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3Raporti Vjetor 2007

Përshëndetje e Kryetarit të Këshillit Drejtues

Viti	2007	ka	qënë	një	vit	i	sfi	dave	pozitive	dhe	zhvillimeve	të	rëndësishme	për	Bankën	
Amerikane të Shqipërisë (BASH).

Blerja e suksesshme e bankës nga Intesa Sanpaolo në qershor të vitit 2007 përbën 
një	ngjarje	 të	madhe	në	historinë	dhe	ecurinë	e	bankës.	Kjo	ngjarje	dëshmon	 jo	
vetëm	statusin	dhe	cilësitë	të	cilat	e	sollën	Intesa	Sanpaolo-n	tek	BASH,	por	edhe	
potencialin	që	BASH	gëzon	si	institucioni	kryesor	fi	nanciar	i	cili	operon	me	përkushtim	
për të ndihmuar në zhvillimin e vendit. Blerja e bankës ishte gjithashtu një shenjë 
e rëndësishme e maturimit të ekonomisë shqiptare dhe integrimit të saj në Europë 
dhe në ekonominë globale.    
 
Bashkimi	me	përthithje	i	BIA-s	(Banca	Italo-Albanese)	në	BASH	(realizuar	në	janar	
2008)	ishte	një	tjetër	zhvillim	i	konsiderueshëm,	i	cili	përbën	një	ngjarje	të	rëndësishme	
që ndodh për herë të parë në industrinë bankare dhe ekonominë shqiptare. Bashkimi 
i	bankave	krijoi	 liderin	e	dytë	kombëtar	në	sektorin	bankar	për	nivelin	e	Aktiveve,	
Depozitave,	Kredive	dhe	Fitimit	neto,	krahas	vlerës	për	aksionerët	e	saj	dhe	ekonominë	
shqiptare në tërësi. 
 
Me	përmbylljen	e	suksesshme	të	këtyre	dy	ngjarjeve	të	rëndësishme,	Banka	tashmë	
gëzon	një	pozicion	më	 të	mirë	për	 të	përmbushur	 nevojat	 fi	nanciare	 në	 rritje	 të	
Shqipërisë	si	komb;	në	gjendje	të	fi	nancojë	projekte	më	të	mëdha	të	infrastrukturës	
apo	projekte	të	tjera	kombëtare	të	rëndësishme,	të	plotësojë	nevojat	fi	nanciare	në	
rritje	të	vetë	shqiptarëve,	si	dhe	të	udhëheqë	industrinë	bankare	shqiptare	më	tej	
në të ardhmen.
 
Nga	pikëpamja	fi	nanciare,	totali	i	të	ardhurave	për	vitin	2007	u	rrit	me	11%	ose	330	
milion	LEK,	ndërsa	kostot	operacionale	me	7%	ose	111	milion	LEK.	Me	uljen	e	raportit	
të	ardhura-shpenzime	me	2%,	fi	timi	i	normalizuar	i	bankës	u	përmirësua	me	9%.	
Aktivet	u	rritën	me	14%	duke	tejkaluar	shifrën	78.4	miliard	LEK.	BASH	është	një	nga	
institucionet	kryesore	kredi-dhënëse	ku	totali	i	kredive	e	kalon	vlerën	e	30.7	miliard	
LEK,	një	rritje	me	22%	nga	viti	2006,	si	dhe	cilësi	kredie	të	jashtëzakonshme.	

Në	vitin	2007,	BASH	vazhdoi	më	tej	zgjerimin	e	rrjetit	te	degëve	me	hapjen	e	gjashtë	
njësive	bankare	të	reja	si	dhe	shtimin	e	shtatë	degëve	ekzistuese	nga	ish	BIA,	në	
fi	llim	të	vitit	2008.	Aktualisht	BASH	operon	nëpërmjet	një	rrjeti	prej	34	degësh	dhe	u	
shërben	më	shumë	së	110,000	klientëve,	me	një	personel	prej	rreth	500	punonjësish	
të	përkushtuar	profesionalisht,	në	Shqipëri	dhe	Greqi.	

Massimo	Pierdicchi
Kryetar i Këshillit Drejtues

të	përkushtuar	profesionalisht,	në	Shqipëri	dhe	Greqi.	



4

Vështrim i Përgjithshëm i Ekonomisë Shqiptare për Vitin 2007

2. Vështrim i Përgjithshëm i Ekonomisë Shqiptare
  për Vitin 2007

2.1 Ekonomia botërore

Gjatë	vitit	2007,	situata	globale	makroekonomike	u	dominua	nga	krizat	në	tregun	
hipotekar	në	Shtetet	e	Bashkuara	që	filloi	në	fillim	të	muajit	gusht.	Ndikimet	në	tregjet	
financiare	dhe	 rritja	 ekonomike	u	 reflektuan	në	 zhvillimin	 e	 vendeve	që	përdorin	
Euron.  

Një situatë më e përkeqësuar ekonomike në Shtetet e Bashkuara mund të ndikojë 
në zgjerimin e krizës përtej sektorit të kredive me përkeqësimin e tyre. Megjithatë 
kërkesa e vazhdueshme vendase dhe norma në rënie e papunësisë ishin nxitësit 
kryesor	 të	 rritjes	ekonomike	gjatë	gjysmës	së	dytë	 të	vitit	2007,	duke	konfirmuar	
kështu themelet e shëndosha të vendeve të përdorimit të Euros.

Lidhur	me	zhvillimet	që	kanë	shoqëruar	 inflacionin,	sipas	vlerësimit	 të	Eurostatit,	
Treguesi	Vjetor	i	Çmimit	të	Konsumatorit	(HICP)	për	inflacionin	ishte	3.1%	në	dhjetor	
të	vitit	2007,	duke	konfirmuar	nivelin	e	lartë	të	trysnisë	inflacioniste	kryesisht	nga	rritjet	
e mëdha të çmimit të naftës dhe ushqimeve gjatë gjysmës së dytë të vitit. 

Duke	qënë	 se	 trysnia	 inflacioniste	 ishte	 konstante	 gjatë	 gjithë	 vitit	 2007,	Banka	
Europiane Qëndrore e rriti dy herë me 25 pikë përqindje normën bazë (minimumi 
i	normës	së	ofruar	për	operacione	rifinancimi)	duke	synuar	ruajtjen	e	stabilitetit	të	
çmimit. 

Vështrim Mbi Ekonominë Botërore  (% vjetore)

  2005 2006 2007

PBB Bota 4.8 5.4 5.2 

 Shtetet e Bashkuara 3.1 2.9 1.9

 Vendet e Përdorimit të Euros 1.5 2.8 2.5 

 Europa Qëndrore dhe Lindore 5.6 6.3 5.8

 Shqipëria 5.5 5.0 6.0

Norma e papunësisë Shtetet e Bashkuara 5.1 4.6 4.7 

 Bashkimi Europian 8.6 7.8 6.9 

 Shqipëria 14.2 13.8 13.2 

Çmimet konsumatore Shtetet e Bashkuara 3.4 3.2 3.2 

  Vendet e Përdorimit të Euros 2.2 2.2 2.2

 Europa Qëndrore dhe Lindore 4.9 5.0 5.1 

 Shqipëria 2.4 2.5 3.1 

Burimet: Vështrim Mbi Ekonominë Botërore – Tetor 2007 (FMN)
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Vështrim i Përgjithshëm i Ekonomisë Shqiptare për Vitin 2007

2.2  Ekonomia Shqiptare 

2.2.1 Situata makroekonomike

Pavarësisht	shqetësimeve	në	rritje	nga	trysnia	inflacioniste,	përkeqësimit	tej	defiçitit	
në	llogarinë	korrente	dhe	krizave	të	vazhdueshme	energjitike,	viti	2007	mbetet	një	
tjetër vit pozitiv për ekonominë shqiptare përsa i përket rritjes së prodhimit. 

Me	mbështetjen	e	fortë	të	kërkesës	vendase	dhe	ndërmjetësimin	dinamik	financiar,	
rritja	e	PBB-së	për	vitin	2007	përllogaritet	në	6%	duke	reflektuar	shenja	përmirësimi	
në krahasim më vitin 2006. Rritja ekonomike ishte relativisht e qëndrueshme përsa 
i	përket	inflacionit	të	defiçitit	buxhetor.		

Kërkesa e brendshme u mbështet fuqishëm nga rritja e fortë e nivelit të kreditimit 
të	individëve.	Ndërkohë,	defiçiti	në	llogarinë	korrente	u	thellua	më	tej	për	shkak	të	
rritjes	së	kërkesës	së	brendshme	dhe	faturave	të	larta	të	energjisë.	Megjithatë,	fluksi	
i	dërgesave	vazhdoi	të	ishte	mbresëlënës	duke	zbutur	më	tej	defiçitin	në	llogaritë	
korrente. 

Inflacioni mbetet sfida kryesore e Bankës së Shqipërisë 

Rritja e çmimeve të mallrave dhe të naftës në tregjet ndërkombëtare si dhe krizat 
energjitike	ishin	dy	faktorët	kryesor	që	evidentuan	më	shumë	rreziqet	e	inflacionit	
gjatë gjysmës së dytë të vitit 2007-të. 

Krahas	tyre,	kushtet	jo	të	favorshme	klimaterike	dhe	ekspozimi	në	rritje	ndaj	inflacionit	
të	importuar	ushtruan	presion	direkt	në	çmimet	e	ushqimit,	ndërsa	çmimet	e	larta	
të	energjisë	kishin	një	impakt	të	konsiderueshëm	në	profilin	e	normës	së	inflacionit	
vjetor.  

Si	rrjedhojë	e	trysnisë	së	lartë	inflacioniste,	Banka	e	Shqipërisë	rriti	tre	herë	normën	
bazë	me	75	pikë	përqindje	në	6.25%.	Ky	vendim	për	shtrëngimin	e	mëtejshëm	të	
politikës	monetare	kontribuoi	për	mbajtjen	e	 inflacionit	në	masën	2	–	4%.	Në	 të	
njëjtën	kohë,	një	politikë	e	tillë	synonte	që	parashikimet	afat-mesme	e	afat-gjata	për	
inflacionin	të	ankoroheshin	në	nivele	të	qëndrueshme	me	stabilitetin	e	çmimit.	Ky	i	
fundit është konsideruar i domosdoshëm në mënyrë që politika monetare të jap një 
kontribut të vazhdueshëm në sigurimin e një rritje ekonomike të qëndrueshme si dhe 
krijimin e vendeve të punës.  
 

Defiçiti Tregtar, Dërgesat dhe Llogaritë Korrente 

Defiçiti	tregtar	vazhdoi	të	rritet	edhe	gjatë	vitit	2007	duke	arritur	në	28%	të	PBB-së,	
krahasuar	me	25%	të	PBB	së	vitit	të	kaluar.	Ndërkohë	niveli	i	importeve	u	rrit	me	633	
milion	Euro	ose	26%,	dhe	eksportet	me	157	milion	Euro	ose	25%.		

Pavarësisht	nga	rënia	e	normës	së	rritjes	krahasuar	me	vitin	2006,	peshën	më	të	
madhe	në	eksport	për	2007-n	e	zuri	industria	e	tekstileve	dhe	këpucëve.	Gjatë	vitit	
2007,	eksporti	i	mineraleve	dhe	metaleve	bazë	shënoi	një	rritje	të	konsiderueshme.	

Në	ndryshim	nga	eksportet,	 importi	 ishte	mjaft	 i	 larmishëm.	Kërkesa	në	rritje	për	
lëndë	djegëse	dhe	energji	elektrike	i	klasifikoi	të	dyja	kategoritë	në	krye	të	listës	të	
produkteve të importuara. 
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Lidhur	me	gjeografinë	e	tregtisë	së	jashtme,	Italia	dhe	Greqia	vazhduan	të	dominojnë	
eksportet	edhe	importet	përgjatë	gjithë	vitit	2007.	Ndonëse	Italia	ishte	destinacioni	
kryesor	për	eksportet	 (68%	e	totalit	 të	eksporteve)	si	dhe	origjinuesja	kryesore	e	
importeve	(29%	e	totalit	të	importeve),	niveli	i	volumit	të	tregtisë	së	Shqipërisë	me	
27 vendet e Bashkimit Europian pësoi një ulje të lehtë krahasuar me vitin 2006. 
Ndërsa	marrëdhëniet	tregtare	me	Kinën,	Turqinë,	SHBA-në	dhe	vendet	Ballkanike	u	
intensifikuan	edhe	më	tej	gjatë	vitit	2007.		

