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Industria bankare  në Kosovë vazhdimisht është rritur, me ç’rast në muajin prill të vitit 2016 ka arritur vlerën 

e aseteve në 3,381.7 miliardë euro. Në këtë kuptim, industria bankare shënoj rritje si në vlerën e gjithsej 

aseteve, po ashtu shënoj rritje në vlerën e depozitave, kredive, transaksioneve, performancës ndërmjet 

të hyrave dhe shpenzimeve, duke ofruar kështu siguri, stabilitet dhe qëndrueshmëri, faktorë të cilët janë 

shumë të rëndësishëm në ngritjen e besueshmërisë të klientëve/qytetarëve të Republikës së Kosovës ndaj 

industrisë bankare.

I. 
PARIMET E KOMITETIT TË BAzElIT PËR NJË 
MBIKËqyRJE EFEKTIVE

Përveç rritjes në vlerë të aseteve edhe fitimi i industrisë bankare është rritur sidomos gjatë vitit të fundit. Kjo 

tregon se industria bankare është e shëndoshë dhe stabile.

Pavarësisht nga zhvillimi i vazhdueshëm i industrisë bankare, normat e interesit në kredi kanë rënë 

vazhdimisht, me ç’rast ka bërë që kostoja e qytetarëve të Republikës së Kosovës për të marrë kredi të jetë 

më e vogël. Kjo nënkupton se kreditimi mund të rritet si rezultat i zvogëlimit të normave të interesit, duke 

kontribuar kështu në rritjen ekonomike të vendit.

Suksesit të industrisë bankare në Kosovë gjithashtu mund t’i atribuohet parimeve dhe rregullave që Banka 

qendrore e Republikës së Kosovës i ka vënë për mbikqyrjen e këtij sektori.

Në këtë kontekst Banka qendrore synon që të përshtatë dhe t’i përmbahet parimeve bazike të Komitetit të 

Bazelit, në mënyrë që të implementoj prakitkat më të mira ndërkombëtare. Përshtatja e praktikave më të 

mira ndërkombëtare me tregun, mjedisin dhe kulturën e qytetarëve të Kosovës, në esencë paraqet një nga 

sfidat më të mëdha për BQK-në.

Aktualisht, me ndihmën edhe të donatorëve, në kuadër të Bankës qendrore të Kosovës është duke punuar 

një grup i ekspertëve me përbërje vendore dhe ndërkombëtare, i njohur me emrin si “Projekti i implementimit 

të Bazelit”, mandati i të cilës përfshinë tri objektiva kryesore:
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objektivi kryesor i Komitetit të Bazelit për mbikëqyrjen bankare është: “Asnjë njësi bankare të mos 

i shpëtojë mbikëqyrjes dhe mbikëqyrja të jetë e mjaftueshme” (Banka e Republikës së Shqipërisë, 

Buletini ekonomik, vëllimi nr. 4, faqe 1).

1. Zhvillimi i kornizës ligjore në implementimin e parimeve bazike të Bazelit;

2. Implementimi i raportimit ICAAP (shtylla e II-të e Bazel II);

3. Implementimi i komponentës mbi disciplinën e tregut (shtylla e III-të e Bazel II) 

Komiteti i Bazelit është krijuar si një komitet për rregullimin bankar dhe praktikat mbikëqyrëse, nga 

guvernatorët e bankave qendrore të vendeve të grupit të të dhjetëve (G10), në fund të vitit 1974. Ky komitet 

nuk ka autoritet mbikëqyrës dhe konkluzionet e tij nuk kanë fuqi ligjore. Komiteti formulon standarde të 

gjera mbikëqyrëse, përgatit udhëzime dhe rekomandime për praktikat më të mira, që autoritete të veçanta 

të zbatojnë në sistemin e tyre kombëtar (Banka e Republikës së Shqipërisë, Buletini ekonomik, vëllimi nr. 4, 

faqe 1).

Dobësitë e sistemit financiar të një vendi në zhvillim 

apo të zhvilluar mund të kërcënojnë qëndrueshmërinë 

financiare të këtij vendi, por edhe qëndrueshmërinë 

financiare ndërkombëtare. Nevoja për të përmirësuar 

dhe forcuar sistemin financiar, ka ardhur si rezultat i 

shfaqjes së krizave të fundit financiare ndërkombëtare. 

Mbi këtë bazë, Komiteti i Bazelit ka përgatitur 

një dokument që titullohet “Parimet bazë për një 

mbikëqyrje bankare efektive.”.

Për hartimin e këtij dokumenti, Komiteti i Bazelit ka bashkëpunuar ngushtë edhe me vendet që nuk janë 

anëtare të G10. Në mënyrë që sistemi i mbikëqyrjes të jetë efektiv, është e nevojshme që parimet bazë të 

Komitetit të Bazelit të zbatohen, parime këto të cilat ndërlidhen me çështjet si në vijim:

Këto parime paraqesin kërkesat minimale të cilat zbatohen në vende të caktuara dhe të cilat synojnë që të 

implementojnë standardet e Bazelit, pavarësisht nga niveli i zhvillimit të tyre.

