët e interesit të përfshira në hartimin e strategjisë.
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Publikime
Për sa i përket botimeve, botimet e Shoqatës Shqiptare të Bankave janë
si në vijim:

Revista “Bankieri” – Nr. 38, Nr. 39, Nr. 40, Nr. 41
Katër edicione të revistës “Bankieri” u përgatitën dhe botuan në dy gjuhë në vitin 2021. Këto përfshijnë artikuj të
shkruar nga ekspertë bankarë, akademikë, përfaqësues të biznesit, etj. Kopjet fizike të këtyre revistave u shpërndanë
në banka, institucione, individë, shoqata, universitete dhe media. Revistat mund të shkarkohen në internet në faqen

Bankieri
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Bankingu dhe pandemia

Raporti Vjetor 2021, shqip dhe anglisht version elektronik.

Botim Nr. 41
Tetor 2021

Bankieri

Botim Nr. 39
Prill 2021

Bankieri

Botim Nr. 38
Janar 2021

zyrtare të internetit të AAB-së dhe në profilet përkatëse në rrjetet sociale.
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Raportet vjetore të CSR: Bankat për Shoqërinë 2021, shqip dhe
anglisht, kopje elektronike dhe fizike.

Buletinet me email
Janë publikuar dhe u janë shpërndarë anëtarëve çdo muaj. Këto buletine synojnë të informojnë dhe përditësojnë
lexuesit mbi aktivitetet kryesore të AAB-së, takimet me autoritete dhe organizata të ndryshme për çështjet në diskutim
që kanë të bëjnë me sektorin bankar, pjesëmarrjen e përfaqësuesve të AAB-së në takime të ndryshme dhe mbledhjet
e Komiteteve të AAB-së.

Të dhëna
Statistikat e publikuara në faqen zyrtare të AAB-së parashtruan të dhënat e paaudituara të tremujorit për treguesit
kryesorë të sistemit bankar sipas SNRF-ve, si dhe të dhëna agregate mujore për të gjithë sistemin.

Mediat sociale
Gjatë vitit 2021, angazhimi i përmbajtjes së AAB-së u rrit dhe ndjekësit e
mediave sociale u rritën krahasuar me një vit më parë.

2020

661 ndjekës

2020

6,067 pëlqime

2020

7,098 ndjekës

2021

725 ndjekës

2021

6,278 pëlqime

2021

7,853 ndjekës
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Aktivitete Sociale
Darkë vjetore
Më 15 dhjetor, Asambleja e Anëtarëve të Shoqatës Shqiptare të Bankave (AAB) zhvilloi mbledhjen e fundit të vitit
2021. Në këtë Asamble u prezantua aktiviteti i Shoqatës gjatë vitit në shqyrtim dhe anëtarët vendosën miratimin e
planit të biznesit dhe buxhetit për vitin 2022.
Takimi u pasua nga një aktivitet i veçantë i fundvitit, i cili organizohet tashmë si traditë nga AAB, ku morën pjesë
Drejtorët e Përgjithshëm dhe përfaqësues të bankave anëtare dhe kryetarët e komiteteve teknike të AAB-së. Të ftuar
nderi ishin Guvernatori Gent Sejko dhe përfaqësues të tjerë të Bankës së Shqipërisë, Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv
i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare Shqiptare dhe Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë Shqiptare të Sigurimit të Depozitave, z. Genci Mamani.
Z. Bledar Shella, Kryetar i AAB-së dhe Drejtor Ekzekutiv i OTP Bank Albania, përshëndeti pjesëmarrësit me fjalën e tij
të mirëseardhjes. Gjithashtu, të pranishmit u përshëndetën edhe Guvernatori z. Gent Sejko dhe z. Ervin Mete.
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Darkë rrjetëzimi me anëtarët e Komiteteve të AAB-së
Bordi Mbikëqyrës i AAB-së organizoi një darkë me anëtarët e Komitetit të Përputhshmërisë dhe Rrezikut, përkatësisht
më 7 tetor dhe 3 nëntor. Këto takime organizohen për të vlerësuar njerëzit që tregojnë përkushtimin dhe dedikimin e
tyre ndaj Shoqatës.
Të pranishmit u vlerësuan për punën, përkushtimin dhe angazhimin e tyre, duke siguruar standarde dhe cilësi të lartë
të veprimtarisë bankare në interesin më të mirë të sektorit dhe ekonomisë.
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Takim me Shoqatën e Bankave të Kosovës
Më 1 tetor 2021, Kryetari i AAB-së, z. Bledar Shella së bashku me Sekretarin e Përgjithshëm të AAB-së, z. Spiro
Brumbulli, mirëpritën vizitën e ekipit të Shoqatës së Bankave të Kosovës, të kryesuar nga Drejtori Ekzekutiv, z. Petrit
Balija. Takimi u fokusua në sektorin bankar në Shqipëri dhe Kosovë dhe u zhvillua në një atmosferë mjaft miqësore me
rekomandimin për forcimin dhe thellimin e bashkëpunimit mes palëve.