Vështrim i Përgjithshëm i Ekonomisë Shqiptare për Vitin 2007

Shifrat  për volumin e tregtisë (milion  Euro) 2005 2006 2007

Importet 2,100.7 2,423.0 3,055.8

Exportet 530.2 629.0 785.9

Defiçiti i Tregtisë me Jashtë 1,570.5 1,794.0 2,269.9

Burimi: ACIT

Shkalla e mbulimit eksport/import mbeti pothuajse në nivelet e vitit të kaluar (rreth 
26%).	Ndonëse	gjatë	vitit	2007	niveli	 i	dërgesave	 ishte	afërsisht	950	milion	Euro,	
një	rritje	me	1%,	rritja	e	defiçitit	në	llogarinë	korrente	u	ndikua	kryesisht	nga	rritja	e	
defiçitit	të	tregtisë	me	jashtë.	

Financat Publike 

Gjatë	vitit	2007,	totali	i	të	ardhurave	arriti	vlerën	251.6	miliard	LEK,	një	rritje	me	25	
miliard	LEK	ose	11%	krahasuar	me	vitin	e	kaluar.	Pavarësisht	nga	ulja	e	tatimit	mbi	
fitim	në	korrik	2007,	të	ardhurat	nga	tatimet	shënuan	një	normë	të	lartë	rritje	në	2007-n	
(11%),	duke	treguar	perceptimin	e	mirë	të	bizneseve	nga	ana	e	qeverisë.

Nga	ana	tjetër	totali	i	shpenzimeve	rezultoi	në	285.3	miliard	LEK,	një	rritje	vjetore	prej	
30.6	miliard	LEK	ose	12%.	Shpenzimet	e	kapitalit,	niveli	i	të	cilave	ishte	më	i	ulët	se	
ato	të	parashikuara,	kontribuan	në	mbajtjen	e	nivelit	të	shpenzimeve	në	4%	më	të	
ulët nga sa ishte parashikuar. 

Për	rrjedhojë,	totali	i	defiçitit	për	vitin	2007	ishte	33.7	miliard	LEK	ose	3.4%	të	PBB-
së,	pra	0.3%	më	shumë	se	viti	i	kaluar,	por	1.4%	më	pak	nga	sa	ishte	planifikuar.	

Politika Monetare 

Në	përgjigje	të	rrezikut	të	inflacionit,	Banka	e	Shqipërisë	gjatë	vitit	vazhdoi	ciklin	e	
marrjes së masave shtrënguese monetare duke rritur tre herë normën bazë të interesit 
në total 75 pikë përqindje. 

Gjatë	vitit	2007,	rritja	e	ofertës	së	parasë	ra	në	13%	krahasuar	me	16.7%	në	vitin	
2006.	Struktura	e	ofertës	së	parasë	vazhdoi	të	reflektojë	orientimin	drejt	monedhës	
së huaj. Niveli i parasë jashtë sistemit bankar shënoi një ulje për vitin 2007 me gati 
5%	ndërsa	raporti	 (Paraja	Jashtë	Sistemit	Bankar/Ofertës	së	Parasë)	reflektoi	një	
rënie	nga	24%	në	fund	të	vitit	2006	në	20%	në	fund	të	vitit	2007.	
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Vështrim i Përgjithshëm i Ekonomisë Shqiptare për Vitin 2007

Statistikat për Ekonominë Shqiptare 

 2005 2006 2007

Inflacioni Mesatar Vjetor në % 2.4 2.4 2.9

Norma e Papunësisë në % 14.2 13.8 13.2

Norma Reale e Rritjes së PBB në % 5.5 5.0 6.0

PBB me Çmimet Aktuale (në miliard LEK) 857 899.7 979.0

PBB Nominale (në miliard EURO) 6.7 7.3 8.1

PBB për frymë në USD  2,150 2,313 2,566

(në % të PBB-së)

Defiçiti i Llogarisë Korrente 7.0 6.0 12.0

Transfertat Private 13.9 14.3 11.7

Defiçiti Buxhetor 3.4 3.1 3.4

Paraja Jashtë Sistemit Bankar (në miliard LEK) 150 163 155

Oferta e parasë (në miliard LEK) 578 686 761

PJB / Oferta e Parasë 25.9% 24.2% 20.4%

Burimi: FMN, MF dhe BSH

2.2.2 Sistemi Bankar

Zhvillimet	pozitive	makroekonomike	i	dhanë	mbështetje	ecurisë	së	sektorit	bankar	i	
cili	u	përmirësua	gjatë	vitit	2007.	Konkurenca	në	rritje	solli	zgjerimin	e	rrjetit	bankar	
me	103	degë	dhe	agjenci	të	reja	bankare.							

Volumi	 i	kreditimit	u	rrit	me	94.5	miliard	LEK	(2006:	70.2	miliard	LEK)	ose	47.7%	
(2006:	55%),	afërsisht	24	miliard	LEK	më	shumë	se	rritja	e	vitit	të	kaluar,	por	norma	
e	rritjes	ishte	7%	më	e	ulët.	Raporti	i	kreditimit	ndaj	PBB-së	u	rrit	nga	21.2%	në	fund	
të	vitit	2006	në	30%	në	dhjetor	të	vitit	2007.	

Pavarësisht	rënies	së	normës	së	rritjes,	niveli	 i	kreditimit	për	aktivitetin	privat	dhe	
veçanërisht kreditimi në monedhë të huaj ka qënë një nga preokupimet kryesore të 
Bankës së Shqipërisë. 

Ndonëse	niveli	i	kreditimit	për	korporatat	u	rrit	me	56	miliard	LEK	ose	42%	gjatë	vitit	
2007,	niveli	i	kreditimit	për	individët	u	rrit	dukshëm	me	38.4	miliard	LEK	ose	59%.	
Në	lidhje	me	strukturën	e	monedhës,	aktiviteti	kredi-dhënës	u	dominua	nga	kreditë	
në	monedhë	të	huaj	(72%	e	totalit	të	kredive).	

Nga	 ana	 tjetër,	 pavarësisht	 rritjes	 së	madhe	 të	depozitave	në	monedhë	 të	 huaj,	
depozitat	në	lekë	përbënë	ende	57%	të	totalit	të	strukturës	së	depozitave.	

Gjatë	vitit	2007,	bankat	realizuan	një	fitim	neto	prej	10.5	miliard	LEK	ose	42%	më	
shumë	se	vitin	e	kaluar.	85%	e	këtij	fitimi	ose	9.1	miliard	LEK	u	gjeneruan	nga	pesë	
bankat kryesore. 
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Vështrim i Përgjithshëm i Ekonomisë Shqiptare për Vitin 2007

Të Dhëna për Sektorin Bankar 

 2004 2005 2006 2007

Totali i Aktiveve (në miliard LEK) 426.4 496.6 624.2 742.8

Totali i Huave ndaj PBB-së 9.0% 13.7% 21.2% 30.0%

Totali i Huave (në miliard LEK) 69.3 114.6 191.2 292.5

          LEK 20% 25% 30% 28.0%

          MH (Monedhë e Huaj) 80% 75% 70% 72.0%

Totali i Depozitave (në miliard LEK) 365 426.3 491.7 630.1

          LEK 70% 64% 62% 57%

          MH (Monedhë e Huaj) 30% 36% 38% 43%

Rezultati Neto (në miliard LEK) 5.11 6.6 7.4 10.5

Raporti i Kthimit mbi Aktivet 1.3% 1.4% 1.5% 1.6%

Raporti i Kthimit mbi Kapitalin 21.1% 22.24% 20.2% 20.7%

Norma e Mjaftueshmërisë së Kapitalit 21.6% 18.6% 18.1% 17.1%*

Burimi: Banka e Shqipërisë

*Minimumi i lejuar nga Banka e Shqipërisë është 12%.
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Një Vështrim mbi BASH gjatë Vitit 2007

3  Një Vështrim mbi BASH gjatë Vitit 2007

3.1 Vështrim mbi Situatën Financiare 

Shifrat Kryesore të BASH  në milion LEK

  2006 2007 Ndryshimi 
në shumë

Ndryshimi 
në %

Të Ardhura nga Interesi, Neto 2,359 2,667 308 13%

Të Ardhura jo nga Interesi (1) 578 600 22 4%

Totali të Ardhurave (1) 2,941 3,281 330 11%

Shpenzime jo nga Interesi 1,683 1,797 111 7%

Fitimi Neto (1) 947 1,036 89 9%

Raporti i Kthimit mbi Aktivet 1.52% 1.41% -0.01% -1%

Raporti i Kthimit mbi Kapitalin 27.48% 25.49% -1.88% -7%

Raporti Shpenzime/Të Ardhura 57% 55% -2% -4%

Në fund të vitit     

Totali Aktiveve (2) 68,474 78,369 9,895 14%

Totali Huave 25,199 30,729 5,530 22%

Depozitat e Klientëve 55,442 68,816 13,374 24%

Totali i Kapitalit Aksioner 4,062 5,107 1,045 26%

(1) Duke marrë në konsideratë trajtimin e ndryshëm financiar të letrave me vlerë në vazhdimësi në vitin 
2007, për qëllime krahasuese me 2006-n kemi lënë mënjanë impaktet financiare (490.5 mln LEK) në 
2007. 

Megjithëse gjatë vitit 2007 ne i përgatitëm pasqyrat financiare sipas kuadrit rregullator të GAAP dhe 
Bankës Qendrore Shqiptare, (që ndryshon nga IFRS), auditori ynë i jashtëm imponoi një riklasifikim të 
bonove të caktuara nga ato të Ruajtura deri në Maturim (HTM), tek ato të portofolit të Disponueshme 
për Shitje (AFS), megjithëse jo në përputhje me GAAP shqiptar. Bonot në fjalë u blenë në 2004 dhe u 
lanë në HTM që nga ajo kohë. Teorikisht ato shkaktuan një humbje prej 490.5 mln LEK. 

(2) Totali i Aktiveve në fund të vitit 2006 ishte më i lartë, me 11.8 mln LEK, për shkak të ardhjes së Grupit 
Bankar Intesa Sanpaolo me 29.12.2006, duke qenë pjesë e çmimit të blerjes së BASH-it, u ripagua në 
2007 dhe u zëvendësua nga kreditë dhe letrat me vlerë. 
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3.2 Ngjarjet e vitit 

Shkurt

Në	shkurt	2007,	BASH	ishte	e	vetmja	bankë	që	ofroi	norma	interesi	deri	në	8%	për	
Lekun	nëpërmjet	Çertifikatës	së	Pronësisë	në	Obligacione	5	vjeçare	emetuar	nga	
Ministria	e	Financës.	Ky	ishte	një	produkt	i	ri	që	u	hodh	në	treg	për	herë	të	parë	për	
të	gjithë	klientët	individë.	Oferta	përfundoi	në	prill	2007.

Një marrëveshje tjetër e rëndësishme ishte me Departamentin e Administrimit të 
Taksave	pranë	Bashkisë	së	Tiranës,	në	sajë	të	së	cilës	të	gjithë	qytetarët	e	Tiranës	
tani mund të paguajnë taksat vendore nëpërmjet kartës VISA ose MasterCard në 
sportelet e bashkisë. Shërbimi ofrohet falas për të gjithë individët dhe bizneset. E njëjta 
marrëveshje u nënshkrua gjithashtu vitin e kaluar me Korporatën Elektroenergjitike 
Shqiptare	(KESH).	Të	dy	institucionet	kanë	instaluar	në	ambientet	e	tyre	terminale	
POS	të	BASH-it.	Bisedimet	vazhdojnë	për	zgjerime	të	mëtejshme.

Prill

Si	pjesë	e	përfitimeve	për	personelin,	në	prill,	BASH	nënshkroi	një	marrëveshje	të	
veçantë me klinikën Ndihma Mjeksore për Trupin Diplomatik (MDRS) për mbulimin 
e	të	gjitha	situatave	urgjente	për	të	gjithë	stafin	dhe	familjet	e	tyre.	Në	bazë	të	kësaj	
marrëveshje punonjësit e BASH-it mund të kontaktojnë përfaqësuesit e kësaj qendre 
në rastet kur kanë nevojë për ndihmë të menjëhershme mjeksore. 