• parakushtet për një mbikëqyrje efektive;

• licencimin dhe strukturën;

• rregullat e kujdesshëm dhe kërkesat;

• metodat e mbikëqyrjes në vazhdimësi;

• kërkesat e informacionit;

• fuqinë ligjore të mbikëqyrësve;

• mbikëqyrjen e aktivitetit bankar jashtë kufijve.
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• objektivi kryesor i mbikëqyrjes, është ruajtja e qëndrueshmërisë dhe e besimit në sistemin finan-

ciar dhe reduktimi i rrezikut të humbjes së depozituesve dhe të kreditorëve;

• mbikëqyrësit duhet të inkurajojnë disiplinën e tregut;

• mbikëqyrësit duhet të kenë pavarësi operacionale dhe fuqi ligjore për të grumbulluar informacion 

dhe autoritet për të kërkuar zbatimin e vendimeve të tyre; 

• mbikëqyrësit duhet të kuptojnë natyrën e biznesit që kryejnë bankat dhe të sigurohen që rreziku i 

ndërmarrë nga bankat administrohet mirë;

• profili i rrezikut të çdo banke të vlerësohet mirë dhe të ketë burime të mjaftueshme 

mbikëqyrëse;

• mbikëqyrësit duhet të sigurohen që rreziku, që ka ndërmarrë banka është në raport me 

kapitalin e saj, sistemin e kontrollit të brendshëm të saj;

• të vendosin një bashkëpunim të ngushtë me autoritetet mbikëqyrëse të vendeve të tjera.
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II. 
INDIKATORËT KRyESORË 
TË INDUSTRISË BANKARE

Struktura e aseteve

Struktura e aSeteve të induStriSë bankare (2010-2016)  
(milion euro)

Përshkrimi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prill-16

Paraja e gatshme dhe bilanci me BQK 307.0 331.5 425.7 463.3 447.1 491.0 435.9
Bilanci me bankat komerciale 439.1 329.5 287.9 339.9 390.7 316.0 312.2
Letrat me vlerë 173.4 202.0 256.6 354.5 383.8 473.3 445.9
Kreditë dhe lizingu 1,458.7 1,698.1 1,763.4 1,805.8 1,882.4 2,019.5 2,102.5
Asetet fikse 44.0 47.4 57.7 55.5 53.7 57.0 56.7
Asetet tjera 32.9 41.3 38.1 40.3 27.9 28.5 28.5
Gjithsej Asete 2,455.1 2,649.7 2,829.3 3,059.3 3,185.6 3,385.3 3,381.7

Tab. 1 | Burimi: BQK – Bilanci i gjendjes së korporatave të tjera depozituese  (qershor 2016)

Fig. 1 | Burimi: BQK – Bilanci i gjendjes së korporatave të tjera depozituese  (qershor 2016)

Përbërja e StruktureS Së aSeteve të induStriSë bankare (2010 -2016)  
(milion euro)

Përshkrimi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prill-16

Paraja e gatshme dhe bilanci me BQK 12.5% 12.5% 15.0% 15.1% 14.0% 14.5% 12.9%
Bilanci me bankat komerciale 17.9% 12.4% 10.2% 11.1% 12.3% 9.3% 9.2%
Letrat me vlerë 7.1% 7.6% 9.1% 11.6% 12.0% 14.0% 13.2%
Kreditë dhe lizingu 59.4% 64.1% 62.3% 59.0% 59.1% 59.7% 62.2%
Asetet fikse 1.8% 1.8% 2.0% 1.8% 1.7% 1.7% 1.7%
Asetet tjera 1.3% 1.6% 1.3% 1.3% 0.9% 0.8% 0.8%
Gjithsej 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Tab. 2 | Burimi: BQK – Bilanci i gjendjes së korporatave të tjera depozituese  (qershor 2016)
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Struktura e detyrimeve

kreditë SiPaS aktivitetit ekonomik (2010 - 2016) 
(milion euro)

Përshkrimi Bujqësia Minierat Prodhimi energjetika ndërtimtaria tregtia
Hotelet & 

Restaurantet
tregti 
tjetër

Shërbime 
financiare

Shërbime 
tjera Gjithsej

2010 38.2 14.6 127.6 18.0 109.1 521.2 39.5 18.9 22.0 113.6 1,022.8
2011 40.5 17.2 136.7 14.5 116.3 606.2 39.9 23.4 55.0 99.9 1,149.5
2012 43.6 16.2 133.1 15.9 125.2 635.3 38.8 22.7 54.5 108.8 1,194.2
2013 45.8 20.1 131.7 20.8 118.7 640.6 49.2 19.1 68.8 102.6 1,217.4
2014 49.8 19.7 153.0 20.3 107.0 674.5 51.4 18.1 60.6 102.0 1,256.4
2015 59.9 19.2 164.1 17.8 99.5 683.0 50.7 21.3 94.0 123.8 1,333.4

Prill - 16 53.4 19.9 174.9 18.7 100.2 712.9 47.9 21.3 95.9 125.6 1,370.7

Tab. 3 | Burimi: BQK – Kreditë e korporatave të tjera depozituese sipas aktivitetit ekonomik  (qershor 2016)

PjeSëmarrja e kredive SiPaS aktivitetit ekonomik (2010-2016)