Ceremonia e përcjelljes për z. Silvio Pedrazzi
Më datë 16 qershor 2021, AAB organizoi ceremoninë e përcjelljes për z. Silvio Pedrazzi, me rastin e përfundimit të
misionit të tij si Drejtor Ekzekutiv i Intesa Sanpaolo Bank Albania. Në emër të Shoqatës Shqiptare të Bankave (AAB),
Kryetari i AAB-së, z. Bledar Shella, shprehu mirënjohjen e tij për kontributin e z. Pedrazzi si Kryetar i AAB-së dhe për
drejtimin disa vjeçar të një banke të suksesshme në Shqipëri. Një falënderim të veçantë për z. Pedrazzi u shpreh edhe
nga Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko.
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KOMITETET TEKNIKE
- MOMENTET KYÇE DHE ARRITJET
Sistemi bankar operon në një mjedis mjaft kompleks, me shumë ndryshime
të shpejta dhe të thella në të gjitha fushat e biznesit; në këtë këndvështrim
kërkohet një bashkëpunim i rreptë dhe efektiv ndërmjet anëtarëve për të
ndjekur një reagim efektiv dhe, në të njëjtën kohë, për të ruajtur një qasje
proaktive kundrejt institucioneve dhe rregullatorëve. Për këtë qëllim, AAB,
duke shfrytëzuar kompetencat, aftësitë dhe njohuritë e bankave anëtare,
krijon komitete teknike për të adresuar vazhdimisht çështjet kryesore
brenda fushëveprimit të saj. Komitetet Teknike, bazuar në kompetencat
e tyre profesionale, janë organet që synojnë t’i ofrojnë Bordit Mbikëqyrës
dhe Sekretarit të Përgjithshëm propozimet dhe përgjigjet e kërkuara në
fushat e tyre specifike të përgjegjësisë.
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Gjatë muajit qershor, komitetet e reja teknike të përhershme organizuan
mbledhjet e tyre të para. Sipas agjendës së përcaktuar, këto komitete
zhvilluan zgjedhjet dhe anëtarët caktuan kryetarët e komiteteve.
Gjithashtu, pjesë e agjendës së këtyre takimeve ishte edhe rishikimi i
rregullores së re të brendshme të këtyre komiteteve.
*Neni 32, Statuti i ri i AAB-së

Aktiviteti i Komiteteve gjatë vitit në shqyrtim:
Komiteti Ligjor
Komiteti Ligjor i AAB-së diskutoi çështjet që lindin në lidhje me udhëzimin e Dhomës Kombëtare të Përmbaruesve
Gjyqësorë Privatë “Për unifikimin e mënyrës së veprimit të përmbaruesve privatë gjatë procesit të përmbarimit, për
veprimet e kushtëzuara nga komunikimi me bankat tregtare private, vendosjen e urave të komunikimit me to dhe
veprimet e kryera për respektimin e rendit të preferencës dhe veprimet përmbarimore për kredinë alternative të
overdraftit”. Në datën 4 shkurt, AAB i drejtoi një shkresë zyrtare Ministrit të Drejtësisë, Guvernatorit të Bankës së
Shqipërisë dhe një kopje Kryetarit të DKPP-së, ku kërkonte të ndërmerrte masat e nevojshme për këto udhëzime të
DKPP-së, të publikuara mbi kompetencat dhe mosrespektimin e kuadri ligjor në fuqi.
Mbledhja e përbashkët e Komitetit Ligjor dhe Përputhshmërisë - Me rekomandim të Bordit Mbikëqyrës të AAB-së, më
10 shtator u organizua takimi i përbashkët i dy komiteteve. Pjesëmarrësit ranë dakord që krahas komenteve përkatëse
që bankat i kanë drejtuar Bankës së Shqipërisë, t’i paraqesin kësaj të fundit qëndrimin e AAB-së, duke u fokusuar në
çështjet kryesore që lidhen me draft ndryshimet e rregullores “Për parimet bazë të menaxhimit të bankave dhe degëve
të bankave të huaja dhe kriteret për miratimin e administratorëve të tyre”. Kjo shkresë iu dërgua autoritetit mbikëqyrës
më 17 shtator.
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Komiteti i Përputhshmërisë
Më 23 shkurt, përfaqësuesit e Komitetit të Përputhshmërisë së AAB-së morën pjesë në takimin konsultativ të
organizuar nga Drejtoria e AML-së, i cili u fokusua në diskutimet mbi projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në
ligjin “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”. Në takim morën pjesë edhe përfaqësues
nga Banka e Shqipërisë.
Më 12 tetor, Kryetari i Komitetit të Përputhshmërisë së AAB-së së bashku me përfaqësuesin e Zyrës Ekzekutive të AABsë morën pjesë në takimin e organizuar nga Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB). Gjatë takimit u diskutuan çështjet
kryesore të hasura nga subjektet raportuese gjatë regjistrimit të pronarëve përfitues, së bashku me përmirësimet e
mundshme që do të ndërmerren në këtë proces për të lehtësuar mbarëvajtjen e procesit të regjistrimit të pronarëve
përfitues..