Qershor

Çdo	vit,	në	1	qershor,	në	Ditën	Ndërkombëtare	të	Fëmijëve	BASH	ka	si	traditë	ta	
festojë	duke	u	dhuruar	llogari	FUTURA	të	gjithë	fëmijëve	që	lindin	në	atë	ditë.	Këtë	vit	
fëmijëve	të	sapolindur	dhe	familjeve	të	tyre	iu	dhanë	më	shumë	se	20	llogari	FUTURA	
me	10,000	Lekë	në	të	gjitha	qytetet	ku	BASH	ka	rrjetin	e	saj	të	degëve.	

Në	takimin	e	fundit,	mbajtur	në	qershor,	Këshilli	Mbikëqyrës	i	Bankës	së	Shqipërisë	
vendosi:	Miratimin	e	transferimit	të	paketës	së	80%	të	aksioneve	të	Bankës	Amerikane	
të	Shqipërisë	Grupit	Intesa	Sanpaolo	S.p.A.	Itali	dhe	ku	20%	e	tyre	mbeteshin	në	
kontrollin	e	Fondit	Shqiptaro-Amerikan	të	Ndërmarrjeve	(FSHAN).	

Në	29	qershor	2007,	Grupi	Intesa	Sanpaolo	dhe	aksioneri,	atëhere	i	vetëm	i	BASH-it,	
FSHAN	realizuan	“Nënshkrimin	Zyrtar	të	Pjesëmarrjes	së	Intesa	Sanpaolo	në	Bankën	
Amerikane	 të	Shqipërisë”,	për	shitblerjen	e	80%	të	aksioneve	 të	Bankës	bashkë	
me	“ofertë	-	kërkesën”	për	shitjen	e	pjesës	së	mbetur	prej	20%	në	vitin	2009.	(Për	
më	shumë	detaje	për	grupin	Intesa	Sanpaolo,	ju	lutem	shikoni	Seksionin	3.4	Intesa	
Sanpaolo (faqe 20).

21	qershori	shënoi	hapjen	e	Agjencisë	Rr.	e	Dibrës.	Ky	zgjerim	i	mëtejshëm	i	rrjetit	
tonë	e	përhapi	edhe	më	tej	vendodhjen	gjeografike	të	bankës	në	Tiranë.

Korrik

Hapja	e	Agjencisë	në	Komunën	e	Parisit	 ishte	një	tjetër	njësi	që	iu	shtua	rrjetit	të	
degëve	dhe	agjencive	të	BASH-it	në	Tiranë	duke	forcuar	kështu	pozicionimin	e	saj	
strategjik në kryeqytetin e Shqipërisë. 

Një Vështrim mbi BASH gjatë Vitit 2007
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Shtator 

Duke	forcuar	edhe	më	tej	zgjerimin	e	saj	gjeografik,	në	muajin	shtator,	BASH	hapi	
Agjenci	 bankare	 në	 zonën	 e	 njohur	 industriale	 të	 Tiranës	 -	Kombinat.	 Zhvillimi	 i	
vazhdueshëm i bizneseve si dhe rritja e nevojave të individëve për produkte dhe 
shërbime	bankare	e	bëri	të	domosdoshme	hapjen	e	një	agjencie	në	këtë	zonë.	

Si	pjesë	e	angazhimit	të	saj	për	t’ju	shërbyer	klientëve	shqiptarë	me	banim	në	Greqi,		
në shtator BASH arriti të zgjerojë më tej praninë e saj në këtë vend duke hapur degën 
e	Pireut,		në	zonën	portuale	të	Athinës,	ku	jeton	dhe	punon	një	komunitet	prej	rreth	
40,000	shqiptarësh.	

Në	28	shtator	2007,	Këshilli	Drejtues	dhe	Asambleja	e	Jashtëzakonshme	e	Aksionerëve	
të Bankës Amerikane të Shqipërisë miratuan Projekt Planin për Bashkimin me 
përthithje të Bankës Italo-Shqiptare (kompania e përthithur) dhe Bankës Amerikane 
të Shqipërisë (kompania përthithëse). Sinergjitë dhe përshtatja e këtij bashkimi e 
klasifikojnë	BASH-in	si	bankën	e	dytë	më	të	madhe	në	Shqipëri.	

Gjithashtu	në	shtator,	BASH	firmosi	një	policë	më	të	përmirësuar	sigurimi	shëndetësor	
dhe sigurimi në udhëtim me një nga kompanitë kryesore private të sigurimit për të 
gjithë punonjësit e saj.  

Tetor

Zgjerimi i rrejtit të BASH në Greqi u pasua nga hapja e degës së saj të katërt në zonën 
Peristeri	në	periferi	të	Athinës,	ku	jeton	një	popullsi	shqiptare	prej	rreth	30,000.

BASH nënshkroi një marrëveshje të rëndësishme me Postën Shqiptare (kompania 
kombëtare e postën me 54� zyra në të gjithë vendin) për të lehtësuar dërgesat 
nga	Greqia	dhe	Italia.	Krahas	rrjetit	të	gjerë	bankar	që	u	ofrohet	emigrantëve,	kjo	
marrëveshje ofron komisione shumë të ulta për të gjitha transfertat. Shërbime 
dërgesash të kësaj natyre u ofrojnë mundësi edhe klientëve me të ardhura të pakta 
të	përfitojnë	nga	shërbimet	bankare.	Ky	shërbim	ofrohet	gjithashtu	edhe	për	zona	të	
largëta të Shqipërisë duke paguar në Lekë ose Euro me para në dorë.  

Nëntor

Në	13	nëntor	2007,	Banka	Amerikane	e	Shqipërisë	hapi	agjencinë	e	saj	të	dytë	në	
zonën	e	Kombinatit	në	Tiranë		“Agjencia	Tobacco	Holding”	e	cila	ndodhet	në	ambientet	
e	njëjta	me	Tobacco	Holding	Group.

Në	një	ceremoni	 të	organizuar	në	Londër	në	28	nëntor	2007,	 revista	e	njohur	në	
të	 gjithë	 botën	 për	mbulimin	 e	 fushës	 bankare	 “The	Banker”	 i	 akordoi	Bankës	
Amerikane	 të	Shqipërisë	çmimin	“Banka	Më	e	Mirë	e	Vitit	2007”	për	Shqipërinë.	
Banka	Amerikane	e	Shqipërisë	e	mori	këtë	çmim	për	ecurinë	dhe	progresin	në	tërësi	
për	periudhën	e	kaluar	bazuar	mbi	kritere	 të	performancës,	arritjeve	cilësore	dhe	
iniciativave	strategjike.	BASH	ia	dedikon	këtë	çmim	punës	së	madhe	dhe	përkushtimit	
të punonjësve të vet si dhe vizionit të ekipit drejtues. 

Në	nëntor	2007,	BASH	nënshkroi	Iniciativën	e	Kompaktit	Global.	Në	kuadrin	e	kësaj	
iniciative	BASH	u	ftua	nga	PNUD	Albania	që	së	bashku	me	Vodafone	të	kryesojnë	
praktikat	më	të	mira	për	Përgjegjësinë	Korporative-Sociale.	BASH	është	e	para	bankë	
në	Shqipëri	që	merr	pjesë	në	Iniciativën	e	Kompaktit	Global.

Një Vështrim mbi BASH gjatë Vitit 2007
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Dhjetor 

Në	12	dhjetor	2007,	Këshilli	Mbikëqyrës	i	Bankës	së	Shqipërisë	miratoi	bashkimin	
me përthithje të Bankës Italo Shqiptare sh.a nga Banka Amerikane e Shqipërisë sh.a. 
Bashkimi i Bankës Amerikane të Shqipërisë dhe Bankës Italo Shqiptare u realizua 
me përthithjen e BIA-s (kompania e përthithur) nga BASH-i (kompania përthithëse). 
Emri i Bankës së re pas bashkimit do mbetet Banka Amerikane e Shqipërisë deri në 
21	dhjetor	2008.	Pas	kësaj	date	emri	i	Bankës	do	të	jetë:	Banka	Intesa	Sanpaolo,	
Shqipëri.

Praktika e bashkimit të të dyja bankave u aplikua për herë të parë në Shqipëri sipas 
praktikave dhe standardeve perëndimore. Banka Amerikane e Shqipërisë është një 
kombinim i sinergjive dhe burimeve të dy aktorëve në sistemin bankar shqiptar me 
qëllimin	krijimin	e	një	operatori	unik,	i	cili	do	të	vazhdojë	të	ofrojë	produkte	të	reja	
dhe	të	përmirësuara	për	të	gjithë	klientët	dhe	një	konkurencë	të	fortë	në	sektorin	
financiar.	

Në	21	dhjetor,	Aksionerët	e	Bankës	Amerikane	të	Shqipërisë	sh.a	dhe	Aksionerët	e	
Bankës	Italo-Shqiptare	sh.a,	në	takime	të	ndara,	në	vijim	të	miratimit	nga	Autoriteti	
i	 Konkurencës	dhe	miratimit	 përfundimtar	 të	Bankës	 së	Shqipërisë,	 zyrtarizuan	
bashkimin me përthithje të Bankës Italo Shqiptare sh.a nga Banka Amerikane e 
Shqipërisë sh.a. 

Në	dhjetor,	personeli	i	BASH	dhe	BIA,	punuan	shumë	për	të	finalizuar	të	gjitha	aspektet	
e	bashkimit,	i	cili	hyri	në	fuqi	në	1	janar	2008.	(Për	detaje	të	mëtejshme	rreth	bashkimit	
shiko	Seksionin	3.5	Bashkimi	BASH	–	BIA,	në	faqen	22)
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3.3 Analiza e Menaxhimit

Rritje Rekord në Depozitat e Klientëve

2007-ta ishte një tjetër vit arritjesh përsa i përket depozitave të klientëve. Duke 
monitoruar	nga	afër	nevojat	e	klientëve	tanë,	ne	ishim	në	gjendje	të	përmirësonim	
produktet	tona	për	depozitat.	Si	rezultat,	depozitat	e	klientëve	u	rritën	me	13,374	
milion	LEK	ose	24%,	krahasuar	me	një	rritje	prej	20%	për	sektorin	bankar.
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Ndërsa	depozitat	korporative	u	rritën	me	8%,	depozitat	për	individët	patën	një	rritje	
të	konsiderueshme	prej	28%.		Një	nga	avantazhet	kryesore	të	bankës	tonë	ishte	dhe	
mbetet	cilësia	e	shërbimit.	Pavarësisht	zgjerimit	dhe	rritjes	së	bazës	së	klientëve,	ne	
mundëm	të	ruanim	një	shërbim	cilësor	të	standardeve	të	larta.

Në	përpjekjet	tona	për	të	krijuar	mundësi	për	klientët	tanë,	ne	u	përpoqëm	gjithashtu	
t’i	paraprinim	nevojave	të	tyre,	gjë	që	rezultoi	në	aftësinë	tonë	për	të	sjellë	risi	në	
produkte.	Kështu,	në	fillim	të	vitit	ne	ofruam	një	depozitë	të	re,	Çertifikatën	e	Pronësisë	
për	Bondet	5-vjeçare	në	LEK,	emetuar	nga	Ministria	e	Financave.	Ky	produkt	ofroi	
norma	mjaft	konkuruese,	deri	në	8%	për	të	gjithë	klientët,	krahasuar	me	një	normë	
mesatare	prej	7%	që	ofrohej	në	treg.

Për të arritur këtë ne u mbështetëm shumë në njohjen tonë të tregut për të drejtuar 
ofertën	tonë	për	produktet	depozita,	duke	marrë	në	konsideratë	gjithashtu	prirjet	
historike të tregut si dhe lëvizjet e depozitave sipas sezonit.

Duke	vepruar	kështu	ne	besojmë	që	kjo	na	lejoi	ta	forconim	më	tej	pozicionin	tonë	
në	treg,	si	dhe	vetë	marrëdhënien	tonë	me	klientët.	Gjatë	kësaj	periudhe	normat	e	
ofruara qëndruan brenda normave të shëndosha dhe realiste. Ky qëndrim na bëri të 
dallonim	nga	konkurenca,	sidomos	duke	pasur	parasysh	një	mjedis	ku	agresiviteti	
pozitiv shpesh ka përqasje drejt spekulatives dhe të paarsyeshmes.

Zgjerimi i mëtejshëm i kanaleve të shpërndarjes

Një faktor tjetër thelbësor që kontribuoi në rritjen e depozitave të klientëve ishte rritja 
e	kanaleve	të	shpërndarjes.	Gjatë	vitit	2007,	BASH	e	zgjeroi	rrjetin	e	saj	me	katër	
agjenci	të	reja	në	rrethin	e	Tiranës	dhe	2	degë	të	reja	në	Greqi.	Ofrimi	i	më	shumë	
produkteve dhe shërbimeve në më shumë pika kontribuoi ndjeshëm në zgjerimin e 
bazës së klientelës tonë.

