
Analizë 
Tematike 

 
 
 

 
Institucionet Mikrofinanciare 
në Kosovë 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maj 2022 



 
 

 

Hyrje 
 

Institucionet mikrofinanciare të Kosovës janë organizata që ofrojnë kredi për klientët me të ardhura më të ulëta, duke 

përfshirë mikro-kompanitë dhe të vetëpunësuarit, të cilëve tradicionalisht u mungon qasja në burimet kryesore të 

financimitnga institucionet bankare. Megjithatë, vlerae krediveështë më e vogël se ato të dhënanga bankattradicionale. 

Klientët e IMF-ve janë shpeshmikro-sipërmarrës që kanë nevojë për mbështetjeekonomike për të nisurbizneset e tyre. 

Ky lloj klienti konsiderhet me rrezikshmëri të lartë nga bankat tradicionale, sepse ata nuk mund të japin kolateral real 

dhe sepse priren të punojnë në sektorin informal të ekonomisë. Mikrofinancimi i lejon njerëzit të marrin kredi të 

arsyeshme për biznese të vogla në mënyrë të sigurtë dhe në një mënyrë që është në përputhje me praktikat etike të 

huadhënies. Ashtu si huadhënësit konvencionalë, mikrofinancat mbështesin një numër të madh aktivitetesh që variojnë 

nga ofrimi i bazave- si çeqet bankare dhe llogaritë kursimtare - deri te kapitali fillestar për sipërmarësit e bizneseve të 

vogladheprogramet arsimore që mësojnë parimet einvestimit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Ikona e mikrofinancës, që simbolizon rritjen financiare 

Rreth Analizës Tematike 

 
Analiza Tematike është një Publikim i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë (AmCham Kosova) i cili 

synon të sjellë vëmendjen në politika të ndryshme dhe të përvijojë sfidat për zhvillimin e politkave të 

tilla, në mënyrë që të hapë rrugën për adresimin e tyre. Ky botim vë në qendër të vëmendjes Kuadrin 

Rregullator të Institucioneve Mikrofinanciare në Kosovë. 



Historia e Institucioneve Mikrofinancire në Kosovë 
 

 

Institucionet mikrofinanciare në Kosovë kanë filluar aktivitetin e tyre pas luftës si ndihma financiare dhe si 

programe për të mbështetur inciativat e bizneseve të vogla. Padyshim, kontributi i tyre ka qenë i 

rëndësishëm në fillimin e rritjes ekonomike të pasluftës, kur sektori financiar ishte pothuajse inekzistent. 

Prandaj, ata kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në Kosovë, veçanërisht gjatë viteve të para të 

administrimit të UNMIK-ut, kur aktivitetet financiare si dhe ofruesit e shërbimeve financiare ishin mjaft të 

kufizuara në praktikë për shkak të rrethanave të jashtëzakonshme mbizotëruese. Industria financiare e 

Kosovës, si në shumë vende të rajonit, ka pësuar ndryshime të mëdha strukturore dhe inovative. Shpërthimi i 

luftës dhe mungesa e parasë në qarkullim ka ndikuar që bankat si grup institucionesh financiare të 

zhvillohen më shumë dhe të bëhen liderë të industrisë financiare, duke ndikuar kështu drejtpërdrejt në 

zhvillimin e institucioneve të tjera financiare, kryesiht IMF-ve, duke ndikuar në çmimet e tyre dhe ofertën e 

huadhënësve. Nisur nga ky fakt, nuk mund të jetë befasuese, që IMF-të janë inkorporuar si organizata 

joqeveritare vendore, kryesisht duke përdorur fondet nga donatorët e huaj. IMF-të që operojnë në Kosovë, 

kanë arritur nivelin e tyre më të lartë në vitin 2008 dhe 2009. Kjo rritje ka ngecur, veçanërisht në vitin 2010, 

për shkak të krizës botërore financiare e cila ka prekur të gjithë industrinë financiare botërore, dukë 

përfshirë edhe Kosovën. 

 
 

 

 
Struktura e aseteve të IMF-ve sipas madhësisë së institucioneve(Burimi: BQK 2012) 
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Përfitimet nga Mikrofinanca 
 

 

Është vërtetuar se mikrofinancat synojnë të ndihmojnë familjet e varfra dhe nismat e fillimit të bizneseve të 

vogla si dhe të kontribuojnë në ekonominë e vendit duke rritur kapacitetin e gjenerimit të të ardhurave. 