Komiteti i Menaxhimi të Rrezikut
Kryesia e komitetit theksoi çështjet lidhur me Rregulloren “Për raportin neto të qëndrueshëm të financimit të bankave”,
miratuar në datën 2 dhjetor 2020, nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, konkretisht, në përputhje me
kërkesat e rregullores, u përqendrua kryesisht në datën e përfundimit të raportimit ndërmjetës, qershor 2021, dhe
afatin e fundit në fund të prillit për dorëzimin e opinioneve të bankave.
Më 15 prill është dërguar një shkresë ku kërkohej shtyrja e afatit për dorëzimin e opinioneve deri në fund të majit 2021
dhe shtyrja e afatit të detyrimit për raportim deri në nëntor 2021. Banka e Shqipërisë shqyrtoi dhe miratoi kërkesën
për paraqitjen e opinionit të bankave.
Mjaftueshmëria e kapitalit ishte një nga temat kryesore shqetësuese të ngritura nga ky komitet. Më 21 prill, u mor në
shqyrtim rishikimi i afatit kohor të raportimit dhe zbatimit të rregulloreve. Ndërkohë, anëtarët e kryesisë shqyrtuan
konsideratat dhe rekomandimet e tyre, të cilat iu prezantuan Këshillit Mbikëqyrës të AAB-së më 24 maj 2021 dhe më
pas iu drejtuan Bankës së Shqipërisë.
Në tetor, anëtarët e komitetit kërkuan bashkëpunim me autoritetin mbikëqyrës në lidhje me këto kërkesa dhe
shkëmbyen informacione dhe diskutuan vendimin e qeverisë për emetimin e një eurobondi me vlerë 500 milionë euro.
Pas mbledhjes së Komitetit të Rrezikut, AAB i kërkoi Bankës së Shqipërisë aplikimin e peshave zero të rrezikut për
eurobondin 500 milionë euro, që pritet të emetohet në fillim të vitit 2022. Autoriteti miratoi kërkesën dhe vendimi u
botua në Fletoren Zyrtare nr. 178, datë 16.11.2021.

Komiteti i Burimeve Njerëzore
Komiteti u mblodh më 21 prill për të diskutuar mbi pjesëmarrjen e bankave në Anketën e Kompensimeve dhe
Përfitimeve të Korn Ferry 2021 për tregun shqiptar. Bankat vendosën të marrin pjesë në anketë një herë në dy vjet dhe
të diskutojnë për riprogramimin e paraqitjes së të dhënave përfundimtare.
Tema të tjera të diskutuara gjatë gjithë vitit: dispozitat për pushimin vjetor sipas Kodit të Punës, praktikat e studentëve
dhe efektet aktuale të Covid-19, rregullorja “Për parimet bazë të administrimit të bankave dhe degëve të bankave të
huaja dhe kriteret e miratimit të administratorëve të tyre”, trajnimet e ardhshme; etj.AAB u drejtoi një shkresë zyrtare
autoriteteve përkatëse në lidhje me çështjen e pushimeve vjetore për të dhënë një interpretim më të gjerë të nenit
93, pika 3 të Kodit të Punës, për ato raste specifike kur vetë punonjësi (në bazë të kërkesës së tij/saj) kërkon të marrë
ditë pushimi më pak se një javë kalendarike, duke marrë parasysh faktin se të paktën shumica e ditëve të pushimit të
punonjësve (minimumi dy javë) merren në mënyrë të pandërprerë.
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Komiteti i Auditimit
Komiteti zhvilloi mbledhjen e parë më 27 maj. Në bazë të zgjedhjeve të zhvilluara, anëtarët emëruan në krye të
Komitetit z. Ilir Rudi, përfaqësues i Bankës Amerikane të Investimeve. Agjenda përfshinte shqyrtimin e rregullores së
re të brendshme të komitetit dhe diskutime lidhur me aktivitetet e organizuara gjatë muajit maj, Muajit Ndërkombëtar
të Ndërgjegjësimit të Auditimit të Brendshëm.