Prania jonë në Greqi u përmirësua ndjeshëm me hapjen e dy njësive të reja në Pire 
dhe	në	Peristeri,	 brenda	 tremujorit	 të	 fundit	 të	 vitit.	Duke	marrë	 në	 konsideratë	
përqëndrimin	e	lartë	të	popullsisë	shqiptare	në	këto	dy	zona,	ne	jemi	të	bindur	se	
edhe	baza	e	klientëve	tanë	në	Greqi	do	të	forcohet		edhe	më	tej	gjatë	vitit	2008.	
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Llogaritë e Klientëve  (në '000)
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Ne punojmë çdo ditë për të nxitur besnikërinë e klientëve nëpërmjet lehtësirave 
dhe	cilësisë	së	shërbimit.	Është	bindja	jonë	që	besnikëria	është	motivuesi	kryesor	
për	rritjen	e	klientelës	në	të	ardhmen.	Gja	të	vitit	2007,	ne	u	shërbyem	mbi	89,000	
klientëve,	ose	31%	më	shumë	se	në	vitin	2006..			

Duke shfrytëzuar mundësinë e krijuar nga vendimi i qeverisë shqiptare për kanalizimin 
e	 të	 gjitha	pagesave	 e	 rrogave	 të	 kompanive	private	 nëpërmjet	 sistemit	 bankar,	
BASH i përqëndroi përpjekjet e saj në ofrimin e shërbimit të pagave për klientët. Si 
rezultat,	gjatë	fushatës	së	muajve	gusht	–	shtator	2007,	banka	hapi	mbi	5,000	llogari	
rrogash.

Ndërkohë,	shërbimi	ynë	bankar	nëpërmjet	internetit	–	ABAflex,	vazhdon	të	mbetet	
ndër	produktet	më	të	mira	në	tregun	financiar	shqiptar.	Gjatë	2007-s,	përdoruesit	e	
ABAflex-it	u	rritën	me	mbi	50%,	ndërsa	mesatarja	e	transaksioneve	mujore	pothuajse	
u	dyfishuan,	 duke	 arritur	 deri	 aty	 sa	 24%	e	 të	 gjitha	 transaksioneve	bankare	 të	
proceduara	nga	BASH	u	kryen	nëpërmjet	këtij	shërbimi.

Teknologjia jonë e përparuar është një nga pikat e forta të mirënjohura të BASH. Ne 
jemi	duke	investuar	vazhdimisht	në	infrastrukturën	tonë	teknologjike,	jo	vetëm	për	të	
mbështetur	rritjen	e	biznesit	dhe	efikasitetin	teknologjik,	por	në	të	njejtën	kohë	për	
të	përmirësuar	cilësinë	e	shërbimit	dhe	shtimin	e	risive.

Për	shkak	të	vështirësive	që	vijnë	nga	infrastruktura	e	dobët	e	telekomunikacionit	
në	Shqipëri,	 ne	 kemi	 implementuar	 lidhje	 TCP/IP	me	qendrat	 e	mëdha	 tregtare	
ku	aktualisht	kemi	një	përqëndrim	 terminalesh	POS	 (Avantazhet:	 transaksione	 të	
shpejta	me	POS,	transaksione	të	sigurta,	kosto	e	ulët	për	transaksion).	Më	tej,	ne	
jemi duke vënë në zbatim standarded më të fundit të sigurisë që kërkohen nga VISA 
dhe	MasterCard.	Si	rezultat	edhe	transaksionet	tona	financiare	janë	bërë	edhe	më	
të sigurta falë këtyre implementimeve në drejtim të sigurisë.

Në	qershor	2007,	BASH	firmosi	një	marrëveshje	me	KESH-in,	që	mundëson	pagesën	e	
faturave mujore të energjisë me kartat VISA ose MasterCard për çdo kartëmbajtës.

Gjithashtu,	gjatë	vitit	2007,	biznesi	me	kartat	ABA	BusinessCard	u	konsolidua	edhe	
me	tej.	BASH	e	ruajti	pozicionin	e	vet	si	lider	në	tregun	shqiptar	për	shërbimet	me	
POS,	dhe	si	e	vetmja	bankë	e	cila	lëshon	6	karta	të	ndryshme.	(ABAcard	White	ofrohet	
nga dega jonë në Greqi).

Produktet Karta Viti ‘2006 Viti’2007 Rritja në %

ABA Visa Electron 37,960 54,061 42%

ABA Visa Classic 709 1,667 135%

ABA MasterCard Standard 3,352 5,247 56%

ABA MasterCard Gold 314 464 47%

ABA MasterCard Business 226 361 60%

Totali i  ABAcards të lëshuara 42,561 61,800 45%

Terminalet POS të instaluara 518 656 27%

ATM e instaluara 34 43 26%
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Përmirësimi i efikasitetit në procesin e shitjeve

Njohja	jonë	e	klientit	dhe	mbështetja	mbi	një	teknologji	të	avancuar,	e	udhëhoqën	
bankën tonë drejt përmirësimit të vazhdueshëm të shërbimeve dhe produkteve të 
saj.	Kështu,	në	fund	të	korrikut,	banka	riorganizoi	Skuadrën	e	Shitjeve	(Sales	Team	
Unit)	duke	unifikuar	skuadrat	e	shitjeve	për	POS-t,	atë	të	Korporatave	si	dhe	shitjet	
jashtë	bankës	për	individët,	me	qëllim	koordinimin	më	të	mirë	të	shitjes	së	produkteve	
të	bankës	për	Korporatat,	SME-të	dhe	Individët.

Për	të	pasur	një	shërbim	të	standardizuar,	ne	rishpërndamë	personelin	me	eksperiencë	
përsa	i	përket	procedurave	dhe	njohjes	së	produkteve,	drejt	njësive	të	reja	bankare.	
Pas	përthithjes	së	BIA-s	nga	BASH,	Skuadra	e	Shitjeve	tregoi	një	vëmendje	të	veçantë	
ndaj	aktivitetit	të	ndërshitjeve	(cross-selling)	për	produktet	e	BASH	tek	ish-klientët	
e BIA-s.

Një qëndrim i matur në një treg me rritje të shpejtë

2007-ta	ishte	një	vit	sfidash	për	sektorin	privat	shqiptar	ndërsa	themelet	ekonomike	
treguan dobësi në rritje nga kriza e vazhduar e energjisë dhe rritjet e presioneve 
inflacioniste.	Disa	herë	përgjatë	vitit	2007,	Banka	e	Shqipërisë	e	shfaqi	shqetësimin	
e	vet	për	rritjen	e	përshpejtuar	të	kreditimit.	Në	2007-ën,	teprica	kreditore	u	rrit	me	
48%.

Shtyrë	nga	një	 rritje	 vjetore	prej	 59%	 të	 kreditimit	 për	 individët,	 raporti	 i	 kredisë	
kundrejt	PBB-së	arriti	pothuajse	30%	në	fund	të	vitit	2007,	krahasuar	me	22%	në	
dhjetor 2006.

BASH, kreditë (mld LEK)
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Sektori bankar (mld LEK)

Ndërsa disa banka u fokusuan më tepër në disbursimin e kredive se sa në analizimin 
dhe	monitorimin	e	tyre,	rritja	e	shpejtë	dhe	e	konsiderueshme	e	kreditimit	në	këto	
vitet e fundit rriti edhe presionet rritëse përsa i përket raportit të kredive me probleme. 
Në	shkurt	2007,	raporti	i	kredive	me	probleme	për	të	gjithë	tregun	u	rrit	në	3.7%,	
krahasuar	me	3.1%	në	fund	të	2006-ës.	Në	këtë	situatë,	BASH	vendosi	të	mbajë	
një	qëndrim	të	matur	si	dhe	të	rrisë	vigjilencën.	Niveli	i	kredive	tona	me	probleme	
qëndroi	konstant	në	masën	rreth	1%.

Manaxhim	i	kredisë	mbeti	një	nga	komponentët	kyç	në	procesin	e	menaxhimit	të	riskut.	
Risku	dhe	fitimet	u	vlerësuan	me	qëllimet	e	krijimit	të	të	ardhurave	të	qëndrueshme,	
ruajtjen	e	qëndrueshmërisë	së	fitimeve	dhe	rritjes	së	vlerës	për	aksionerët.	Sistemi	
ynë	i	vlerësimit	të	llogarive,	sipas	çdo	klienti	korporativ,	është	mjeti	ynë	kryesor	për	
vlerësimin	e	performancës	dhe	të	ardhurave,	për	të	kryer	më	pas	një	shpërndarje	më	të	
mirë	të	burimeve.	Përveç	vendimmarrjes	për	“kreditë”	dhe	vendimi	për	“profitabilitetin”	
merret	përsëri	për	kreditë	e	reja	dhe/apo	shtyerjen,	shtimin	e	kreditimit.	Shpërndarja	
sipas	masës	së	kredisë	ishte	një	masë	tjetër	që	u	mor	drejt	diversifikimit	të	riskut	të	
portofolit	të	kredisë.	Gjatë	vitit	përkatës,	BASH	vazhdoi	të	zgjerojë	financimin	e	vet	
për të gjithë sektorët e ekonomisë.
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Kreditë hipotekore mbetën komponenti kryesor në grupin e kredive të portofolit 
tonë.

Pavarësisht	konkurencës	së	ashpër,	gjatë	vitit	2007	ne	mundëm	ta	rrisim	portofolin	
tonë	me	13%		krahasuar	me	vitin	2006.

Aktualisht jemi duke dëshmuar fenomenin ku disa banka janë duke dhënë kredi 
hipotekore	me	 norma	nën	 ato	 të	 tregut,	 që	 përbën	 një	 recetë	 të	 sigurt	 për	 një	
katastrofë	financiare.	

Ndërsa,	vazhdojmë	të	mbajmë	pozicionin	tonë	të	 fortë	në	tregun	korporativ,	 jemi	
gjithashtu	duke	 eksploruar	 rrugë	 të	 tjera	 drejt	 rritjes	 së	mëtejshme,	 si	 dhe	drejt	
përmirësimit të aftësive tona për të shfrytëzuar mundësi të reja në të ardhmen.

Duke	dashur	t’u	përgjigjemi	sa	më	mirë	nevojave	të	klientëve	tanë,	ne	hartuam	një	
strategji	për	financimin	e	SME-ve,	ndërmarrjeve	të	vogla	e	të	mesme,	me	kushte	
specifike.	Gjithashtu,	në	fillim	të	2008-ës	u	krijua	një	departament	specifik	përgjegjës	
për sektorin e SME-ve.

Kreditimi për individë është vlerësuar për t’u lënë në pritje për shkak të situatës mjaft 
të	rrezikshme,	ku	disa	banka	po	pësojnë	humbje	më	të	rënda.

Performancë e qëndrueshme financiare

•	 Të	ardhurat	nga	interesi	neto	2,667	mln	LEK,	rritur	13%
	 (2006:	2,359	mln	LEK).

•	 Të	ardhurat	nga	interesi	5,396	mln	LEK,	rritur	34%	(2006:	4,022	mln	LEK)
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•	 Shpenzime	nga	interesi	2,728	mln	LEK,	rritur	64%	(2006:	1,662	mln	LEK)	

•	 Të	ardhura	jo	nga	interesi	600	mln	LEK,	rritur	4	%	(2006:	578	mln	LEK).

•	 Nga	komisionet,	neto	427	mln	LEK,	rritur	4	%	(2006:	409	mln	LEK)

•	 Fitimi	nga	këmbimet	në	valutë	176	mln	LEK,	rritur	5%	(2006:	168	mln	LEK)

•	 Totali	i	të	Ardhurave	3,281	mln	LEK,	rritur	11%	(2006:	2,941	mln	LEK).

•	 Shpenzimet	Operative	1,797	mln	LEK,	rritur	7%	(2006:	1,683	mln	LEK).

•	 Fitimi	Neto	pas	tatimit	1,036	mln	LEK,	rritur	9%	(2006:	947	mln	LEK).

•	 Raporti	Shpenzime	/	Të	ardhura	55%,	rënë	me	2%.