Përshkrimi Bujqësia Minierat Prodhimi energjetika ndërtimtaria tregtia
Hotelet & 

Restaurantet
tregti 
tjetër

Shërbime 
financiare

Shërbime 
tjera Gjithsej

2010 3.7% 1.4% 12.5% 1.8% 10.7% 51.0% 3.9% 1.9% 2.2% 11.1% 100.0%
2011 3.5% 1.5% 11.9% 1.3% 10.1% 52.7% 3.5% 2.0% 4.8% 8.7% 100.0%
2012 3.7% 1.4% 11.1% 1.3% 10.5% 53.2% 3.2% 1.9% 4.6% 9.1% 100.0%
2013 3.8% 1.7% 10.8% 1.7% 9.8% 52.6% 4.0% 1.6% 5.6% 8.4% 100.0%
2014 4.0% 1.6% 12.2% 1.6% 8.5% 53.7% 4.1% 1.4% 4.8% 8.1% 100.0%
2015 4.5% 1.4% 12.3% 1.3% 7.5% 51.2% 3.8% 1.6% 7.1% 9.3% 100.0%

Prill - 16 3.9% 1.5% 12.8% 1.4% 7.3% 52.0% 3.5% 1.6% 7.0% 9.2% 100.0%

Tab. 4 | Burimi: BQK – Kreditë e korporatave të tjera depozituese sipas aktivitetit ekonomik  (qershor 2016)

Struktura e detyrimeve të induStriSë bankare (2010-2016)  
(milion euro)

Përshkrimi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prill-16

Bilanci nga bankat tjera 70.7 40.0 6.0 16.5 31.6 43.4 70.9
Depozitat 1,936.8 2,104.0 2,279.1 2,449.0 2,537.5 2,702.9 2,651.7
Huatë tjera 23.4 30.4 18.9 13.4 14.1 17.6 17.7
Provizionet e shlyera 0.1 0.2 1.7 2.0 2.9 2.7 2.8
Detyrimet tjera 160.1 191.3 221.4 244.1 229.2 189.1 194.2
Borxhi i ndërvarur 33.5 31.0 31.0 56.3 47.3 36.9 37.9
Obligimet nga pranimet e bankës - - 0.5 0.1 - -   - 
Mjetet vetanake 230.4 252.8 270.7 277.8 323.0 392.7 405.3
Gjithsej Detyrime 2,455.1 2,649.7 2,829.3 3,059.3 3,185.6 3,385.3 3,380.4

Tab. 5 | Burimi: BQK – Bilanci i gjendjes së korporatave të tjera depozituese  (qershor 2016)
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Struktura e detyrimeve të induStriSë bankare (2010-2016) 

Përshkrimi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prill-16

Bilanci nga bankat tjera 2.9% 1.5% 0.2% 0.5% 1.0% 1.3% 2.1%
Depozitat 78.9% 79.4% 80.6% 80.1% 79.7% 79.8% 78.4%
Huatë tjera 1.0% 1.1% 0.7% 0.4% 0.4% 0.5% 0.5%
Provizionet e shlyera 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
Detyrimet tjera 6.5% 7.2% 7.8% 8.0% 7.2% 5.6% 5.7%
Borxhi i ndërvarur 1.4% 1.2% 1.1% 1.8% 1.5% 1.1% 1.1%
Obligimet nga pranimet e bankës - - 0.0% 0.0% - - -
Mjetet vetanake 9.4% 9.5% 9.6% 9.1% 10.1% 11.6% 12.0%
Gjithsej Detyrime 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Tab. 6 | Burimi: BQK – Bilanci i gjendjes së korporatave të tjera depozituese  (qershor 2016)
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Fig. 2 | Burimi: BQK – Bilanci i gjendjes së korporatave të tjera depozituese  (qershor 2016)
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Të hyrat dhe shpenzimet

të hyrat e induStriSë bankare (2010-2016) 
(milion euro)

Periudha Të hyrat nga interesi Të hyrat nga jo-interesi
Të hyrat 

nga rivlerë-
simet

Totali

Kreditë Plasmanet 
me banka

Letrat me 
vlerë

Të tjera Tarifat dhe 
komisionet

Të ardhura 
tjera oper-
ative

2010 169.6 2.7 3.1 0.4 37.5 3.9 0.0 217.2
2011 186.3 4.1 4.2 0.5 41.7 3.3 0.0 240.1
2012 194.9 2.0 3.0 0.6 44.2 2.4 0.0 247.0
2013 192.5 1.4 2.3 2.0 45.6 3.9 1.2 249.0
2014 190.7 1.1 2.9 2.5 44.6 3.1 0.5 245.3

2015 180.4 0.5 4.4 0.7 47.1 4.0 1.1 238.2

Tab. 7 | Burimi: BQK – Pasqyra e të ardhurave e korporatave të tjera depozituese  (qershor 2016)
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Fig. 3 | Burimi: BQK – Pasqyra e të ardhurave e korporatave të tjera depozituese  (qershor 2016)

Gjithsej të hyrat (2010-2015)
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SHPenziMeT e inDuSTRiSë BAnkARe 
(milion euro)