Komiteti i Financave dhe Kontabilitetit
Komiteti i drejtoi shqetësimin e tij Bankës së Shqipërisë për mungesën e informacionit mbi ecurinë e planeve të BSH
për zbatimin e FinRep/SNRF. AAB i ka kërkuar disa herë kësaj të fundit që të informojë në kohë sektorin për planin
e zbatimit apo draft metodologjinë. Këto ndryshime janë të rëndësishme për sektorin dhe çdo bankë duhet të ketë
informacionin e nevojshëm me qëllim alokimin e investimeve dhe për analizën e ndikimeve financiare që rrjedhin nga
këto ndryshime.

Komiteti i Sigurisë së TIK dhe TI
Muaji i Sigurisë Kibernetike dhe aktivitetet e organizuara gjatë muajit tetor ishin temat kryesore të diskutuara. Fushata
njëmujore shërbeu për të promovuar rekomandime të përditësuara në fushën e sigurisë kibernetike për të krijuar besim
në shërbimet online dhe për të mbështetur qytetarët në mbrojtjen e të dhënave të tyre personale, financiare dhe
profesionale në internet. Fokusi i këtij Komiteti ishte te ndryshimet e reja në rregulloren për Sigurimin Kibernetik të
Autoritetit Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK/NAECCS).
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Komiteti Ndihmës i Pagesave, Kartave, Digjitalizimit dhe Kanaleve
Alternative
Në kuadër të vendimit të Këshillit Mbikëqyrës u themelua Komiteti Ndihmës i Pagesave, Kartave, Digjitalizimit dhe
Kanaleve Alternative. Më 7 tetor u zhvillua takimi i parë i këtij Komiteti, i cili shënoi edhe procesin zgjedhor. Komiteti
përbëhet nga 12 përfaqësues nga të gjitha bankat anëtare.
Në takimin virtual të zhvilluar më 24 nëntor, anëtarët ndanë shqetësimet e tyre për projektin “Për zbatimin e shlyerjes
së transfertave në euro brenda vendit” nga Banka e Shqipërisë. Në vijim të takimit, Zyra Ekzekutive e AAB-së iu
drejtua Bankës së Shqipërisë me kërkesë për shtyrje të afatit si dhe duke parashtruar disa shqetësime të tjera të
unifikuara lidhur me projektin.
Më 21 tetor u organizua një takim virtual pas një kërkese të dërguar bankave nga Komisioni i Prokurimit Publik.
Anëtarët ranë dakord për nevojën e bashkëpunimit me autoritetin për të fuqizuar e-Albania dhe për ta shndërruar atë
në një platformë ku kryhen jo vetëm tregtia elektronike, por edhe shërbimet bankare..

Ad-hoc
Drejtuesit e Departamenteve të Thesarit të bankave anëtare trajtuan shqetësimet lidhur me miratimin e ndryshimeve
rregullatore, veçanërisht të Rregullores Nr. 59 “Për transparencën e produkteve dhe shërbimeve bankare”, të cilat
kanë lindur si rezultat “Për procesin e ndryshimit/zëvendësimit të normave të interesit referencë”. Përmes një shkrese
zyrtare, AAB-ja i kërkoi Bankës së Shqipërisë të nxiste miratimin e klauzolës së kujdesit që mund të përdoret nga
bankat, pasi ajo çon në unifikimin e saj në të gjithë sistemin bankar dhe në këtë mënyrë e bën atë më të kuptueshme/
të pranueshme për klientin.
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TAKIME TË TJERA GJATË VITIT 2021
AAB-ja organizoi një sërë takimesh me vendimmarrësit më kryesorë nga
bankat anëtare dhe ekspertët nga një gamë e gjerë sektorësh, duke
ofruar mundësi unike për dialog dhe shkëmbim të nivelit të lartë në lidhje
me tematikat në zhvillim dhe me përparësi.