Rezultatet	financiare	të	BASH	gjatë	vitit	të	kaluar,	treguan	edhe	një	herë	ekuilibrin	që	
banka	ka	arritur	ndërmjet	objektivave	të	rritjes	dhe	fitimit.	Fitimi	i	normalizuar	neto	arriti	
një	nivel	rekord	prej	1,036	million	LEK	ose	9%	më	i	lartë	se	sa	viti	i	kaluar.	Një	rritje	e	
tillë	u	realizuar	nga	rritja	e	të	ardhurave	të	bankës	me	11%,	kundrejt	një	rritje	me	7%	
të	shpenzimeve	operacionale.	Rritja	më	e	lartë	e	të	ardhurave	kundrejt	shpenzimeve	
demostron	aftësinë	tonë	për	të	operuar	vazhdimisht	me	efikasitet.		
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Përmirësimi	 i	marzhit	neto	me	nga	13%	nga	 interesat,	 ishte	edhe	mekanizmi	për	
rritjen e të ardhurave.  

Krahasuar	me	vitin	2006,	totali	i	të	ardhurave	nga	interesi	u	rrit	me	1,374	mln	LEK	
ose	34%	në	2007-ën.	Kjo	rritje	erdhi	kryesisht	si	rezultat	i	rritjes	së	mesatares	së	
interesave	nga	aktivet	dhe	nga	ndryshimi	i	strukturës	tonë	të	letrave	me	vlerë	në	LEK,	
drejt	obligacioneve	në	Lek.

Gjatë	vitit	2007,	orientimi	drejt	konvertimit	të	investimeve	në	monedhë	të	huaj	drejt	
atyre në LEK u konsolidua edhe më tej. Ky ndryshim u mbështet më tej nga rritja e 
depozitave në LEK.

Strategjia	e	bankës	për	rritjen	e	investimeve	tona	në	monedhën	vendase,	dha	një	
ndikim	të	drejtpërdrejtë	në	normën	mesatare	të	fituar	nga	portofoli	i	letrave	me	vlerë	
në	LEK,	i	cili	u	përmirësua	nga	7.2	%	gjatë	vitit	2006,	në	8.2	%	gjatë	vitit	2007.

Nga	ana	tjetër,	shpenzimet	nga	interesi	u	rritën	me	1,066	mln	LEK	ose	64%	krahasuar	
me	vitin	2006.	Përveç	rritjes	së	depozitave	dhe	volumit	në	huamarrje,	rritja	në	normat	
tona	të	ofruara	(veçanërisht	në	8	muajt	e	parë	të	vitit)	si	rezultat	i	konkurencës	së	
fortë,	luajti	një	rol	thelbësor	në	rritjen	e	shpenzimeve	të	interesave.

Si	rezultat,	në	vitin	2007,	marzhi	neto	për	interesin	u	rrit	me	13%	ose	308	mln	LEK,	si	
rezultat	i	rritjes	së	të	ardhurave	nga	interesi		me	34%	ose	1,374	mln	LEK,	dhe	rritjes	
së	shpenzimeve	nga	interesi	me	64%	ose	1,066	mln	LEK.	
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Të ardhura nga interesi (mln LEK)
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Gjatë	2007-ës,	të	ardhurat	jo	nga	interesi	u	rritën	me	4	%,	krahasuar	me	2006-ën.	
Kjo	rritje	u	mbështet	kryesisht	nga	rritja	prej	4%	të	komisioneve	neto	si	dhe	rritjes	
prej	5%	të	të	ardhurave	nga	këmbimi	i	valutës.	

Pavarësisht	rënies	së	të	ardhurave	nga	komisionet	për	Letër	Kreditë,	Garancitë	dhe	
komisioneve	të	tjera	nga	aktiviteti	i	huadhënies,	rezultati	neto	i	këtyre	të	ardhurave	
për	vitin	2007	u	rrit	me	4%.	

Kjo rritje u mbështet nga rritja e komisioneve që burojnë nga mirëmbajtjet e llogarive 
të	klientëve,	komisioneve	nga	transfertat	dhe	pagesat,	komisionet	e	SWIFT-it	si	dhe	
shërbimi	i	terminaleve	POS.			

Ndërsa	konkurenca	në	kuadrin	e	këmbimeve	valutore	(FX)	e	zvogëloi	shpërndarjen	
e	fituar	nga	këmbimet	valutore,	banka	arriti	ta	përmirësojë	rezultatin	e	vitit	2006	me	
një	rritje	prej	5%.

Gjatë	2007-ës,	shpenzimet	operative	u	rritën	me	7%	kryesisht	si	rezultat	i	hapjes	së	
6	njësive	të	reja,	zgjerimit	të	biznesit,	investimeve	në	IT	dhe	shpenzimeve	që	buronin	
nga bashkimi me BIA-n.  

Shpenzimet	për	personelin	u	ulën	me	4%	krahasuar	me	vitin	2006.	Kryesisht	për	
shkak të:

•	 Ndryshimit	në	Ligjin	për	Sigurimet	Shoqërore	i	cili	e	uli	kontributin	e	punonjësve		
	 nga	29%	në	20%.	Ky	ndryshim	hyri	në	fuqi	në	shtator	të	vitit	2006	dhe	si		 	
 rezultat nuk pati ndikim të plotë gjatë atij viti. 
• Kontroll i rreptë mbi shpenzimet e punës jashtë orarit dhe ato të komunikimit.

Pavarësisht	rritjes	së	numrit	të	punonjësve	të	bankës	me	33	persona	ose	9%,	në	
vitin	2007	banka	mundi	të	racionalizonte	edhe	më	tej	aktivitetet	e	saj	drejt	efikasitetit	
operativ.
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Pavarësisht nga rritja e konsiderueshme e volumit të biznesit dhe numrit të njësive 
bankare	me	29%,	shpenzimet	administrative	u	rritën	vetëm	me	18%,	gjë	që	konfirmon	
më tej vëmendjen e veçantë që drejtuesit e bankës i japin kontrollit të imët të 
shpenzimeve dhe monitorimit të tyre.

Rritja në shpenzime gjatë vitit 2007 erdhi kryesisht si rezultat i shpenzimeve logjistike 
dhe	operacionale	në	mbështetje	të	rritjes	së	mëtejshme	të	bankës.	
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E	shtyre	nga	investimet	në	aktive	fikse	për	të	mbështetur	zgjerimin	e	rrjetit	të	bankës	
si	dhe	investimet	në	IT,	shpenzimet	nga	amortizimi	dhe	zhvlerësimi	në	2007,	u	rritën	
me	7%,	krahasuar	me	2006-ën.		

Gjithashtu,	gjatë	vitit	2007,	BASH	ishte	në	gjendje	që	të	ulte	më	tej	raportin	shpenzime-
të	ardhura	nga	57%	në	55%	duke	reflektuar	kështu	përqasjen	e	qëndrueshme	drejt	
përmirësimit të efektshmërisë.
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3.4 Grupi Intesa Sanpaolo 
 
Grupi	Intesa	Sanpaolo	është	grupi	kryesues	në	Itali,	ku	u	shërben	rreth	10.4	milion	
klientëve dhe njëkohësisht është një nga grupet kryesuese në Europë. Ky Grup është 
rezultat	i	shkrirjes	ndërmjet	bankave	Sanpaolo	IMI	dhe	Banca	Intesa,	efektive	nga	
data	1	janar	2007,	-	dy	banka	të	cilat	më	parë	kanë	luajtur	role	të	rëndësishme	dhe	
kryesuese	në	proçesin	e	konsolidimit	të	industrisë	bankare	në	Itali.	Grupi	Intesa,	sipas	
konfiguracionit	të	tij	përpara	bashkimit,	ishte	rezultat	i	disa	bashkimeve	të	suksesshme.	
Ky grup u themelua në vitin �998 nga bashkimi i Cariplo dhe Ambroveneto; në vitin 
1999	u	zhvillua	një	Tender	për	Blerjen	e	70%	të	Bankës	Komerciale	Italiane	–	Banca	
Commerciale	Italiana	e	cila	u	bë	pjesë	e	grupit	në	vitin	2001.	Grupi	Sanpaolo	IMI	ishte	
rezultat	i	bashkimit	të	Istituto	Bancario	San	Paolo	di	Torino	–	dhe	Istituto	Mobiliare	
Italiano,	i	cili	u	realizua	në	vitin	1998	dhe	u	pasua	nga	bashkimi	me	Banco	di	Napoli	
në vitin 2000 dhe Grupin Cardine në vitin 2002. 

Grupi	 Intesa	Sanpaolo	kryeson	në	 Itali	në	 fushën	e	aktiviteteve	financiare	 të	cilat	
u ofrohen individëve dhe ndërmarrjeve dhe mbulon një pjesë të mirë të tregut 
përkatësisht:	 fondi	 i	pensioneve	 (31%),	 transaksione	me	 jashtë	 (26%	të	tregut	 të	
pagesave	në	 tregtinë	me	 jashtë),	 administrim	aktivesh	 (26%),	 faktoring	 (blerja	 e	
borxheve	të	firmave	të	tjera)	(22%)	dhe	ndërmjetësim	bankar	(17%	të	kredive	dhe	
depozitave të klientëve).

Grupi gjithashtu ka një mbulim strategjik të tregjeve në Europën Qëndrore dhe 
Lindore,	ku	aktualisht	pozicionohet	ndërmjet	aktorëve	kryesorë	në	disa	vende.	Në	
fakt,	nëpërmjet	filialeve	të	tij	Grupi	Intesa	Sanpaolo	renditet	i	pari	në	Serbi,	i	dyti	në	
Shqipëri,	Kroaci,	Hungari	dhe	Sllovaki,	i	gjashti	në	Bosnje-Hercegovinë	dhe	Slloveni.	
Ndërkohë,	Grupi	është	duke	forcuar	pozitat	e	veta	për	rritje	dhe	zhvillim	në	zona	të	reja	
si	në	Pellgun	e	Mesdheut	ku	Grupi	Intesa	Sanpaolo	kontrollon	Bankën	e	Aleksandrisë,	
e	cila	renditet	e	gjashta	në	Egjipt.	

Në	datën	31	dhjetor	2007,	totali	i	aktiveve	të	Grupit	Intesa	Sanpaolo	arriti	në	572,902	
milion	Euro,	kreditë	për	klientët		335,273	milion	Euro	dhe	depozitat	e	klientëve	373,753	
milion Euro.

Aktivitetet e Grupit organizohen në bazë të njësive të biznesit
 

•	Divizioni	 Territorial	Bankar	 –	përfshi	 dhe	 filialet	 e	bankës	në	 Itali	 –	 bazohet	 në	
një	model	i	cili	ka	në	fokus	rritjen	dhe	zhvillimin	e	degëve	rajonale,	përmirësimin	e	
pozicioneve	komerciale	vendase	dhe	forcimin	e	marrëdhënieve	me	individët,	bizneset	
e	vogla,	subjektet	e	ndërmarrjeve	të	vogla	dhe	të	mesme	(SME)	dhe	subjekteve	jo-
fitim	prurëse.	Aktivitetet	kryesore	të	këtij	divizioni	përfshijnë	private	banking,	sigurimin	
bankar dhe kreditë industriale.

•	Divizioni	Bankar	i	Korporatave	dhe	Investimeve	mbështet	zhvillimin	e	balancuar	
dhe	 të	qëndrueshëm	të	korporatave	dhe	 institucioneve	financiare	nga	pikëpamja	
afat-mesme	dhe	 afat-gjatë,	 përfshi	 institucionet	 kombëtare	dhe	 ndërkombëtare,	
duke	shërbyer	si	“partner	global”	me	njohuri	të	mëdha	dhe	të	plota	mbi	strategjitë	
për korporatat dhe ofron një gamë të gjerë shërbimesh. Ndër aktivitetet e saj kryesore 
përmendim	Bashkimet	 dhe	Blerjet,	 financat	 e	 strukturuara,	 tregjet	 kapitale	 që	
realizohen	nga	Banka	IMI,	si	shërbime	bankare	për	njësitë	tregtare	dhe	administrimin	
global të aktiveve dhe letrave me vlere. Divizioni gëzon një prani në 34 vende nëpërmjet 
një	rrjeti	të	përbërë	nga	degë,	zyra	përfqësimi	dhe	filiale	të	cilat	kanë	në	fokusin	e	
tyre	shërbimet	bankare	për	korporatat	për	të	lehtësuar	aktivitet	bankare	ndërkufitare	
për klientet e vet.