Periudha
Shpenzimet e interesit Shpenzimet e jo-interesit Shp.të përgjithshme dhe admin. Provizioni 

për taksat Totali

Depozita Huamarrje Të tjera Tarifat dhe 
Komisionet

Provizio-
net për 
humbjet e 
kredive

Shp.per-
sonelit

Shp.të përg-
jithshme

Shp.tjera 
nga jo-in-
teresi

2010 49.4 4.8 1.1 7.7 28.3 37.8 37.6 12.6 5.5 184.8
2011 51.3 5.6 1.5 8.5 34.8 40.7 33.5 22.9 5.3 204.1
2012 57.6 3.2 2.3 8.7 50.3 42.3 35.5 24.5 4.0 228.6
2013 58.0 2.6 3.2 9.4 46.1 42.3 35.6 22.5 3.2 223.0
2014 36.4 3.3 4.5 11.1 20.5 42.7 35.1 24.4 6.8 184.8

2015 16.7 3.8 2.1 12.0 -8.4 44.0 35.7 27.8 9.7 143.5

Tab. 8 | Burimi: BQK – Pasqyra e të ardhurave e korporatave të tjera depozituese  (qershor 2016)
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Fig. 4 | Burimi: BQK – Pasqyra e të ardhurave e korporatave të tjera depozituese  (qershor 2016)
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Fig. 5 | Burimi: BQK – Pasqyra e të ardhurave e korporatave të tjera depozituese  (qershor 2016)

Profiti neto

Gjithsej shpenzimet (2010-2015)
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Të HyRAT e inDuSTRiSë BAnkARe 
(milion euro)

Periudha Të hyrat nga interesi Të hyrat nga jo-interesi
Të hyrat 

nga rivlerë-
simet

Totali

Kreditë Plasmanet 
me banka

Letrat me 
vlerë

Të tjera Tarifat dhe 
komisionet

Të ardhura 
tjera oper-
ative

Mar-15 45.8 0.2 1.0 0.3 11.0 1.0 0.5 59.7
Mar-16 42.8 0.1 1.0 -0.1 11.5 1.2 1.0 57.6

Tab. 9 | Burimi: BQK – Pasqyra e të ardhurave e korporatave të tjera depozituese  (qershor 2016)

SHPenziMeT e inDuSTRiSë BAnkARe 
(milion euro)

Periudha Shpenzimet e interesit Shpenzimet e jo-interesit Shp.të përgjithshme dhe admin. Provizioni 
për taksat Totali

Depozita Huamarrje Të tjera Tarifat dhe 
Komisionet

Provizio-
net për 
humbjet e 
kredive

Shp.per-
sonelit

Shp.të përg-
jithshme

Shp.tjera 
nga jo-in-
teresi

Mar-15 4.9 0.9 0.7 2.6 4.2 10.5 8.1 5.8 2.0 39.7
Mar-16 3.4 0.9 0.5 4.5 4.3 10.4 8.4 6.6 1.9 40.8

Tab. 10 | Burimi: BQK – Pasqyra e të ardhurave e korporatave të tjera depozituese  (qershor 2016)
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Fig. 6 | Burimi: BQK – Pasqyra e të ardhurave e korporatave të tjera depozituese  (qershor 2016)

Fitimi neto (Q1 2015, Q1 2016)



Periodiku Bankar | Maj 201610

Normat efektive të interesit në kredi

normat eFektive të intereSit në kredi (2010-2016) 

Përshkrimi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prill-16

Normat efektive në kredi të reja 13.97% 13.30% 12.24% 10.90% 9.29% 7.69% 7.66%
Normat efektive për korp. jofinanc. 14.11% 13.04% 12.34% 10.75% 9.56% 7.39% 7.27%
Normat efektive për ek.familjare 13.77% 13.85% 12.00% 11.33% 8.88% 8.39% 7.95%

Tab. 11 | Burimi: BQK – Normat e interesit në kredi për sektorin bankar  (qershor 2016)

Fig. 7 | Burimi: BQK – Normat e interesit në kredi për sektorin bankar  (qershor 2016)

Normat efektive të interesit në depozita

diFerenca ndërmjet normave të intereSit në kredi dhe dePozita (2010-2016)

Përshkrimi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prill-16

Norma efektive për gjithsej kreditë e reja 13.97% 13.30% 12.24% 10.90% 9.29% 7.69% 7.66%
Normat efektive për gjithsej depozitat e reja 3.38% 3.62% 3.72% 2.40% 1.11% 1.15% 0.85%
diferenca 10.59% 9.68% 8.52% 8.50% 8.18% 6.54% 6.81%

Tab. 12 | Burimi: BQK – Normat e interesit në kredi për sektorin bankar  (qershor 2016)
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Fig. 8 | Burimi: BQK – Normat e interesit në kredi për sektorin bankar  (qershor 2016)

Kreditë jo-performuese

kreditë jo-PerFormueSe (2010-2016) 

Përshkrimi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prill-16

Vlera e kredive jo-performuese 86.1 96.8 132.3 157.1 154.4 125.2 121.9
Provizionet për humbje nga kreditë 115.0% 116.7% 112.7% 110.5% 114.4% 115.1% 117.5%

Tab. 16 | Burimi: BQK – Raporti vjetor 2013, 2014 dhe raporti i informatave mujore  (maj 2016)

kreditë jo-PerFormueSe (2010-2016) 