Takime me institucionet publike
Takim i anëtarëve të Bordit Mbikëqyrës të AAB-së me
Guvernatorin Sejko
Më datë 29 qershor 2021, anëtarët e
Bordit Mbikëqyrës të Shoqatës Shqiptare
të Bankave (AAB) të kryesuar nga Kryetari
i AAB-së, z. Bledar Shella, dhe Sekretari i
Përgjithshëm i AAB-së, z. Spiro Brumbulli,
zhvilluan një takim me Guvernatorin e
Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko. Të
pranishëm ishin Zëvendësguvernatorja e
Parë e Bankës së Shqipërisë, znj. Luljeta
Minxhozi, Zëvendësguvernatorja e Dytë,
znj. Natasha Ahmetaj dhe drejtues të tjerë të
Bankës së Shqipërisë. Ky takim u zhvillua në
kuadër të dialogut të vazhdueshëm ndërmjet
Bankës së Shqipërisë dhe sektorit bankar,
për çështje që lidhen me veprimtarinë dhe
rolin e bankave në ekonomi..
Diskutimet e këtij takimi u fokusuan në
çështje të rëndësishme që po trajtohen
nga sektori bankar, të tilla si kërkesat
rregullatore për kapitalin e bankës, çështjet
që lidhen me përmbaruesit privatë, rishikimi
i primeve të sigurimit të depozitave, nevoja
për koordinim dhe harmonizim për kërkesat
që vijnë nga Banka e Shqipërisë, dhe
shpërndarja e dividendit për vitin 2020..
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Pjesëmarrja në Komitetin Drejtues të Ministrisë së Financave dhe
Ekonomisë
Më 5 nëntor, Sekretari i Përgjithshëm i AAB-së mori pjesë në Komitetin Drejtues të Ministrisë së Financave dhe
Ekonomisë të kryesuar nga Ministri i Financave. Në këtë takim ishte i pranishëm edhe Drejtori i Përgjithshëm i Drejtorisë
së Tatimeve. Përfaqësuesit e AAB-së trajtuan shqetësimet e sektorit bankar lidhur me procesin e vizualizimit. Në këtë
drejtim, u kërkua rivendosja e komunikimit për çështjet teknike me Grupin e Fiskalizimit të DPT-së. Më tej, u prezantuan
disa çështje lidhur me zbatimin e ligjit “Për Regjistrin Qendror të Llogarive Bankare”.
U morr vendimi për rivendosjen sa më të shpejtë të komunikimit teknik ndërmjet bankave dhe DPT-së për procesin e
fiskalizimit.

Takim me Ministrin Çuçi
Më datë 6 dhjetor 2021, Nënkryetari i AAB-së, z. Seyhan
Pencabligil, së bashku me z. Maltin Korkuti, anëtar i Bordit
Mbikëqyrës të AAB-së dhe Sekretarin e Përgjithshëm
të AAB-së, z. Spiro Brumbulli, u pritën nga Ministri i
Brendshëm. Z. Bledi Çuçi. Biseda u fokusua te ndryshimet
e mundshme të ligjit nr. 34/2019 “Për administrimin
e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara”, për
rregullimin e marrëdhënies ndërmjet bankave dhe Institutit
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të Sigurimeve Shoqërore (ISSH) – Gjendjes Civile, për dorëzimin e certifikatës së lindjes për pensionistët, si dhe për
mundësinë e rishikimit të Udhëzimit nr.130, datë 05.03.2018 “Për funksionimin e shërbimit privat të sigurisë fizike”. Takimi
u karakterizua nga një mirëkuptim i ndërsjellët nga të dyja palët dhe angazhimi për bashkëpunim të mëtejshëm..
Në vijim të këtij takimi, Zyra Ekzekutive e AAB-së, përmes një shkrese zyrtare drejtuar Ministrit të Brendshëm, prezantoi
rreziqet e sigurisë fizike në sektorin bankar dhe parashtroi disa propozime për përmirësime të mëtejshme.
Më 14 dhjetor, Sekretari i Përgjithshëm i AAB-së zhvilloi një takim me Drejtorin e Përgjithshëm të Institutit të Sigurimeve
Shoqërore, duke u fokusuar në procesin e vlefshmërisë së statusit jetësor të një pensionisti. Palët ranë dakord të vijojnë
takimet teknike për të diskutuar më tej dhe për të gjetur mënyrën më të mirë për të përmirësuar bashkëpunimin dypalësh
për llogaritë e pensioneve.