Një Vështrim mbi BASH gjatë Vitit 2007
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•	Divizioni	Ndërkombëtar	 i	 Filialeve	 të	Bankave	përfshin	 filialet	 jashtë	 vendit	 të	
shërbimeve	bankare	për	individët	-	retail	dhe	kompanitë,	nëpërmjet	të	cilave	klientëve	
u ofrohen shërbime bankare më konkuruese dhe produkte e shërbime të reja. Ky 
divizion	përfshin	Bankën	Amerikane	të	Shqipërisë	në	Shqipëri,	UPI	Bank	në	Bosnje-
Hercegovinë,	Privredna	Banka	Zagreb-PBZ	në	Kroaci,	Dega	në	Pragë	e	Bankës	VUB	
në	Republikën	Çeke,	Banka	e	Aleksandrisë	në	Egjipt,	degët	në	Athinë	dhe	Selanik	
të	BASH	në	Greqi,	Bankën	Qëndrore	Europiane	Ndërkombëtare	në	Rumani,	Banka	
KMB	(një	bankë	kryesuese	për	segmentin	e	ndërmarrjeve	të	vogla)	në	Federatën	
Ruse,	Banka	Intesa	Beograd	në	Serbi,	Banka	Vseobecna	Uverova	Banka-VUB	në	
Sllovaki dhe Banka Koper në Slloveni.

•	Në	sektorin	e	financës	publike,	Filiali	i	Grupit,	Banca	Infrastrutture	Innovazione	e	
Sviluppo	është	aktive	në	drejtimin	e	financimit	të	projekteve	në	infrastrukturë	dhe	
shërbimeve	në	dobi	 të	publikut,	nëpërmjet	specialistëve	 të	krijimit	 të	produkteve	
dhe	rrjetit	të	përkushtuar.	Duke	përfituar	nga	kompetencat	e	dallueshme	dhe	peshës	
së	konsiderueshme	që	zë	në	këtë	sektor	në	Itali,	Grupi	ka	në	planet	e	veta	të	ndjek	
mundësitë	për	zhvillim	jashtë	vendit,	veçanërisht	në	fushën	e	financimit	të	punëve	
publike në vende strategjike për Grupin. 

• Eurizon Capital është kompania kryesore në administrimin e aktivit në Itali dhe 
administron aktive me vlerë afërsisht �8� miliard Euro.

•	Banca	Fideuram	është	banka	kryesuese	në	Itali	në	sektorin	e	konsulentëve	financiar	
me	rreth	4,300	bankierë	privat	dhe	100	degë	në	të	gjithë	vendin.	

Intesa	Sanpaolo	ka	një	prezencë	të	përzgjedhur	në	Europën	Qëndrore	–	Lindore	dhe	
në	Pellgun	e	Mesdheut	me	një	rrjet	prej	1,250	degë	dhe	6.8	milion	klientë	të	filialeve	
që	operojnë	në	fushën	e	shërbimeve	bankare	për	individë	–	retail	dhe	për	kompanitë	
në	12	vende.	Gjithashtu,	 rrjeti	 ndërkombëtar	 i	 specializuar	për	 klientët	 korporatë	
është	i	pranishëm	në	34	vende,	në	veçanti	në	zonën	e	Mesdheut	dhe	në	ato	zona	ku	
kompanitë	Italiane	janë	më	aktive,	si	Shtetet	e	Bashkuara,	Rusi,	Kinë	dhe	Indi.	
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3.5 Bashkimi BASH - BIA

Ekspoze e argumentuar e bashkimit BASH – BIA 

Pas	bashkimit	të	Sanpaolo	IMI	me	Banca	Intesa	në	fund	të	vitit	2006,	BASH	dhe	BIA	u	
bënë	pjesë	e	një	grupi	të	ri	bankar	Intesa	Sanpaolo.	Grupi	është	një	nga	institucionet	
kryesore bankare në Itali  dhe renditet midis bankave më të mira në Europë. Ai ka 
plane	serioze	për	ta	shtrirë	më	tej	praninë	e	vet	në	Europën	Qëndrore	dhe	Jug-Lindore	
shtyrë	gjithashtu	edhe	nga	rritja	ekonomike	aktuale	dhe	potenciale	e	këtij	rajoni.	

Shqipëria,	 në	mënyrë	 të	 veçantë,	 plotëson	 të	 gjitha	 kriteret	 dhe	gëzon	 të	 gjitha	
karakteristikat që nevojiten për një zhvillim të suksesshëm të aktivitetit bankar të një 
Banke italiane falë: 
(i)	 Marrëdhënieve	të	forta	historike	me	Italinë,	
(ii)	 Rolit	aktual	të	Italisë	si	partneri	i	parë	tregtar	me	37%	të	volumit	të		 	 	
	 përgjithshëm	tregtar,	dhe	
(iii)	Fakti	që	komunitetit	i	shtetasve	Shqiptar	në	Itali	i	cili	arrin	rreth	350,000	është	i		
	 dyti	pas	komunitetit	që	jeton	në	Greqi	me	mbi	800,000	shqiptarë.

Bashkimi ndërmjet BASH-it dhe BIA-s shënon një ngjarje tejet të rëndësishme për 
industrinë bankare dhe ekonominë shqiptare. BASH dhe BIA krijojnë së bashku 
bankën	e	dytë	më	të	madhe	kombëtare	në	sektorin	bankar	për	nivelin	e	Aktiveve,	
Depozitave	dhe	Kredive	dhe	Vlerës	Neto,	duke	prodhuar	ndëkohë	vlerë	për	aksionerët	
e saj dhe ekonominë shqiptare në tërësi.

Ky	institucion	i	ri	e	forcon	më	tej	pozicionin	kryesues	në	treg,	por	gjithashtu	kthehet	
në	një	bartës	të	standardeve	për	forcimin	e	sistemit	bankar	shqiptar	në	tërësi.	Banka	
e re është një nga aktorët kryesor në sektorin bankar vendas me një shtrirje të gjerë 
gjeografike,	pozicion	të	konsoliduar	biznesi,	dhe	me	një	numër	të	madh	klientësh	
që	i	kalon	110,000.

Bashkimi	ka	sjellë	përfitime	të	rëndësishme	për	klientët	duke	krijuar	mundësi	për	
përdorimin	e		produkteve	më	të	mira	në	treg	që	aktualisht	ofrohen	nga	të	dy	bankat,	
si dhe mbi të gjitha produktet e reja që do të futen në treg me mbështetjen e Grupit 
Intesa Sanpaolo.

Bashkimi	ka	sjellë	gjithashtu	avantazhe	përsa	i	përket	cilësisë	së	shërbimit	që	u	ofrohet	
klientëve	të	ish	BIA,	në	saj	të	rritjes	së	kapacitetit	të	bankës	së	re	për	të	investuar	
në	teknologji,	për	të	promovuar	risitë	si	dhe	të	tërheqë	punonjës	të	talentuar	dhe	të	
aftë,	të	nivelit	më	të	lartë.			

Për	më	tepër,	Banka	e	re	prezanton	gjithashtu	një	pikë	referimi	për	vendin	duke	u	
kthyer	në	një	qendër	agregate	për	zonën	metropolitane	Tiranë-Durrës,	gjithnjë	në	
zhvillim. Ajo është gjithashtu një motor i rëndësishëm për rritjen e sistemit ekonomik 
të vendit duke siguruar mbështetje për investime të reja në fushën e punëve publike 
dhe ndihmë të vazhdueshme për kompanitë shqiptare. Ky zhvillim do të realizohet 
nëpërmjet	 strukturave	 të	 veçanta	 që	 ekzistojnë	 brenda	 grupit	 Intesa	Sanpaolo,	
që	 i	 dedikohen	 tërësisht	projekteve	në	 	 infrastrukturë	dhe	 financimit	 të	 shteteve	
sovrane. 

Krijimi	i	themeleve	të	shëndosha	kombëtare	përfaqëson	një	mundësi	në	rritje,	duke	
lejuar	bankën	e	re	të	marrë	në	konsideratë	projekte	dhe	iniciativa	për	zgjerimin	e	saj	
në	vende	ku	jeton	dhe	punon	komuniteti	shqiptar.		Udhëzimet	kryesore	strategjike	që	
lejojnë bankën e re të arrijë këto objektiva mund të përmblidhen në pikat që vijojnë 
më poshtë:
1.	 Konsolidimi	i	përsosmërisë	në	marrëdhëniet	me	klientët,	nëpërmjet	një	përqendrimi	
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të fortë në risitë e shërbimit të produkteve.
2. Arritja dhe mbajtja e udhëheqjes në drejtim të kostove në sajë të  ekonomisë së 
shkallës.
3.	 Mbështetja	për	zhvillimin	e	vendit,	duke	financuar	vepra	të	mëdha	që	mbështesin	
rritjen	e	kompanive,	në	nivele	kombëtare	dhe	ndërkombëtare.
4.	 Mbështetja	e	qeverisë	shqiptare	në	projektet	infrastrukturore,	si	rrugë,	centrale/hc	
për prodhimin e energjisë si dhe porte.

Bashkimi i BASH-it me BIA-n u realizua nëpërmjet përthithjes së BIA-s nga BASH 
(sipas	ligjit),	bazuar	mbi	vlerësimin	e	BASH	dhe	BIA	sipas	metodologjisë	së	përshtatjes	
së	vlerës	kontabël	neto	(vlera	neto	e	aktiveve).	KPMG	u	angazhua	në	këtë	proces	si	
konsulent	financiar	për	vlerësimin	e	BASH-it	dhe	BIA-s,	si	dhe	vendosjen	e	raportit	
të këmbimit për aksionet. 

Bashkimi	i	të	dy	bankave	i	mundëson	njësisë	së	re	realizimin	e	sinergjive	të	cilat	do	
të materializohen në disa drejtime të detajuara më poshtë.

Reduktimi i kostove dhe sinergjitë

Banka	e	re	do	të	sjellë	reduktim	të	kostove	për	personelin,	IT-në	dhe	kostot	e	tjera	
të	operimit.	Në	këtë	kontekst,	banka	e	re	do	të	përfitojë	menjëherë	nga	eksperienca	
e	punonjësve	të	BIA-s	dhe	përdorë	atë	në	planet	e	saj	për	hapjen	e	disa	agjencive	
dhe	degëve	të	reja,	dhe	nuk	do	të	punësojë	personel	të	ri,	gjë	që	do	të	nënkuptonte	
kosto	shtesë	për	trajnime,	si	dhe	një	kohë	më	të	gjatë	zbatimi.

Për	sa	i	përket	Sistemeve	të	Informatizimit,	banka	e	re	do	të	kursejë	kostot	përkatëse	
për	shërbime	dhe	kontrata	të	ndryshme	mirëmbajtje	si	SWIFT	dhe	Reuter,	si	dhe	për	
modernizimin e sistemit ekzistues. 

Parashikimi i reduktimit të kostove përfshijnë sa më poshtë vijon:
�. Mirëmbajtje dhe mbështetje për një platformë të vetme bankare
	 (Flexcube	nga	Oracle	Financial	Services).
2. Adaptimi i platformës ekzistuese për shërbimin bankar nëpërmjet internetit që  
	 ka	BASH	(ABAflex)	edhe	për	klientët	e	BIA-s.
3. Konsolidimi i mirëmbajtjes dhe mbështetja e një instalimi të vetëm të aplikimit  
 të pagesave që përfshijnë: 
	 •		Softuerin	e	SWIFT	Alliance
 •  Ndërfaqja e Bankës së Shqipërisë me sistemet e kleringut RTGS dhe AECH
	 •		Almanaku	i	Bankierit	(Banker’s	Almanac)
4. Reduktimi i kostove për komunikimin e të dhënave dhe të zërit duke pasur   
 çmime më të mira për shkak të ekonomisë së shkallës dhe konsolidimit.
5.	 Reduktimi	i	hardware	për	bazën	e	të	dhënave,	si	dhe	mirëmbajtjen	e	software		
	 duke	bërë	që	të	përdoren	vetëm	dy	qendra	informacioni
	 (kryesore	dhe	backup-i)	në	vend	të	katër	qendrave	të	tilla,	dy	për	secilën		 	
 bankë. 
6. Reduktim i kostove ligjore.
7.	 Reduktim	i	kostove	lidhur	me	konsulenca	dhe	shërbime	të	tjera	të	ndryshme	që		
	 ofrohen	nga	palë	të	treta,	do	bëhen	gjithashtu	pjesë	e	kursimeve.
8. Ekonomia e shkallës për mirëmbajtjen e ATM-ve dhe Terminaleve
	 të	Pikave	të	Shitjes	(POS).
9.	 Eliminimi	i	kostove	të	dyfishta	për:
	 •	Licencat	dhe	Markat	tregtare
 • Auditimin e jashtëm
 • Shpenzimet e Këshillit Drejtues
	 •	Siguracionet
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	 •	Kontratat	e	Mirëmbajtjes	si	p.sh.	Reuters,	SWIFT,	Bloomberg,	Siguria,		 	
    Reklamat dhe Komunikimi.