Shumë studiues kanë treguar se përfituesit e mikrokredive jo vetën kanë arritur të rrisin të ardhurat e tyre, 

por kanë përmirësuar edhe nivelin e menaxhimit të biznesit, duke përmirësuar kështu shërbimet e kujdesit 

shëndetësor dhe arsimor. 

 
Rrjedhimisht, IMF-të kanë pasur ndikim duke i bërë klientët e mikrokredive me të sigurtë në vetvete për sa i 

përket aktiviteve të tyre sipërmarrëse. Me këtë mund të themi se insitucionet mikrofinanciare fokusohen në 

zhvillimin e aktiviteteve që gjenerojnë të ardhurat si dhe zvogëlojnë rreziqet dhe pasigurtë me të cilat 

ballafaqohen bizneset. Mikrofinanca promovon mirëfunksionimin e sektorit financiar, i cili është kritik për 

shpërndarjen efikase të burimeve, duke përmirësuar rritjen e produktivitetit, investimeve më të mëdha dhe 

niveleve më të larta të rritjes së përgjithshme ekonomike. Në Kosovë qëllimi kryesor i institucioneve 

financiare është poashtu të zbusë nivelin e varfërisë dhe të ndihmjë bizneset me të ardhura më të ulëta. Ka 

mënyra të ndryshme se si IMF-të luajnë nje rol solid në zhvillimin e ekonomisë sonë, të cilat do të ilustrohen 

më poshtë. 
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Ligji për bankat, institucionet mikrofinanciae dhe institucionet finaniare jobankare( Lgji nr. 04/L-093) në 

Kosovë, përcakton si institucion financiar “të gjithë bankat, insitucionet financiare jobankare dhe 

institucionet mikrofinanciare” ndërsa institucionet mikrofinanciare përkufizohen si “nstitucion 

mikrofinanciar që është regjistruar në Ministrinë e Administratës Publike për qëllimet e lirimit nga taksat si 

dhe në BQK si organizatë joqeveritare që për mision të saj ka qëllimin bamirës”. Një institucion 

mikrofinanciar OJQ nuk lejohet të shesë ose transferojë veprimtarinë e saj, të bashkohet ose të ndryshojë 

strukturën e saj, e as nuk lejohet të shpërndajë ose në ndonjë mënyrë të paguajë fitimet, suficitin e kapitalit, 

dividentat ose ndonjë nga aktivat e saj, përveç asaj që është në përputhje me ligjin. Përveç kësaj, çdo subjekt 

që operon si OJQ në Kosovë i nënshtrohet kërkesave specifike rregullatore të theksuara me Ligjin për Lirinë e 

Asociimit në Organizatat Joqeveritare. 

Banka Qendrore e Kosovës 
 

BQK-ja është autoriteti rregullator përgjegjës për licencimin, rregullimin dhe mbikëqyrjen e të gjitha 

institucioneve financiare (që përfshijnë IMF-të). Objektivi parësor i Bankës Qendrore është të nxisë dhe të 

mbajë një sistem financiar të qëndrueshëm, duke përfshirë një sistem pagesash të sigurtë dhe efikas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burimi: Statistika nga BQK, Informata Mujore të Sistemit Financiar 



BQK-ja publikon rregulloret, udhëzimet, urdhrat e saj dhe ngarkon tarifa për institucionet mikrofinanciare 

dhe IFJB-të për shërbimet e saj mbikëqyrëse dhe rregullatore në mënyrë që të mbulojë kostot e saj direkte 

dhe indirekte të shkaktuara në ofrimin e shërbimeve të tilla. 

 
Rregulloret 

 
 Rregullorja për Regjistrimin e Institucioneve Mikrofinanciare thotë se të gjithë personat juridikë që 

kërkojnë të operojnë si Institucion mikrofinanciar OJQ duhet të regjistrohen në Ministrinë e 
Administratës Publike dhe të gjithë personat juridikë që kërkojnë të operojnë si Institucin 
Mikrofinanciar si Shoqëri Aksionare duhet së pari të regjistrohen në Ministrinë e Tregtisë dhe 
Industrisë. Shuma minimale e kapitalit të kërkuar për regjistrimin si IMF është 200,000.00 Euro dhe 
duhet të kenë gjithashtu një fond shtesë për kostot fillestare për të mbuluar kostot e krijimit, 
funksionimit dhe administrimit, të cilat në çdo rast nuk duhet të jenë më pak se 10% e kapitalit. BQK- 
ja gjithashtu mund të kërkojë nivele shtesë të kapitalit deri në 20% bazuar në vlerësimin e sistemeve 
të menaxhimit të rrezikut dhe rrezikut të humbjeve.