Takim me Zëvendëskryeministrin
Më datë 6 dhjetor 2021, Bordi Mbikëqyrës i AAB-së, i kryesuar nga Kryetari i AAB-së, z. Bledar Shella, zhvilloi një takim
me Zëvendëskryeministrin e Shqipërisë dhe Ministrin e Shtetit për Programin e Rindërtimit dhe Reformës, z. Arben
Ahmetaj. Z. Ahmetaj u njoh nga anëtarët e Bordit me problematikat kyçe që lidhen me zhvillimin ekonomik, digjitalizimin
dhe projektet për vitin 2022. Gjithashtu, palët diskutuan se si të përmirësohet më tej bashkëpunimi mes industrisë
bankare dhe institucioneve publike.
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Takim me Kryeadministratorin e Agjencisë për Administrimin e
Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara
Më 14 tetor, Kryetari i Komitetit Ligjor të AAB-së së bashku me Sekretarin e Përgjithshëm të AAB-së morën pjesë në takimin
me përfaqësues të Agjencisë për Administrimin e Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara. Takimi u përqendrua tek
e drejta reale e palëve të treta gjatë procesit të konfiskimit të pasurive sipas ligjit antimafia dhe ndryshimet e mundshme
të ligjit nr. 34/2019 “Për administrimin e pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara”, duke synuar shpërndarjen e të
ardhurave tek të tretët me të drejta reale mbi pasuritë e konfiskuara dhe të shitura.

Takim me Ministrin e Drejtësisë
Më datë 12 tetor 2021, anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të AAB-së, të kryesuar nga Kryetari i Bordit z. Bledar Shella
zhvilluan një takim zyrtar me Ministrin e Drejtësisë z. Ulsi Manja. Ndër temat kryesore të diskutimit ishin të drejtat e
bankave në pozicionin e tyre si kreditore për pasuritë e konfiskuara, nevoja për ndryshime në Kodin Civil të Republikës së
Shqipërisë, si dhe çështje që lidhen me shërbimin e përmbarimit gjyqësor privat.

Takim me përfaqësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë
Më 28 tetor 2021, AAB mori pjesë në një takim me përfaqësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë:
Zëvendësministret Adela Xhemali dhe Vasilika Vjero dhe z. Arlind Gjokuta, Sekretar i Përgjithshëm..
Diskutimi u fokusua në çështjet e industrisë bankare që lidhen me ecurinë e zbatimit të projektit të fiskalizimit, emetimin
e eurobondit të pestë, draft ndryshimit të fundit në ligjin “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të
terrorizmit”, si dhe probleme të tjera të hasura gjatë zbatimit të ligjit “Për regjistrin e llogarive bankare”. Gjithashtu, u
diskutua çështje lidhur me bashkëpunimin dhe koordinimin e mundshëm për çështjet e pagesave për shërbimet publike
dhe shtetërore nëpërmjet platformës e-Albania, si dhe qasjen në të dhënat e kësaj platforme..

Takime me institucione ndërkombëtare
Takime me Bankën Botërore
Më 21 tetor 2021, anëtarët e Bordit Mbikëqyrës të AAB-së u pritën në një takim nga Menaxheri i Bankës Botërore
për Shqipërinë, z. Emanuel Salinas. Gjatë këtij takimi, Kryetari i AAB-së, z. Shella theksoi problematikat me të cilat po
përballet industria bankare lidhur me kërkesat për kapital në kuadër të zbatimit të kërkesave të Basel III dhe rishikimit
të primit të sigurimit për depozitat. Anëtarët theksuan çështjen e përmbarimit privat, e cila mbetet ende e pazgjidhur. Z.
Salinas, së bashku me përfaqësues të tjerë të Bankës Botërore, shprehën mirëkuptimin e tyre lidhur me shqetësimet e
ngritura dhe u shprehën se do të kryejnë një analizë më të thelluar përpara se të japin opinionin apo qëndrimin e tyre. Ky
takim u zhvillua në frymën e një mirëkuptimi, bashkëpunimi dhe përkushtimi për komunikime të mëtejshme.
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Takim online me ekipin e Komisionit Evropian të DG NEAR
Në datat 16-18 nëntor 2021, ekipi i Komisionit Evropian nga DG NEAR, DG ECFIN dhe DG EMPL (punësimi) diskutuan në
një takim online me autoritetet shqiptare mbi Programin e Reformës Ekonomike në Shqipëri (PRE) 2022-2024, i cili është
në proces hartimi. Një nga çështjet e diskutuara gjatë misionit ishte edukimi financiar, përfshirja financiare dhe qasja në
financa, si dhe Strategjia e Edukimit Financiar.
Duke pasur parasysh se bankat luajnë një rol kyç dhe nisur nga vëmendja e veçantë të Bankës Botërore në këtë fushë, më
16 nëntor, Sekretari i Përgjithshëm i AAB-së zhvilloi një takim me znj. Sarah Jurreit nga DG ECFIN dhe z. Andrew Williams
nga DG NEAR.