Banka	e	re	do	të	përdorë	platformën	bankare	–	Flexcube	të	BASH,	e	cila	është	një	
nga aplikimet më të mira dhe të përdorura në botë. Ky sistem përdoret në më shumë 
se	115	vende	dhe	nga	më	shumë	se	340	institucione	financiare.	

Flexcube	është	pronë	e	Shoqërisë	Oracle	Financial	Services,	që	bleu	Kompaninë	
“i-flex	Solutions”.	Duke	pasur	parasysh	rolin	vendimtar	 të	platformës	së	 IT-së	në	
operacionet	e	bashkimit,	IT	ishte	një	kalim	i	lehtë	për	bashkimin	e	klientëve.	

Mbështetja për planet  e zgjerimit

Banka	e	re	do	të	ketë	një	ndikim	pozitiv	të	drejtpërdrejtë	përsa	i	përket	forcimit	të	
rrjetit të degëve ekzistuese meqenëse 7 degët e ish BIA i janë shtuar 27 degëve 
dhe	agjencive	ekzistuese		të	BASH-it,	duke	e	rritur	numrin	e	njësive	bankare	në	34.	
Bashkimi	do	të	zgjerojë	më	tej	praninë	e	bankës	së	re	në	Tiranë,	Durrës	dhe	Vlorë,	
kurse dega e BIA-s në Shkodër zëvendëson efektivisht planet e BASH-it për hapjen 
e një degë të re në këtë qytet. Të gjitha degët e ish BIA-s do t’u shërbejnë klientëve 
si zakonisht. 

Rritja e të ardhurave – Sinergjia 

Banka e re krijon sinergji për zvogëlimin e kostove dhe rritjes së të ardhurave duke 
përfituar	nga	kombinimi	dhe	ndërshitja	e	produkteve	dhe	shërbimeve	më	të	mira	të	
të dy bankave.

• Përfitimi nga biznesi i lëshimit të ‘Kartave të BASH’ 

Duke	përfituar	nga	gama	e	gjerë	e	produkteve	 të	kartave	dhe	me	mbështetjen	e	
një	rrjeti	të	fuqishëm	në	zgjerim	të	ATM-ve	dhe	Terminaleve	POS,	BASH	gëzon	një	
pozicion	të	konsoliduar	në	tregun	e	Lëshimit	të	Kartave.	Aktualisht	BASH	u	ofron	
klientëve	gjashtë	karta	debiti.	Përdorimi	 i	më	tepër	se	61,800	kartave	të	BASH-it	
mbështetet	nga	43	ATM	dhe	656	terminale	POS	(dhjetor	2007).	Duke	qenë	se	BIA	
e	filloi	biznesin	e	lëshimit	të	kartave	vetëm	në	fillim	të	vitit	2007,	bashkimi	 i	të	dy	
bankave do të mundësojë ofrimin e produkteve karta të BASH-it për të gjithë klientët 
ekzistues	të	BIA-s,	duke	plotësuar	kështu	nevojat	e	tyre	në	këtë	aspekt.	Kjo	rriti	numrin	
e mbajtësve të kartave të bankës së re dhe të ardhurat e gjeneruara nga segmenti i 
biznesit të kartave.  Aktiviteti i lëshimit të kartave të parapaguara do të zgjerohet më 
tej. Kjo është në përputhje dhe do të përshpejtojë politikën e Qeverisë së Shqipërisë 
për	të	reduktuar	transaksionet	“cash”	sidomos		në	sektorin	e	shërbimeve	bankare	
për individët. 

• Forcimi i biznesit të kredive hipotekare

BASH	filloi	e	para	dhënien	e	kredive	hipotekare	në	Shqipëri	që	nga	viti	2000	dhe	në	
qershor	të	vitit	2007	ka	më	tepër	se	1.300	klientë	dhe	teprica	e	kredisë	së	dhënë	
është	afërsisht	6.3	miliardë	LEK.	Ndërkohë,	BIA	e	filloi	aktivitetin	kredi-dhënës	për	
kredi hipotekare në 2006 dhe kap shifrën prej �.3 miliard LEK.

Banka	e	re	do	të	zgjerojë	më	tej	eksperiencën	e	konsiderueshme	dhe	ekspertizën	
ekzistuese në biznesin e kredive hipotekare për t’i ofruar lehtësirat e kredive hipotekare 
të gjithë klientëve.

Një Vështrim mbi BASH gjatë Vitit 2007
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• Konsolidimi i biznesit të Korporatës 

Duke	përfituar	nga	eksperienca	e	gjerë	dhe	roli	i	rëndësishëm	i	BIA-s	në	shërbimin	
ndaj	bizneseve	Italiane	që	operojnë	në	Shqipëri,	BASH	do	të	konsolidojë	më	tej	këtë	
treg	specifik	duke	ofruar	gamën	e	produkteve	dhe	shërbimeve	të	saj	edhe	bizneseve	
Italiane	dhe	këtu	do	ta	zgjerojë	ekspertizën	në	sajë	të	shkëmbimit	të	inteligjencës	së	
tregut midis BIA-s dhe BASH-it. Bashkimi me BIA-n do të rrisë menjëherë numrin 
e	mjeteve	dhe	zgjidhjeve	financiare	të	BASH-it	për	klientët	ekzistues	korporatë	të	
BIA-s.

Më	tej,	bankat	e	bashkuara	do	të	përfitojnë	nga	kapaciteti	i	zgjeruar	i	kredidhënies,	
i	cili	arrin	nivelin	e	1.4	miliardë	LEK	për	klient,	si	rrjedhojë	e	rritjes	së	kapitalit	që	do	
të kalojë shifrën 6 miliardë LEK.

• Rritja e aktivitetit bankar për klientët individë

Nëpërmjet	“Oracle	Financial	Services”	BASH	ka	një	platformë	bankare	 IT	shumë	
funksionale	dhe	të	zgjerueshme,	e	cila	lehtëson	plotësisht	procesin	e	bashkimit	me	
shtatë	degët	ekzistuese	të	BIA-s	dhe	rreth	22,000	klientët	e	saj	ekzistues.	Baza	e	re	e	
klientelës	së	kombinuar	pas	bashkimit	rritet	automatikisht	në	mbi	110,000	klientë	dhe	
më pas shumë mundësi do të krijohen duke ngritur numrin më të lartë të ndërshitjeve 
të produkteve për klientët individë të të dy bankave. Banka e re është e dedikuar 
të	përmirësojë	dhe	 të	diversifikojë	ofertën	e	produkteve	 të	saj	për	 individët	duke	
përfituar	plotësisht	nga	ekspertiza	e	pashoqe	e	Intesa	Sanpaolo-s	në	veprimtarinë	
e shërbimit bankar për individët.

• Rritja e Kreditimit
 
Totali	 i	 kredive	 të	 dhëna	 në	 dhjetor	 2007	 ishte	mbi	 30.8	miliardë	 LEK,	 duke	 e	
pozicionuar	BASH-in	 si	 institucioni	 i	 trete	më	 i	madh	kredidhënes	në	 vend.	Pas	
bashkimit me BIA-n kjo renditje u rrit dukshëm duke e rritur nivelin e kredidhënies 
në	mbi	39.7	miliardë	LEK	në	dhjetor	2007,	dhe	duke	e	renditur	bankën	si	institucioni	
i dytë kredidhënës në vend.

• Dërgesat dhe mbështetja e aktiviteteve tregtare

Fluksi	i	madh	i	dërgesave	nga	Italia	për	në	Shqipëri	përfaqëson	një	mundësi	shumë	
të vlefshme për dërgimin e fondeve nëpërmjet rrjetit dhe degëve të Intesa Sanpaolo-
s.	Grupi	ka	rrjetin	më	të	madh	të	njësive	bankare	në		Itali,	rreth	5,800	(dhjetor	2007)	
të	shpërndara	në	të	gjithë	vendin	dhe	ky	fakt	përbën	një	potencial	unik	për	rritjen	
e nivelit të dërgesave nëpërmjet degëve tona në Shqipëri. Kjo do të rrisë aftësinë 
e	bankës	për	t’i	siguruar	shërbime	të	shpejta	dhe	efikase	transfertash	të	fondeve	
komunitetit shqiptar me banim në Itali.
Italia është gjithashtu partneri tregtar më i madh i Shqipërisë që përfaqëson rreth 
37%	të	gjithë	tregtisë	me	jashtë	(2007:	importet	110.0	miliardë	LEK,	eksportet	rreth	
66.2 miliardë LEK). Bashkimi i BIA dhe BASH fuqizon më tej bashkëpunimin dhe 
mbështetjen	që	banka	e	re	i	ofron	klientëve	ekzistues	dhe	të	rinj	të	biznesit,	brenda	
dhe jashtë vendit. 

Kushtet e Bashkimit

Në aspektin ligjor bashkimi u realizua me përthithjen e BIA-s në BASH dhe rritjes së 
kapitalit	aksioner	të	BASH-it	për	të	reflektuar	bashkimin	e	aktivit	dhe	pasivit	të	BIA-
s. Aksionerët aktual të BIA-s kishin të drejtën për të konvertuar aksionet e BIA-s në 
aksione	të	BASH-it	me	kursin	e	këmbimit	të	caktuar	në	përputhje	me	Ligjin	Shqiptar	
për Shoqëritë Tregtare.



26

3.6  Përgjegjësia Korporative dhe Sociale (CSR)

Për Klientët Tanë

Çfarë u bë gjatë vitit 2007

•	 Gjatë	vitit	2007,	duke	pasur	si	qëllim	përmirësimin	e	komunikimit	me	klientët,	
BASH	përgatiti	dhe	shpërndau	në	çdo	vend	ku	u	shërbehet	klientëve,	një	formë	për	
përshtypjet dhe ankesat nga klientët. Më pas të gjitha format i’u kaluan Drejtores 
së Marrëdhënieve me Klientët për të marrë përgjigjet/zgjidhjet përkatëse ose për 
konceptimin	e	produkteve	të	reja.

•	 Duke	pasur	si	qëllim	transparencën	në	komunikimin	me	klientët,	BASH	krijoi	një	
broshurë	në	formë	Pyetje-Përgjigje,	e	cila	ofronte	një	gjuhë	të	thjeshtë	bankare	të	
kuptueshme nga çdo kategori klientësh.

•	 Të	gjithë	klientët	tanë	korporativë	kanë	një	person	të	dedikuar	(client	executive)	
që	i	asiston	me	të	gjitha	shërbimet	dhe	procedurat	bankare	si	dhe	koordinon	punën	
me të gjitha departamentet e bankës për klientin.

• Për të lehtësuar aksesin  te shërbimet bankare BASH ka zgjeruar rrejtin e njësive 
bankare	të	saj	në	Greqi	dhe	Shqipëri;	ka	shtuar	numrin	e	ATM-ve	(Bankomateve),	
ndërtuar	një	rrjet	me	mbi	656	terminale	POS,	pagesa	dhe	depozita	online	për	të	gjithë	
klientët e shërbimit bankar nëpërmjet internetit; marrëveshje për debitimin automatik 
për	pagesat	utilitare	për	kompanitë,	tatim-taksat,	etj.

•	 Gjatë	vitit	2007,	banka	nënshkroi	një	marrëveshje	me	Bashkinë	e	Tiranës	dhe	
KESH-in për pagesën e taksave vendore si dhe faturave të energjisë nëpërmjet 
terminaleve	POS,	me	qëllim	reduktimin	e	qarkullimit	të	parave	“cash”.	Gjithashtu,	
këto	iniciativa	u	mbështetën	edhe	me	fushata	reklamimi	si	dhe	promovimi	nëpërmjet	
internetit.	Një	skuadër	e	lëvizshme	për	terminalet	POS	ishte	vazhdimisht	në	kontakt	
me personelin e KESH-it dhe atë të Bashkisë për t’u siguruar mbështetjen e 
menjëhershme për çdo problem.
 
