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BANKAT KOMERCIALE
Struktura
Numri i bankave

prej të cilave me pronësi të huaj
Numri i njësive
Shkalla e koncentrimit1
Pronësia e huaj2
Numri i të punësuarve

11

9
199
53.0%
85.6%
3,531

Aktivitetet
Vlera e aseteve
Kreditë

për ekonomitë familjare
për korporatat jo financiare
për korporatat tjera financiare
Ndryshimi vjetor në kredi

për ekonomitë familjare
për korporatat jo financiare
për korporatat tjera financiare
Kreditë në valutën jo euro
Depozitat

të ekonomive familjare
të korporatave jo financiare
të korporatave tjera financiare
Ndryshimi vjetor në depozita

të ekonomive familjare
të korporatave jo financiare
të korporatave tjera financiare
Depozitat në valutën jo euro
Kapitali vetanak i bankave
Kërkesat ndaj jorezidentëve
Detyrimet ndaj jorezidentëve

5,862.2
3,741.9

1,407.3
2,321.0
9.3
15.7%

19.2%
13.8%
12.6%
2.1
4,823.2

3,380.4
936.0
199.7
11.1%

14.7%
18.4%
-27.5%
216.5
652.4
856.5
241.8

Performanca dhe Stabiliteti
Të hyrat

27.9

Të hyrat nga interesi
Shpenzimet

Shpenzimet e interesit

20.2
17.0

2.0
9.7

Shpenzimet e përgjithshme dhe administrative
Profiti neto
10.9
KMA3 (Kthimi mesatar në asete)
2.6%
KMK3 (Kthimi mesatar në kapital)
21.8%
Raporti i likuiditetit4
35.7%
Raporti kredi/depozitë
77.6%
TMK5
15.2%
KJP6
2.3%
Mbulueshmëria e KJP me provizione
150.9%

Normat Efektive të Interesit
Norma në

kredi7

për ekonomitë familjare
prej të cilave konsumuese

5.7%
5.7%

6.5%

prej të cilave hipotekare
për korporata jo financiare
prej të cilave bujqësore
prej të cilave industriale
prej të cilave shërbyese
Norma në depozita8

të ekonomive familjare
prej të cilave të transferueshme
prej të cilave të kursimeve
prej të cilave të afatizuara
të korporatave jo financiare
prej të cilave të transferueshme
prej të cilave të kursimeve
prej të cilave të afatizuara
Dallimi i normës kredi-depozita

4.7%
5.8%

5.3%
6.0%
5.7%
1.4%
0.0%
0.1%
1.4%
1.3%
0.0%
0.1%
1.3%
4.4pp

Struktura
prej të cilave me pronësi të huaj

Numri i njësive
Shkalla e koncentrimit1
Pronësia e huaj2
Numri i të punësuarve

30

13
150
56.2%
92.0%
1,319

Aktivitetet
Vlera e aseteve
Kreditë

për ekonomitë familjare
për korporata jo financiare

Ndryshimi vjetor në kredi

për ekonomitë familjare
për korporata jo financiare
Norma e interesit në kredi6
Vlera e lizingut financiar
Kërkesat ndaj jorezidentëve
Detyrimet ndaj jorezidentëve

341.3
241.4

157.6
83.8
18.0%

17.3%
19.3%
19.9%
64.9
0.0
205.7

Performanca dhe Stabiliteti
Të hyrat

4.4

Të hyrat nga interesi
Shpenzimet

4.1
3.1

Shpenzimet e interesit
Shpenzimet e personelit dhe administrative
Profiti neto
KMA3 (Kthimi mesatar në asete)
KMK3 (Kthimi mesatar në kapital)
KJP6
Mbulueshmëria e KJP me provizione

0.5
1.9
1.3
4.9%
19.1%
2.4%
144.9%

KOMPANITË E SIGURIMIT
Struktura
Numri i kompanive të sigurimit

‘jetë’
‘jo-jetë’

prej të cilave me pronësi të huaj
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës

12

2
10
7

459
33.1%
49.8%

Aktivitetet
*Vlera e aseteve

‘jetë’
‘jo-jetë’

1.4%

INSTITUCIONET MIKROFINANCIARE (IMF)11
Numri i IMF-ve

Numri i njësive
*Shkalla e koncentrimit1
*Pronësia e huaj2

*Vlera e primeve të shkruara
Prej të cilave ‘jetë’
Prej të cilave ‘jo-jetë’

238.9

20.9
218.0
117.4
4.9
112.6

Sigurimet e palës së tretë
Jo përgjegjësitë ndaj palës së tretë

64.5
42.6

*Vlera e dëmeve të paguara

61.0

Prej të cilave ndaj palës së tretë
Performanca dhe Stabiliteti
*Të hyrat neto
*Dëmet e ndodhura
*Shpenzimet
*Profiti neto
*KMA3 (Kthimi mesatar në asete)
*KMK3 (Kthimi mesatar në kapital)
*Dëmet e paguara /Primet e pranuara
*Kapitali/Asetet

30.1

100.5
54.9
35.9
8.7
4.6%
17.1%
52.0%
27.3%

FONDET PENSIONALE
Struktura
Numri i fondeve pensionale
Numri i të punësuarve

2
31

Aktivitetet
*Vlera e aseteve
2,363.4
Fondi Kursimeve Pensionale të Kosovës (FKPK) 2,353.9
Fondi Slloveno-Kosovar i Pensioneve (FSKP)
9.5
*Asetet e jashtme neto të fondeve pensionale
1,816.8

Performanca
FKPK
*Kthimi në investime9
*Kontributet e reja9
Vlera e çmimit të aksionit10
FSKP
*Kthimi në investime9 (në mijëra euro)
*Kontributet e reja9 (në mijëra euro)
Vlera e çmimit të aksionit10

227.3
213.5
1.68€
1,090.0
546.4
198.48€

* Vlerat janë me të dhëna të muajit dhjetor 2021
Asetet e 3 institucioneve më të mëdha /gjithsej asetet
Asetet e institucioneve me pronësi të huaj/gjithsej asetet
3 Anualizuar bazuar në performancën deri në janar 2022
4 Asetet likuide (kuptimi i gjerë) /detyrimet afatshkurtëra
5 Kapitali rregullativ /asetet e peshuara me rrezik
6 Kreditë jo performuese / totalit të kredive
7 Mesatare e peshuar e normave të interesit për kreditë e reja
8 Mesatare e peshuar e normave të interesit në depozitat e reja
9 Vlerat janë të llogaritura për periudhën janar-dhjetor 2021
10 Vlera bazë e aksionit: FKPK-së =1; FSKP-së =100
11 Përfshirë dhe Institucionet Financiare Jo-bankare
1
2

Ky publikim përfshinë të dhënat në dispozicion deri më datën 28 shkurt 2022. Në rast të revidimeve
eventuale, të dhënat finale janë ato që publikohen në ueb-faqe të BQK-së, Seritë Kohore:
https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/