 
 

 Rregullorja për raportimin e IMF-ve përcakton se çdo IMF që operon në Kosovë duhet t'i dorëzojë 
BQK-së raporte që kanë të bëjnë me gjendjen e tyre financiare, administrimin dhe operacionet jo më 
vonë se pesëmbëdhjetë ditë kalendarike pas përfundimit të çdo muaji.

 
 Rregullorja për Menaxhimin e Riskut Kreditor përcakton se IMF-të IMF-të duhet të kenë një sistem 

për menaxhimin e rrezikut kreditor, të përshtatshëm për natyrën, vëllimin dhe kompleksitetin e 
aktiviteteve të tyre. Sistemi i menaxhimit të rrezikut kreditor në IMF duhet të përfshijë strategjinë 
politikat, procedurat, rregullat dhe strukturën të cilat përdoren për të menaxhuar rrezikut kreditor si 
dhe zhvillimin e një plani për të optimizuar kthimin duke mbajtur rrezikun e kredisë brenda kufijve 
të paracaktuar.

 

 Rregullorja për Instrumentet Elektronike të Pagesave, e cila do të implementohet në Janar 2023, 
përcakton tarifën e shkëmbimit si një tarifë të paguar për çdo transaksion direkt ose indirekt (d.m.th. 
përmes një pale të tretë) mes lëshuesit dhe pranuesit të përfshirë në një transaksion pagese të bazuar 
në kartelë. Në nenin 18 të kësaj rregulloreje thuhet se nëse transaksioni i pagesës kryhet me një 
instrument pagese të bazuar në kartelë, tarifat e shkëmbimit që llogariten dhe ngarkohen ndërmjet 
ofruesve të shërbimeve të pagesave, që kanë selinë e tyre në Kosovë, nuk mund të jenë më të larta se: 
0.2% të vlerës së transaksionit për çdo transaksion me kartelë debiti dhe 0.3% të vlerës së 
transaksionit për çdo transaksion me kartelë krediti.



Asociacioni i Insitucioneve Mikrofinanciare të Kosovës 
 
 

Asociacioni i Institucioneve Mikrofinanciare të Kosovës (AMIK) është organizatë jo-qeveritare që funksionon 

si shoqatë në bazë të anëtarësisë. Misioni i saj është që të avancoj sektorin mikrofinanciar për të përkrahur 

përfshirjen financiare dhe sociale dhe zhvillimin ekonomik duke ofruar një platformë të fortë të përbashkët. 

Misioni i AMIK-ut është të ndihmojë në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe krijimin e vendeve të punës 

përmes mbështetjes së sektorit mikrofinanciar në Kosovë. AMIK-u mbështet zhvillimin e programeve me 

anëtarë dhe partnerë për të përkrahur zhvillimin e ndërmarrësisë në Kosovë, fuqizimin e klientit dhe 

institucionalizimin e praktikës së mirë në ndermejetësimin mikrofinanciar dhe jo-bankar.Fushat kryesore të 

fokusit të AMIK-ut janë: Avokimi dhe politikat, praktikat më të mira mikrofinanciare dhe koordinimi i 

aktiviteteve me qëllim të zhvillimit të sektorit mikrofinanciar. 

 
 
 
 

 
Të dhënat e 
krahasuara 

AfK FINCA KosInvest KEP Trust KGMAMF KRK QELIM Total 

Shuma totale e 
Kredive 
(Outstanding) 

 
40,026,107 

 
54,787,259 

 
3,072,966 

 
58,659,708 

 
6,925,886 

 
45,014,089 

 
955,181 

 
209,441,196 

Nr. Total i 
Kredive 
(Outstanding) 

 
20,733 

 
24,422 

 
2,ë52 

 
23,940 

 
3,269 

 
17,774 

 
735 

 
93,025 

Nr. Total i 
huamarrësve 
(Outstanding) 

