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MASAT LEHTËSUESE SHTESË TË BANKËS SË SHQIPËRISË PËR 

KLASIFIKIMIN DHE PROVIGJIONIMIN E KREDIVE NGA BANKAT 
 

Me synim tejkalimin e problemeve të ngritura nga biznesi dhe duke marrë në konsideratë propozimet 

dhe kërkesat e parashtruara nga bankat, Banka e Shqipërisë ka miratuar disa ndryshime në rregullat 

për administrimin e rrezikut të kredisë nga bankat, të cilat synojnë lehtësimin për bankat, kryesisht 

nëpërmjet: 

• Pezullimit të përkohshëm të zbatimit të detyrimit që rrjedh nga kërkesat për administrimin e 

rrezikut të kredisë, për klasifikimin dhe provigjionimin e kredive për të gjitha kategoritë e 

klientëve, edhe për një periudhë tjetër, nga data 1 qershor deri në 31 gusht 2020, për arsye 

të vështirësive financiare dhe rënies së aftësisë paguese të huamarrësve, ndikuar nga situata 

e krijuar; 

 

• Pezullimit të përkohshëm të krijimit të fondeve rezervë për pasuritë e paluajtshme të 

përftuara kundrejt shlyerjes së kredive deri në muajin dhjetor 2020; 

 

• Dispozitë lehtësuese për kreditë e ristrukturuara, sipas së cilës bankave u jepet mundësi të 

ristrukturojnë marrëdhëniet aktuale të kredive me qëllim gjetjen e zgjidhjeve të përshtatshme 

në varësi të aftësisë paguese të kredimarrësve deri më 31 dhjetor 2020 pa kosto shtesë të 

provigjoneve dhe pa përkeqësim të statusit të huamarrësve; 

 

• Shtyrjen me 1 vit të hyrjes në fuqi të kërkesave më të shtrënguara për klasifikimin dhe 

provigjionimin e kredive të ristrukturuara, për në muajin janar 2022. Nëpërmjet kësaj mase 

bankat do të mund të përdorin edhe gjatë vitit 2021 të njëjtat kritere për klasifikimin dhe 

provigjionimin e kredive të ristrukturuara si ato përpara situatës së pandemisë; dhe 

 

• Shtyrjen me 1 vit të efekteve të rregullores “Për trajtimin jashtëgjyqësor nga bankat, të 

kredimarrësve në vështirësi financiare” deri në muajin janar 2022. Në këtë mënyrë, bankat 

do të kenë një hapësirë më të madhe kohore të gjejnë një zgjidhje të përshtatshme për 

huamarrësit e përbashkët në vështirësi financiare. 
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