Takimi mbi klimën kuadër të biznesit për bujqësinë
Banka Gjermane për Zhvillim (KfW) ka iniciuar një studim për sektorin e sigurimeve në fushën e bujqësisë në Shqipëri,
në bashkëpunim me Qeverinë e Shqipërisë dhe Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave
(MBZHRAU). Bëhet fjalë për palët e interesit në sektorin e bujqësisë (fermerët tregtarë, pronarët e vegjël në zinxhirin e
vlerës, agrobizneset, fermerët e orientuar drejt eksportit) që mund të jenë të interesuar të blejnë sigurime bujqësore për
investimin e tyre dhe që mund të përballojnë një sigurim të tillë (p.sh. sigurim me indeks të shumëfishtë rreziku). Një pikë
tjetër diskutimi ishte blerja nga ana e bankave e këtij lloj sigurimi për të zvogëluar rrezikun e saj të huadhënies në këtë sektor.
Për këtë studim, më 20 maj 2021, Sekretari i Përgjithshëm i AAB-së së bashku me përfaqësuesin e pesë bankave të
përfshira në kreditimin për sektorin e bujqësisë (BKT, Credins Bank, Tirana Bank, OTP Bank Albania, Intesa Sanpaolo Bank
Albania) zhvilloi një takim me përfaqësuesit e Business & Finance Consulting GmbH (BFC), një shoqëri konsulente me bazë
në Zvicër, e cila ka marrë përsipër të kryejë këtë studim në emër të KfW.
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Shqipëria: 2021 Neni IV Deklarata Përmbyllëse e Konsultimeve
Më 5 tetor, Sekretari i Përgjithshëm i AAB-së u takua me misionin e FMN-së të kryesuar nga znj. Magali Pinari. Këto misione
u ndërmorrën si pjesë e konsultimeve të rregullta sipas Nenit IV të Neneve të Marrëveshjes së FMN-së, në kontekstin e një
kërkese për të përdorur burimet e FMN-së si pjesë e monitorimit të zhvillimeve ekonomike.
Agjenda e takimit përfshinte zhvillimet e fundit në sektorin bankar, rreziqet për bilancet bankare dhe stabilitetin financiar,
mjedisin dhe perspektivën makroekonomike, performancën e bankave, raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit, rritjen e
kredisë sipas sektorëve, performancën e kredive të ristrukturuara, ndryshimet rregullatore, statusin e NPL-ve dhe kuadrin
e zgjidhjes së tyre, shpërndarjen e fitimit, ndryshimin e peizazhit të sistemit bankar, sektorin e pasurive të paluajtshme,
oreksin e bankave për titujt qeveritarë..

Takime konsultative për kuadrin e bashkëpunimit
Gjatë vitit, Zyra Ekzekutive e AAB-së zhvilloi takime me përfaqësues të institucioneve të ndryshme, si Banka Botërore,
ATTF Qendra e Trajnimeve Luksemburg, ANFE, ICC Albania dhe organizata të tjera, për të kuptuar më mirë problematikat
aktuale kryesore me të cilat përballet sektori bankar dhe të gjitha palët gjatë aktivitetit të tyre të përditshëm. Të pranishmit
në këto takime diskutuan lidhur me mënyrat se si mund të forcohet bashkëpunimi ndërmjet OJQ-ve për të arritur qëllimet
e përbashkëta dhe për të pasur një qëndrim të përbashkët në bashkëpunimin efektiv me organet legjislative shtetërore.