Përshkrimi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prill-16

Kreditë jo-performuese (%) 5.9% 5.8% 7.5% 8.7% 8.3% 6.2% 5.8%
NPL rritja/zvogëlimi (%) 51.7% 12.5% 36.6% 18.8% -1.7% -18.9% -2.6%
Përqindja e rritjes kreditore 13.2% 16.4% 3.8% 2.4% 4.2% 7.3% 4.1%

Tab. 17 | Burimi: BQK – Raporti vjetor 2013, 2014 dhe raporti i informatave mujore  (maj 2016)
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Fig. 9 | Burimi: BQK – Raporti vjetor 2013, 2014 dhe raporti i informatave mujore  (maj 2016)

Referencat

Banka e Republikës së Shqipërisë, Buletini Ekonomik, Vëllimi nr. 4, file:///D:/Statistikat%20e%20
bankave%20-%20Market%20Share/Monthly%20Statistical%20Newsletters/2016/Maj%202016/Buletini_
ekonomik_Vellimi_4_Nr_1_Zbatimi_i_parimeve_baze_te_Komitetit_te_Bazelit_per_nje_mbikqyrje_efektive.
pdf; 

Banka qendrore e Republikës së Kosovës, Bilanci i gjendjes i korporatave tjera depozituese sipas maturitetit, 
qershor 2016, http://bqk-kos.org/?id=55;

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, Raporti vjetor 2013 dhe 2014, http://bqk-kos.org/?id=102;

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, Raporti i informatave mujore të sistemit financiar, maj 2015, 
http://bqk-kos.org/?id=98;

Banka qendrore e Republikës së Kosovës, Normat efektive të interesit në kredi të reja, qershor 2016, http://
bqk-kos.org/?id=55;

Banka qendrore e Republikës së Kosovës, Normat efektive të interesit në depozita të reja, qershor 2016, 
http://bqk-kos.org/?id=55;

Banka qendrore e Republikës së Kosovës, Pasqyra e të ardhurave e korporatave të tjera depozituese, 
qershor 2016, http://bqk-kos.org/?id=55;

5.9% 5.8%

7.5% 8.7% 8.3% 6.2%
5.8%

51.7%

12.5%

36.6%

18.8%

-1.7%

-18.9%

-2.6%

13.2%
16.4%

3.8% 2.4%
4.2% 7.3% 4.1%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Non-performing loans in relation to total loans (2010-2016)

Kreditë jo-performuese (%) NPL rritja/zvogëlimi (%) Përqindja e rritjes kreditore

Kreditë jo-performuese (2010-2016)

2010                 2011                    2012                 2013                 2014                   2015                 2016



PJESA III

lAJME NGA INDUSTRIA BANKARE qË SHËNUAN 

MUAJIN MAJ



Periodiku Bankar | Lajme nga Industria Bankare14

FONDI GARANTUES NGJAll SHPRESËN E BIzNESEVE
themelimi i Fondit Garantues të Kredive, që u lansua ditë më parë nga Kuvendi dhe qeveria e Kosovës të 

përkrahur nga USAID-i amerikan, e kanë ngjallur shpresën te bizneset vendore se ky fond do të jetë si një 

shtysë shumë e fuqishme për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Në të njëjtën kohë, përfaqësuesit e AKB-së, 

afaristët, ish-drejtuesit e OEK-ut dhe ekspertë të financave janë shumë optimistë se pas krijimit të fondit, 

nga bankat pritet rritja e numrit të kredive dhe ulja e kamatave. 

Petrit Balija, kryetar i Shoqatës së Bankave të Kosovës, thotë si shoqatë e kanë mbështetur krijimin e Fondit 

për Garanci Kreditore që nga iniciativat e para në këtë drejtim. Ky fond është mbështetur duke u bazuar në 

synimet e fondit për të zgjeruar dhe për të lehtë- suar kreditimin e NMV-ve dhe mikrobizneseve që është 

në dobi të zhvillimit ekonomik në Kosovë. “ Megjithëse normat e interesit për kredi kanë rënë dukshëm në 

vitet e fundit, tanimë janë të krahasueshme me rajonin dhe nuk paraqet barrierë për qasje në financa, por 

ka raste kur bizneset nuk e posedojnë kolateralin e mjaftueshëm për të marrë kredi, prandaj ky fond do 

të lehtësojë kreditimin në këto raste”, shprehet Balija. Ai shton se megjithatë i mbetet BQK-së që të bëjë 

përshtatjen e rregullativës në mënyrë që bankat ta kenë më të lehtë kreditimin përmes këtij fondi, me theks 

të veçantë në peshimin e riskut për këtë portofol të kredive që do të duhet të ishte minimal. Po ashtu, është 

me rëndësi të veçantë që fondi të mos ngarkojë bankat me tarifa të larta, në mënyrë që kostoja e këtyre 

kredive të garantuara të mos ngrihet. Balija thotë se fondi duhet të bashkëpunojë me të gjithë aktorët e 

përfshirë në mënyrë transparente për të shmangur problemet potenciale në funksionimin e tij dhe zhvillimin 

e mëtutjeshëm të kapaciteteve për garantim të kredive.(Kosova Sot online,04 maj,2016).
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BANKAT, 17 MIlIONË EURO FITIM PËR 
TRE MUAJ

Gjatë tremujorit të parë të këtij viti bankave 

komerciale në vend u ka rënë profiti për 15 për qind, 

krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. 