Për Punonjësit Tanë

Çfarë u bë gjatë vitit 2007

• Të gjithë drejtuesit e lartë të bankës ndoqën programe trajnimi për menaxhimin 
në universitete të ndryshme në Mbretërinë e Bashkuar me qëllim përmirësimin e 
aftësive drejtuese.

• BASH mbështet vazhdimisht arsimimin e personelit të vet. Çdo punonjës në 
Shqipëri	 që	përfundon	me	 sukses	një	diplomë	në	nivel	Master,	 rimbursohet	për	
shpenzimet	përkatëse.	Gjithashtu,	kjo	mbështetje	i	ofrohet	në	mënyrë	të	plotë	ose	
të pjesshme edhe çdo punonjësi që diplomohet me Master nëpërmjet programeve 
të	tilla	online.	Rimbursimi	mbështetet	mbi	performancën	dhe	kontributin	e	dhënë	
ndaj bankës.

•	 Gjithashtu,	këtë	vit	u	prezantua	një	revistë	për	personelin	me	qëllim	informimin	
e	tyre	mbi	zhvillimet,	ndryshimet	në	drejtimin	e	bankës,	zgjerimin	e	saj,	si	dhe	për	
lajme nga grupi Intesa Sanpaolo.

•	 BASH	 vazhdoi	 të	 shfrytëzoj	 promovimin	 e	 brendshëm.	 Zakonisht,	 të	 gjithë	
pozicionet	drejtuese	kyç	u	ofrohen	anëtarëve	të	personelit.

Një Vështrim mbi BASH gjatë Vitit 2007
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Një Vështrim mbi BASH gjatë Vitit 2007

Një arritje e veçantë ishte bashkimi me BIA-n (Banka Italo-Shqiptare) duke përdorur 
vetëm	burimet	dhe	aftësitë	 tona	 të	brendshme.	Nuk	u	desh	konsulencë	dhe/ose	
shërbim ligjor tjetër i jashtëm.

• Të paktën �0 studentë patën mundësinë të merrnin pjesë në programin e 
internship-it pranë BASH. Tashmë kjo është kthyer në një traditë.

•	 Të	gjitha	pozicionet	e	lira	në	bankë	njoftohen	nëpërmjet	sistemit	të	brendshëm	
duke inkurajuar kështu aplikimin e personelit të brendshëm përpara se të merren në 
intervistë persona nga jashtë.

•	 Gjatë	vitit	2007,	u	kryen	trajnime	të	nivelit	të	lartë	me	qëllim	përmirësimin	e	aftësive	
të drejtuesve të lartë në vlerësimin e personelit.

•	 Pjesëmarrja	e	drejtuesve	të	bankës	në	takimet	e	Grupit,	lejoji	që	BASH	të	ndajë	
eksperiencat	e	saj	më	të	mira	me	bankat	e	tjera	të	grupit.

•	 Udhëzuesi	i	redaktuar	i	Burimeve	Njerëzore	u	bë	i	disponueshëm	online	për	të	
gjithë punonjësit.

•	 BASH	nënshkroi	një	marrëveshje	të	veçantë	me	“Medical	Response	for	Diplomatic	
Corps”	me	qëllim	mbulimin	e	urgjencave	mjeksore	për	të	gjithë	personelin	e	BASH-it	
si dhe familjen e tyre.

•	 Gjithashtu,	u	nënshkrua	një	policë	e	re	dhe	e	përmirësuar	me	një	kompani	private	
sigurimesh	për	sigurimin	e	shëndetit	dhe	udhëtimit,	nga	e	cila	përfiton	i	gjithë	personeli	
i BASH-it.

• BASH ofroi kredi hipotekare me norma të buta interesi për të gjithë personelin. 
Pavarësisht	moshës	relativisht	të	re	të	personelit	–	29	vjeç,	rreth	20%	e	tyre	zotërojnë	
një	apartament	falë	kushteve	favorizuese	të	financimit.

Marrëdhënia jonë me ambientin 

Çfarë u bë gjatë vitit 2007

•	 Bankë	pa	letra	–	ky	projekt	u	fillua	në	vitin	2007,	falë	avantazheve	nga	përmirësimi	i	
teknologjive	të	komunikimit	të	disponueshme	sakaq	në	Shqipëri,	me	qëllim	reduktimin	
e dokumentave në letër nga një departament në tjetrin. Projekti do të përfundohet 
në vitin 2008.

•	 Në	mars,	BASH	nënshkroi	 “Iniciativën	Kompaktit	Global”.	Në	kuadër	 të	kësaj	
iniciative	BASH	mori	 ftesë	nga	PNUD	në	Shqipëri	që	 të	drejtonte	së	bashku	me	
Vodafone	Albania	praktikat	më	të	mira	për	Përgjegjësinë	Korporative	dhe	Sociale	
(CSR).

•	 Gjatë	vitit	2007,	u	krye	një	përpjekje	e	veçantë	për	sigurimin	e	një	marrëveshje	
për mbledhjen e letrave të përdorura nga një kompani e tretë si dhe shpërblimin për 
këtë	punë.	Në	këtë	kuadër,	çdo	punonjësi	të	bankës	i	është	dhënë	një	kosh	i	veçantë	
me qëllim hedhjen e materialeve jo-letër.

•	 Politikat	për	vlerësimin	e	ndikimit	në	ambient,	janë	sakaq	pjesë	e	procedurave	
për kredidhënie të BASH që nga viti 2000.
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Rreth përfshirjes dhe aktiviteteve tona për komunitetin 

Çfarë u bë gjatë vitit 2007

•	 Në	vitin	2007,	të	gjithë	punonjësit	e	BASH-it	ranë	dakord	të	paguajnë	një	kuotë	
mujore	nga	rroga	e	tyre	për	ta	kontribuar	për	“Ryder	Albania”	–	një	projekt	privat	në	
mbështetje	të	pacientëve	me	kancer.	

•	 BASH	mbështet	financiarisht	Fondacionin	e	Fëmijëve	Shqiptar,	kryesisht	gjatë	
mbrëmjeve	të	pervitshme,	që	ky	Fondacion	organizon	për	ngritje	fondesh.	Falë	këtyre	
fondeve,	fëmijë	në	nevojë	kurohen	çdo	vit	brenda	dhe	jashtë	vendit.

•	 BASH	ishte	sponsor	i	një	aktiviteti	të	organizuar	nga	Miqtë	e	Galerisë	Kombëtare,	
me qëllim ngritjen e fondeve për Galerinë. Ngritja e fondeve u bë nëpërmjet një darke 
Gala dhe një ankandi me piktura.

•	 Në	korrik,	BASH	ishte	një	nga	sponsorët	e	Festivalit	të	Teatrit	Ndërkombëtar	të	
Butrintit,	që	promovon	vlerat	e	një	nga	pikave	arkeologjike	më	të	lashta	shqiptare	
në	Ballkan,	së	bashku	me	vlerat	e	teatrove	që	vijnë	nga	e	gjithë	Europa.

•	 BASH	ishte	sponsori	gjeneral	i	festivalit	ndërkombëtar	lirik	të	këngës	“Maria	Kraja”	
që zhvillohet në Shqipëri.

•	 Përgjatë	vitit,	pesë	piktorë	shqiptarë	kanë	ekspozuar	punimet	e	tyre	në	ambientet	
e BASH-it. Të gjitha punimet ishin njëkohësisht të disponueshme për publikun për 
shitje.

Një Vështrim mbi BASH gjatë Vitit 2007
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Banka Amerikane e Shqipërisë është një institucion lider në Shqipëri. Më 1 janar 
2008 BASH u bashkua me Bankën Italo-Shqiptare për të formuar institucionin e 
dytë kryesues në sistemin bankar shqiptar. BASH është pjesë e grupit ndërkombëtar 
bankar italian Intesa Sanpaolo. Aktualisht, BASH u shërben mbi 110,000 klientëve, 
nëpërmjet një rrjeti prej 34 degësh në Shqipëri dhe Greqi. Misioni i kësaj banke është 
që të ofrojë shërbime të plota dhe cilësore bankare për të gjithë klientët e saj si dhe 
të mbështesë më tej zhvillimin e ekonomisë së vendit në tërësi.
 
Që në themelimin e saj, BASH ka udhëhequr në transformimin e industrisë së 
shërbimeve financiare në Shqipëri duke u kthyer njëkohësisht në një ndër huadhënësit 
më të mëdhenj në vend si dhe duke ofruar një shërbim cilësor për të gjithë klientët 
e saj. Rritja e vazhdueshme e Bankës mbështetet në teknologjinë më të fundit 
bankare, që përfshin këtu edhe shërbimin e saj bankar nëpërmjet internetit, ATM-ve 
dhe kartave ABAcards. 
 
Histori e shkurtër e BASH-it  

BASH u themelua në shtator 1998, nga Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve 
(FSHAN) një fond privat investimesh i themeluar nga Qeveria e Shteteve të Bashkuara 
nën Aktin SEED të vitit 1989, për të mbështetur Shqipërinë në rrugën e saj drejt një 
ekonomie tregu. Më 20 dhe 21 dhjetor 2006, FSHAN, në rolin e tij si aksioneri i vetëm 
i BASH-it, firmosi Marrëveshjen e Shitblerjes së Aksioneve si dhe Marrëveshjen e 
Aksionerëve për shitjen e 80% të aksioneve tek Sanpaolo IMI, sipas të cilit FSHAN 
mban kontroll të 20% të aksioneve deri në vitin 2009. Marrëveshja u finalizua më 29 
qershor 2007, kur BASH u bë zyrtarisht pjesë e Grupit Intesa Sanpaolo.
 
Histori e shkurtër e BISH-it 

Banka Italo-Shqiptare u themelua në korrik 1993 si një ndër institucionet e para 
private në Shqipëri. Themelimi i saj u bë si një sipërmarrje e përbashkët (joint venture) 
ndërmjet Bankës Kombëtare Tregtare të Shqipërisë (aksionet e së cilës i’u transferuan 
Ministrisë së Financave) dhe Bankës italiane Banca di Roma. Më 7 dhjetor 2005, 
atëherë Sanpaolo IMI, firmosi marrëveshjen e blerjes së 80% të aksioneve të Bankës 
Italo-Shqiptare, nga Capitalia dhe Ministria e Financave (me 40% secila). Ndërsa 
Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) mbajti aksionet e veta prej 
20%.

Informacione Bazë

Këshilli Drejtues

Massimo Pierdicchi

Massimo Malagoli

Lorenzo Roncari

Andrea Fazzolari

Michael D. Granoff

Naltina Koço

Kryetar 

Zv. Kryetar

President & DPE

Anëtar

Anëtar

Sekretare e Këshillit Drejtues



69Raporti Vjetor 2007

Komiteti Ekzekutiv

Lorenzo Roncari

Paul Lind

Piers Badcoe

Lauresha Basha

Roberto Cerisola

Gjergji Guri

Liliana Nanaj

Ledia Plaku

Ardiana Ujka

 Adela Xhemali

Spyros Kordopatis

Naltina Koço

Edmond Gore

Mehmet Bakalli

President & Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv (DPE)

Zv. Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv dhe Drejtor i Thesarit

Zv. President i Parë, Operacionet 

Zv. President, Imazhi i Korporatës

Zv. President, Menaxhimi i Riskut të Kredisë & Burimet 

Njerëzore

Zv. President, Teknologjia e Informacionit

Zv. President, Shërbimi Bankar për Individët

Zv. President, Çështjet Ligjore

Zv. President, Kreditë & Shërbimet për Korporatat

Zv. President, Kontrolli Financiar

Zv. Drejtor i Përgjithshëm, Dega Greqi 

Sekretare e Komitetit Ekzekutiv

Asst. Zv. President, Auditi i Brendshëm

Drejtor i Parë, Përputhshmëria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

1

2

3

4
5

6

8

9

10

7

12



70

Bankat Korrespondente Kryesore

American Express Bank GmbH

American Express Bank Ltd

ATEBank

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

Bank Austria Creditanstalt AG

Banka e Shqipërisë 

Bank of Greece

Citibank NA

Commerzbank AG

Credit Suisse AG

Intesa Sanpaolo S.p.A.

JPMorgan Chase Bank

Lloyds TSB Bank plc.

Frankfurt am Main, Gjermani

New York, SH.B.A.

Athinë, Greqi

Romë, Itali

Vienë, Austri

Tiranë, Shqipëri

Athinë, Greqi

New York, SH.B.A.

Frankfurt, Gjermani

Zyrih, Zvicër

Milano, Itali

New York, SH.B.A.

Londër, Mbretëria e Bashkuar