 
19,620 

 
22,698 

 
2,152 

 
23,635 

 
3,269 

 
17,608 

 
735 

 
89,717 

R14: Shuma 
Mesatare e 
Kredisë 

 
2,040 

 
2,414 

 
1,428 

 
2,482 

 
2,119 

 
2,556 

 
1,300 

 
2,334 

 

 

Burimi: AMIK, Krahasimi Mujor i Sektorëve nga 31 Dhjetor 2021 



12 Maj 2021, Marrëveshja e garancisë së kredive bujqësore për fermerët dhe agrobizneset vendore 
ndërmjet Fondit Kosovar për Garanci të Kredive (FKGK) dhe dy institucioneve më të mëdha 
mikrofinanciare, për sa i përket vëllimit dhe kredive aktive – KEP Trust dhe FINCA. Fermerët e financuar 
nga IMF-të përfaqësojnë një pjesë të rëndësishme të sektorit bujqësor dhe meqenëse bankat tradicionale e 
shohin këtë sektor me rrezikshmëri të lartë, ata kanë vështirësi të kenë akses në financa dhe në navigimin 
e sistemit bankar. 

Llojet e IMF-vë që operojnë në Kosovë 
 

 

FINCA International ofron qasje në shërbime financiare që mundësojnë individët me të ardhura të ulëta dhe 

komunitetet të investojnë në të ardhmen. Misioni i FINCA-s është zbutja e varfërisë, krijimi i vendeve të 

punës dhe ngritja e standarit të jetesës. Që nga viti 2000, FINCA ka ndihmuar mijëra kosovarë për të 

përmirësuar jetën e tyre. Aktualisht FINCA ofron një sërë produktesh për të ndihmuar ndërmarrësit, biznese 

të ndryshme, bujqit, të vetë punësuarit për të krijuar vende të reja pune nëpërmes produkteve kreditore të 

ndryshme si: kredi për femra ndërmarrëse, kredi për biznes, bujqësi, regjistrim automjeti, renovim etj. 

Nr. i Klientëve Portofoli i Kredisë Mesatarja e Kredive 

21.726 46,486M € 2,140 € 

 
 

KEP Trust është një institucion financiar inovativ, i krijuar me një mision të qartë social për të përmirësuar 

standardin e jetesës së qytetarëve dhe për të mbështetur zhvillimin ekonomik të vendit duke ofruar 

shërbime financiare për individët dhe bizneset. KEP kontribuon drejtpërdrejt në krijimin e vendeve të punës, 

duke i dhënë një shtysë të madhe zhvillimit të ekonomisë së përgjithshme të vendit. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Fondi Kosovar për Garanci Kreditore 

 

FKGK është entitet juridik i pavarur me karakter zhvillimor, i cili ofron garanci kreditore për NMVM-të, duke 

ndarë riskun kreditor me institucionet financiare. Objektivi i tij është të rritja e kreditdhënies për NMVM-të 

në Kosovë nga institucionet financiare vendore, të krijojë vende pune si dhe të rrisë prodhimin vendor. FKGK 

janë të përkushtuar ndaj menaxhimit të qëndrueshëm të korporatës dhe përgjegjësisë sociale që vjen me të. 

Duke bashkërenduar aktivitetet me partnerët e tyre - donatorët, institucionet financiare dhe rregullatorët 

lokalë – ata përpiqen t'i shërbejnë interesave ekonomike afatgjata të vendit, komunitetit të biznesit dhe 

shoqërisë sonë më të gjerë. 

 
 
 
 

Prodhim 20% 

Bujqësi, 

Pylltari, Peshkim 7 % Ndërtim 9 % 

 

 
Shërbime 24 % Tregti me shumicë Dhe pakicë 40 % 

Burimi: FKGK, Zhvillimi i Portofolios, Kreditë sipas Sektorëve, Shkurt 2022 



Roli i Mikrofinancës në Kosovë në periudhën Post-Pandemike  
 

 

Në mars, Banka Qendrore e Kosovës lëshoi një moratorium për të gjithë klientët e institucioneve financiare, 

që nënkuptonte se institucionet mikrofinanciare nuk mund të mbledhin asnjë pagesë të detyruar nga klientët 

e tyre. Për rreth dy muaj, pati një ndërprerje të konsiderueshme në ciklin e biznesit pasi ata nuk mund të 

mblidhnin borxhe dhe ndaluan lëshimin e kredive të reja. Prandaj, ata u përballën me mungesë serioze 

likuiditeti. Sektori financiar u konsiderua një grup prioritar krahas shërbimeve komunale, stresit për ushqim 

dhe farmacive, kështu që institucionet mikrofinanciare vazhduan të operojnë gjatë gjithë kohës. 