Bankat komerciale që operojnë në vend në dy 

vjetët e fundit kishin thyer të gjitha rekordet duke e 

përmbyllur vitin me dhjetëra miliona euro fitim. Por, 

në tremujorin e parë të këtij viti bankat komerciale 

kanë shënuar rënie të profitit. 

Petrit Balija, drejtori ekzekutiv i Shoqatës së 

Bankave të Kosovës, ka thënë për gazetën “Zëri” se 

në tremujorin e parë të këtij viti është raportuar se 

profiti i bankave ka qenë 16.8 milionë euro, ndërsa 

në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar 

profiti i bankave ka qenë 19.9 milionë euro. 

Pavarësisht këtij rezultati, sipas tij, sektori bankar në 

Kosovë edhe në tremujorin e parë ka arritur që të 

këtë një performancë të mirë. Ai thotë se performaca 

e mirë në sistemin bankar vjen si rezultat i uljes së 

normave mesatare të interesit në kredi. “Sektori 

bankar në Kosovë ka pasur një performancë 

relativisht të mirë në tremujorin e parë të vitit 2016, 

megjithatë fitimi i raportuar në këtë periudhë është 

përafërsisht 15% më i ulët se vitin e kaluar, pasi që 

në këtë vit janë raportuar rreth 16.8 milionë euro fitim 

krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar kur 

fitimi ishte rreth 19.9 milionë euro. Është e vërtetë 

se fitimet e bankave në Kosovë kanë shënuar rritje 

në dy vjetët e fundit, por ky fitim vjen në një kohë 

kur norma mesatare e interesit të kredisë është në 

nivelin më të ulët në rreth 7,9% në normën mesatare 

efektive të interesit për kredi”, ka thënë ai. 

Por, ekspertë të ekonomisë në vend kanë thënë se 

kjo rënie e fitimit të bankave ka ardhur si pasojë e 

rënies së interesimit për kredi. Muhamet Sadiku, 

njohës i sistemit bankar, ka thënë se pavarësisht 

rënies së profitit për 15 për qind bankat komerciale 

vazhdojnë të kenë një potencial të mjaftueshëm. 

Ai madje thotë se ulja e normave të interesit është 

duke shkuar me një ritem të ngadalshëm. Ndryshe 

Balija ka thënë se sa më stabil dhe profitabil të jetë 

sektori bankar, aq më shumë do të përmirësohet 

oferta për klientët bankarë. Sipas tij, Shoqata e 

Bankave është duke u përpjekur që t’i adresojë 

të gjitha barrierat që ekzistojnë në këtë sektor, në 

mënyrë që të përmirësojë përformancen e sektorit 

bankar në Kosovë. (Zeri, 3 maj 2016).



Periodiku Bankar | Lajme nga Industria Bankare16

MBI 40 BIzNESE NGA KOSOVA 
NË FORUM PËR zGJERIM TË 
BASHKËPUNIMIT RAJONAl

Me iniciativë dhe ftesë nga ProCredit holding, 

aksionari kryesor i Bankës ProCredit Kosovë, më 

shumë se 500 biznese nga sektorët e prodhimit 

dhe shpërndarjes nga vendet e rajonit si Shqipëri, 

Maqedoni, Serbi, Greqi, Bullgari, Ukrainë, Gjeorgji 

etj, përfshirë këtu edhe 40 biznese nga Kosova 

janë takuar në Selanik të Greqisë në një forum të 

përbashkët rajonal me të vetmin qëllim që të krijohen 

relacione të reja dhe të forcohen marrëdhëniet 

ndërkombëtare afariste të klientëve të biznesit. 

Si grup i bankave të specializuar në mbështetjen e 

bizneseve, ProCredit holding ndërmori këtë iniciativë 

bazuar në rëndësinë e vendosjes së kontakteve dhe 

partneriteteve të reja si pjesë esenciale e zhvillimit të 

bizneseve nga rajoni. 

“Pikërisht ky takim rajonal është në frymën e 

mbështetjes së bizneseve nga Bankat ProCredit. Ne 

kemi krijuar infrastrukturë efikase të bankimit rajonal, 

çka e lehtëson bashkëpunimin e bizneseve në nivel 

rajoni”, ka deklaruar Ilir I. Aliu, Drejtor Gjeneral në 

Bankën ProCredit në Kosovë. 

Në anën tjetër Borislav Konstandinov anëtar i Bordit 

Menaxhues të ProCredit holding dhe Kryetar i Bordit 

të Drejtorëve të ProCredit Bank në Kosovë deklaroi “ 

Ne shpresojmë se ky forum do të jetë edhe një burim 

stabiliteti për klientët tanë të biznesit. Ne kemi për 

qëllim që të ndihmojmë krijimin e lidhjeve të ngushta 

afariste dhe identifikimin e mundësive të biznesit 

edhe përtej-kufirit me qëllim që të mund të ketë 

bashkëpunim me sukses në rajon dhe në evropë, si 

tërësi. Garancia bankare është në kuadër të financimit 

InnovFin – Be për inovatorët, një iniciativë kjo e 

mbështetur nga Komisioni evropian. (Zeri,Kosova 

Sot,13 maj 2016).