Takime informuese
• Më 24 mars, Sekretari i Përgjithshëm i AAB-së zhvilloi një takim virtual me ekipin e Bankës Botërore. Gjatë këtij takimi, z.
Brumbulli prezantoi një pasqyrë të sektorit bankar dhe projektit për raportet në Bankën e Shqipërisë sipas standardeve
SNRF.
• Më 5 nëntor, Sekretari i Përgjithshëm i AAB-së mirëpriti në takim Drejtorin Ekzekutiv të Qendrës AlHuda CIBE, z.
Muhammad Zubair. Qendra AlHuda e Bankingut dhe Ekonomisë Islamike (CIBE) është një emër i njohur në sektorin
e Bankingut dhe Financave Islamike, i cili fokusohet në trajnimin, ndërgjegjësimin, këshillimin dhe publikimet lidhur me
Bankingun dhe Financat Islamike për të promovuar industrinë..
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SHIFRA
R R E T H
BANKAVE
ANËTARE

45

R A P O R T V J E T O R 20 21

Të dhënat e audituara sipas IFRS, në 31.12.2021 ((1 EUR = 120.76 lekë; 1 USD = 106.54 lekë ) (në mijë ALL))
Hua neto
Banka

46

Gjithsej

Vendi i
origjinës

Struktura e Aksionarëve

Investime në letra me vlerë

Aktive
gjithsej
Retail

Biznes

të Qeverisë
Shqiptare

të tjera

Alpha International Holdings
Single Member S.A.

100%

Greqi

79,978,928

15,142,935

20,672,948

12,945,517

9,125,847

Tranzit Sh.p.k.

100%

Shqipëri

98,465,613

10,520,845

25,295,461

39,545,179

3,817,666

Calik Holding A.S.

100%

Turqi

464,120,703

36,333,540

52,882,952

142,551,665

106,517,350

Renis Tershana

18.16%

Shqipëri

Aleksander Pilo

7.68%

Shqipëri

B.F.S.E. Holding BV

15.13%

Hollandë

282,269,487

18,371,618

100,362,877

49,096,427

42,422,122

Amryta Capital LLP

6.42%

Angli

Të tjerë

52.61%

Fibank AD

100%

Bullgari

41,883,294

8,862,030

11,783,961

11,313,162

279,149

Intesa Sanpaolo S.p.A.

100%

Itali

195,670,561

13,998,207

38,969,636

68,835,156

5,300,223

ProCredit Holding AG & Co.
KGaA

100%

Gjermani

38,216,886

2,035,527

25,184,414

1,700,596

-

Raiffeisen SEE Region
Holding GmbH

100%

Austri

272,878,304

43,897,100

63,108,222

67,925,887

13,971,164

OTP NYRT

100%

Hungari

114,402,467

31,843,884

41,552,370

25,111,835

-

Balfin Sh.p.k.

100%

Shqipëri

97,077,570

14,765,430

30,043,285

31,529,886

4,864,830

Unioni Financiar Tirane (UFT)
Sh.p.k.

96.46%

Shqipëri

80,492,818

15,965,995

19,729,467

26,255,680

1,500,252

Individë

3.54%

Banka Islamike e Zhvillimit

72.2%

Arabia
Saudite

Eurosig Sh.a.

21.02%

Shqipëri

2,678,961

4,561,474

-

-

4.3%

Arabia
Saudite

11,982,495

Ithmaar Bank B.S.C.
Investitorë të tjerë

2.48%

Arabia
Saudite
1,777,439,125

214,416,072

434,147,067

476,810,991

187,798,603
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Kapitali i vet

Depozita

Fitimi neto

Nr. i
degëve

Nr. i
punonjësve

Nr. i
kartave të
lëshuara

Nr.
ATM

Karta
Debiti

Karta
Krediti

Nr. POS

9,070,686

65,612,784

50,624

34

410

49

41,796

37,200

4,596

1,310

10,515,713

72,246,941

1,403,312

21

349

30

19,276

18,331

945

-

52,472,479

365,243,683

7,723,400

63

939

107

382,332

333,934

48,398

7,345

20,155,970

250,755,071

1,252,116

57

1006

69

198,806

129,668

6,127

1,946

4,235,850

34,332,798

615,307

14

367

38

40,613

36,799

3,814

-

22,326,699

169,461,419

519,679

35

659

60

112,105

111,437

668

668

3,262,268

26,508,640

74,878

7

124

16

9,999

9,948

51

-

29,178,697

225,126,692

3,444,698

74

1265

180

313,327

281,977

31,350

2,129

11,292,168

82,377,573

1,912,291

39

480

143

74,938

70,203

4,735

-

10,829,484

82,410,517

865,029

35

501

70

73,983

67,974

6,009

235

6,744,325

68,041,346

1,033,450
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