 
Që nga mesi i majit, kanë filluar të disbursojnë përsëri kredi dhe kanë luajtur një rol vendimtar në 

rimëkëmbjen e Kosovës, veçanërisht për bizneset e vogla, të cilat nuk janë në gjendje të marrin kredi me 

sektorin tradicional bankar. Edhe pse përqindja e rrezikut të portofolit të tyre ishte më e lartë se normalja, 

KEP TRUST dhe institucionet e tjera mikrofinanciare u ofruan klientëve të tyre të prekur nga COVID-19 

mundësinë për të ristrukturuar kreditë e tyre dhe për të ulur pagesat e tyre, aty ku ishte e mundur, me 

periudha shtesë mospagimi. 

 
Mjetet e institucioneve mikrofinanciare dhe të institucioneve financiare jobankare, deri në nëntor 2021 

arritën vlerën prej 343.1 milionë euro, duke shënuar një rritje vjetore prej 8.6 përqind, totali i kredive aktive 

të këtij sektori Në nëntor shënoi vlerën prej 238 milionë euro, ose rritje vjetore prej 16.1 përqind. Norma 

mesatare e interesit për kreditë e reja të lëshuara nga institucionet mikrofinanciare në nëntor 2020 ishte 

18.8 përqind, që në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar ishte 19.7 përqind. 
 

 
Të dhënat e krahasuara : AfK FINCA KosInvest KEP Trust 

Shuma Totale e Kredive (Outstanding) 33,300,370 45,027,626 3,102,359 45,813,879 

Nr. Total i Kredive (Outstanding) 20,308 22,555 2,196 20,745 

Nr. Total i Huamarrësve (Outstanding) 19,117 20,985 2,196 20,619 

R14: Shuma mesatare e Kredisë 1,742 2,146 1,413 2,222 

 
Vlera e Kredive të disbursuara 2,971,833 3,458,305 337,780 3,428,918 

Numri i Kredive të disbursuara 1,580 1,415 167 1,373 
R15: Mesatarja e Kredive të disbursuara 1,881 2,444 2,023 2,497 

 

 

Burimi: AMIK, Krahasimi Mujor i Sektorëve nga 31 Maj 2021 



Krahasimi me shtetet e Ballkanit dhe të EU-së 
 

 

Në rastin e Francës, Italisë dhe Kosovës, rregullimi i mikrokredive është inkorporuar në ligjin bankar. 

Legjislacioni përcakton fushën dhe rregullat për ofrimin e mikrokredive dhe prezanton një kategori të 

veçantë për IMF-të jobanka. Në Bosnje dhe Hercegovinë dhe Portugali, rregullorja përbëhet nga një ligj ose 

dekret i vetëm që mbulon dhënien e mikrokredive në vend. Në të kundërt, Rumania dhe Mali i Zi referojnë 

mikrokredinë në rregulloren NBFI dhe nuk ka një kategori të veçantë për ofruesit e mikrokredive. Në të dy 

vendet, IFJB-të mund të ofrojnë një gamë të gjerë produktesh financiare, ndër të cilat përmendet në mënyrë 

eksplicite mikrokredia. 

 
Kërkesat më të ulëta dhe më të larta për kapital për të krijuar një IMF mund të gjenden në Bosnje dhe 

Hercegovinë. Në këtë kontekst, një fondacion mikrokredie mund të krijohet me një bazë relativisht modeste 

të kapitalit (25.565 EUR), ndërsa kompanitë e mikrokredisë që janë të natyrës komerciale, kanë nevojë për 

dhjetë herë më shumë kapital për të filluar veprimtarinë. Në Kosovë, si IMF-të fitimprurëse ashtu edhe ato 

jofitimprurëse kanë të njëjtin nivel kapitali minimal. Ky prag është i ngjashëm me atë për operatorët e 

specializuar të mikrokredisë në Itali (250.000 euro), i cili përcaktohet si pesëfishi i kapitalit minimal për 

shoqëritë aksionare, siç përcaktohet nga ligji civil italian. 