INTERVISTA E DREJTORIT BAlIJA NË 
EURO TRIBUNA

Drejtori ekzekutiv i Shoqatës së Bankave të Kosovës 

z. Petrit Balija në emisionin euro tribuna Channel tha 

se sektori bankar eshte nje sektor relativisht i ri por 

stabil dhe vazhdon të jetë i kapitalizuar mirë, likuid 

dhe stabil. Gjithashtu, sektori bankar në Kosovë 

vazhdon të ketë përformancën më të mirë në rajon 

në aspektin e kredive jo-performuese që tregon për 

një menagjim të mirë të portofolit kreditorë por edhe 

për një bashkëpunim shumë të mirë me klientët 

bankarë. Ky sukses gjithsesi që i atribuohet edhe 

Bankes qendrore te Republikës së Kosovës e cila 

vazhdon të konsultoj Shoqatën e Bankave dhe të 

ketë bashkëpunim me sektorin bankar në hartimin e 

legjislacionit sekondar që ndihmon në këtë drejtim. 

(ShBK, 17 Maj 2016). 
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qEVERIA OFERTOI BONO THESARI NË 
VlERË PREJ 30 MIlIONË EURO

qeveria e Republikës së Kosovës ka mbajtur 

Ankandin KV009-16 të emetimit të Letrave me Vlerë, 

ku u ofertuan Bono Thesari 12-mujore në vlerë 

nominale prej 30 milionë euro. Gjatë këtij viti, kërkesa 

për Letrat me Vlerë të Qeverisë së Republikës 

së Kosovës secilën herë e ka tejkaluar ofertën e 

Ministrisë së Financave, gjë që u manifestua edhe 

në ankandin e fundit. Në këtë ankand tregu shfaqi 

kërkesë për blerje në vlerë 58.3 milionë euro kurse 

ne pranuam vetëm shumën e shpallur paraprakisht 

e që është 30 milionë euro. Norma e interesit për 

këtë ankand ishte 0.41% vjetore, gjë që paraqet një 

dallim prej -30 pikësh bazë krahasuar me normën e 

interesit të ankandit të kaluar të bonove 12-mujore, 

e cila ishte 0.71%. Arsyet të cilat kanë kontribuar në 

rënien e normës së interesit janë likuiditeti në sektorin 

bankar, por edhe siguria e lartë që ka ky investim 

marrë parasysh qëndrueshmërinë makro-fiskale dhe 

nivelin e ulët të borxhit që aktualisht ka Republika 

e Kosovës. Blerësit sipas kategorive në ankandin e 

bonove të Thesarit, Ankandi KV009-16 i emetimit 

të Letrave me Vlerë të Qeverisë së Republikës së  

Kosovës ishin bankat me 22.12 milionë euro si dhe 

fondet pensionale me 7.88 milionë euro. (Agjencia e 

lajmeve ekonomia,19 maj,2016).

RRITJE EKONOMIKE PËRMES 
SEKTORIT BANKAR

Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë 

se sistemi bankar në Kosovë është mjaft i 

qëndrueshëm dhe i shëndoshë. Mustafa ka thënë se 

sipas vlerësimeve të Bankës qendrore dhe Bankës 

Botërore ne kemi trende të mira të zhvillimit. I pari 

i Qeverisë ka thënë se vlerësimet e BQK-së dhe 

të Bankës Botërore japin indikacione se Kosova 

ka pasur rritje ekonomike prej 3,5 për qind deri në 

3,6 për qind vitin e kaluar. Ndërsa Bedri hamza, 

guvernator i Bankës qendrore, ka thënë se sektori 

bankar në Kosovë është mjaft profitabil. 

Ai ka bërë të ditur se në tremujorin e parë të këtij viti 

ka rritje të kredive, ndërsa sa i përket normave të 

interesit, sipas tij, gjatë muajit prill ato kanë rënë në 

7,4 për qind.(Zeri,Kosova sot,koha ditore, telegrafi.

com, epok e Re,27 maj,2016).
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NË VITIN 2016 SEKTORI FINANCIAR 
ME PlAN DINAMIK

Drejtori ekzekutiv i Shoqatës së Bankave të Kosovës, 

Petrit Balija, ka thënë se momentalisht sistemi 

bankar i Kosovës është stabil, i kapitalizuar mirë dhe 

rentabil. 

Sipas tij, niveli i kredive joperformuese vazhdon të 

mbahet në nivele të ulëta. “Asetet kanë shënuar 

vlera pozitive të rritjes duke arritur në 3.371 miliardë 

euro”, është shprehur ai. Ndërkaq sa i përket raportit 

të kredive me depozita, Balija ka thënë se ky raport 

qëndron në proporcionin 75 %. “Raporti i kredive 

ndaj depozitave është rreth 75 %, që do të thotë 

se ka një likuiditet të mjaftueshëm në sistemin 

bankar, i cili mund të plasohet në ekonomi në rast 

se kemi një rritje ekonomike më të madhe dhe 

kërkesë të shtuar për financim”, ka deklaruar ai. 