 
Në Francë, Itali dhe Mal të Zi, legjislacioni ka përcaktuar dy produkte unike, biznesin dhe mikrokreditë. Në të 

kundërt, në Portugali, Rumani, Bosnje-Hercegovinë dhe Kosovë, legjislacioni i referohet përgjithësisht 

mikrokredive pa cekur ndonjë dallim midis produkteve, e cila i lejojn IMF-të të përcaktojnë ofertën e tyre të 

mikrokredisë. 

 
Pikat e përbashkëta 

 

 

Një element i përbashkët në këto korniza rregullative është se mbikëqyrësi i IMF-ve jo-banka është Banka 

Kombëtare Në të gjitha vendet, me përjashtim të unioneve të kreditit, IMF-të jobankare pengohen nga marrja 

e depozitave. Fondi i tyre duhet të vijë nga vetë ata dhe nga kredia e kontraktuar me institucionet e kreditit. 

Aktualisht, aty ku mikrokredia nuk është përcaktuar më tej, karakteristika kryesore që përcakton 

mikrokredinë është shuma maksimale e kredisë. Në këtë drejtim, këto legjislacione ndajnë të njëjtin prag 

maksimal (25.000 euro) në përputhje me përkufizimin në nivel të BE-së. 



 
 
 

Konkluzioni dhe Rekomandimet 

 
 
 

Pa dyshim, zhvillimi ekonomik nuk mund të arrihet pa një sektor privat të zhvilluar. Zhvillimi i sektorit 

privat kërkon një sistem financiar të aftë për të ofruar financim të qëndrueshëm dhe kushte të favorshme për 

bizneset. Nga ana tjetër, për të pasur një sektor financiar të zhvilluar, kërkohet që të ketë biznese të 

suksesshme, të cilat me biznesin e tyre arrijnë të kontribuojnë në zhvillimin e vetë sistemit financiar. 

 
Qëllimi i këtyre institucioneve mikrofinanciare duhet të jetë të kuptojnë dhe vlerësojnë faktorët që ndikojnë 

në zbutjen e varfërisë si dhe të kenë një vizion të qartë për zhvillimin e komunitetit. Kjo mund të arrihet duke 

përdorur fondet e tyre në mënyrë racionale për të përmirësuar cilësinë e jetës për njerëzit e paprivilegjuar 

duke u ofruar atyre shërbime financiare dhe mundësi të vetëpunësimit.Duke rritur përgjegjësinë për 

transparencën financiare dhe në të njëjtën kohë duke ofruar edukim të duhur financiar, të gjitha kushtet e 

ofruara nga institucionet mikrofinanciare dhe sektori bankar në përgjithësi do të ishin më të favorshme për 

sektorin privat. 

 
Mbi 60 për qind e qytetarëve të Kosovës jetojnë në zonat rurale dhe varen nga bujqësia për jetesën e tyre. 

Bujqësia është një nga kontribuesit kryesorë në ekonominë e Kosovës, duke zënë rreth 8 përqind të 

produktit të brendshëm bruto (PBB), 18 përqind të eksporteve dhe rreth 30 përqind të punësimit. 

Megjithatë, ky sektor është i lënë anash nga bankat, duke vështirësuar rritjen e bizneseve të vogla dhe 

fermerëve. Përmirësimi i aksesit të tyre në financa do të ndihmojë në rritjen e konkurrencës në këtë sektor, 

krijimin e vendeve të punës si dhe rritjen e të ardhurave dhe sigurinë ushqimore në vend. 

 
Ligji për bankat, IMF-të dhe IFJB-të u miratua në vitin 2012 dhe ishte në përputhje me legjislacionin e BE-së 

në kohën e miratimit të tij. Kuadri ligjor aktual plotëson nevojat për funksionimin dhe mbikëqyrjen e 

bankave dhe institucioneve financiare. Megjithatë, ai duhet të plotësohet me legjislacionin e BE-së, duke qenë 

se ky është një proces dinamik i cili ndiqet vazhdimisht me ndryshime. Për këtë qëllim, BQK-ja ka krijuar një 

grup punues i cili është përgjegjës për rishikimin e legjislacionit të BE-së. Ligji për bankat, IMF-të dhe IFJB-të 

duhet të rishikohet për të inkurajuar rritjen dhe zhvillimin e sektorit. 
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