Balija në këtë intervistë për gazetën “epoka e re” 

ka bërë me dije se Shoqata e Bankave të Kosovës 

ka një plan mjaft dinamik për vitin 2016 në disa 

fusha, përfshirë këtu harmonizimin e legjislacionit 

të Kosovës me praktikat më të mira ndërkombëtare 

dhe implementimin e standardeve ndërkombëtare 

financiare, adresimin e çështjeve rreth efikasitetit 

të sistemit gjyqësor, çështjet me procedurat e 

përmbarimit, përmirësimin e regjistrit të pengut, 

ngritjen e kapaciteteve të sektorit etj. “Gjithashtu, 

Shoqata e Bankave ka lansuar fushatën e edukimit 

financiar, e cila tanimë është duke prodhuar efekte 

pozitive për klientët bankarë. Ndërsa nga bankat 

pritet të vazhdojë trendi i përmirësimit dhe zgjerimit 

të ofertës financiare, gjithnjë duke u bazuar edhe në 

përmirësimet që duhet të ndodhin në ambientin e të 

bërit biznes dhe në shkallën e zhvillimit ekonomik në 

vend”, ka thënë ai. 

I pyetur për shtrenjtimin e shërbimeve bankare në 

bankat e Kosovës, Balija është përgjigjur se deri te kjo 

ka ardhur, pasi kostoja e fuqisë punëtore në Kosovë 

është në rritje e sipër. “Përveç rritjes së natyrshme të 

kostove që ndodhin në ekonomi në lidhje me shkallën 

e inflacionit, në Kosovë po shohim edhe një tendencë 

të ngarkesës së punëdhënësve me tatime, tarifa dhe 

obligime shtesë ndaj resurseve njerëzore, të cilat 

mund t’i ngrenë kostot e operimit, në veçanti

për ofruesit e shërbimeve siç janë edhe bankat 

komerciale. Në këtë drejtim edhe në sistemin bankar 

ka një rritje të këtyre kostove dhe bankat komerciale po 

ofrojnë alternativa nëpërmjet shërbimeve elektronike, 

të cilat janë shumë më të lira dhe më të shpejta sesa 

shërbimet manuale”, ka deklaruar Balija, duke shtuar 

se në këtë drejtim ligjvënësit dhe qeveria duhet të 

kenë kujdes të veçantë për ligjet mbi tatimet; Ligjin 

e Punës dhe aktet e tjera të ndërlidhura; sanksionet 

e parashikuara në ligje, të cilat duhet të përshtaten 

me madhësinë e bankave komerciale në Kosovë; si 

dhe tarifat e tjera që aplikohen në sektorin bankar 

nga instanca të tjera shtetërore. Sipas tij, në mënyrë 

që bankat komerciale ta arrijnë përafërsisht fitimin 

e njëjtë si në vitin e kaluar, është e rëndësishme që 

ligjet mbi tatimet, obligimet ndaj punëdhënësve si dhe 

tarifat e tjera shtetërore të mos rriten pasi, sipas tij, kjo 

do të ndikonte negativisht në trendin

e zhvillimit të afarizmit jo vetëm për bankat, por për të 

gjithë sektorët.(Epoka e Re,Telegrafi.com,Agjencia e 

lajmeve ekonomia,12 maj,2016).
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MSA, GJENERIM APO SHKURTIM I 
VENDEVE TË PUNËS

ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues 

të bizneseve në Kosovë japin mendime të ndryshme 

lidhur me ndikimin e zbatimit të Marrëveshjes së 

Stabilizim Asocimit në gjenerimin e vendeve të 

punës.  Përderisa ekspertë të ekonomisë shprehen 

të bindur se zbatimi i MSA-së, do të mundësojë 

krijimin e vendeve të shumta të punës, përfaqësuesit 

e bizneseve janë skeptik se kjo do të mund të 

ndodh. eksperti i çështjeve ekonomike, Naim Gashi 

në një prononcim dhënë për Radion Evropa e Lirë, 

ka theksuar se krijimin i vendeve të reja të punës do 

të ndodh si rezultat i ardhjes së investitorëve të huaj 

në Kosovë.(Radio evropa e lire,zeri,19 maj,2016).

KARTËMONEDHA €500 JASHTË 
qARKUllIMIT

Sot më 4 maj Këshilli qeverisës i Bankës qendrore 

Botërore ka marrë vendimin për të ndërprerë 

prodhimin dhe lëshimin e kartëmonedhës €500. 

Ky vendim është marrë duke pasë parasysh që 

kjo kartëmonedhë lehtëson në një formë aktivitetet 

kriminale. Lëshimi i kartëmonedhës do të përfundoj 

në fund të vitit 2018. Megjithatë, kartëmonedha €500 

do të mbetet legale si mjet pagese njëkohësisht do 

të ruaj vlerën e saj.(Kosova Sot,05 maj,2016).
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PUBlIKIMET E SHOqATËS SË BANKAVE TË KOSOVËS

“Periodiku Bankar” është botim mujor i Shoqatës së Bankave të Kosovës duke filluar me publikimin e 
parë në muajin janar të vitit 2014. Publikimet mujore përmbajnë të dhëna dhe vlerësime të përgjithshme 
mbi sistemin financiar në Kosovë. Çdo publikim mujor trajton çështje të caktuara të sistemit financiar që 
për vëmendje kryesore ka sektorin bankar në Kosovë.
www.bankassoc-kos.com.
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