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AUTORITETI I KONKURRENCËS
KOMISIONI I KONKURRENCËS

VENDIM
Nr. 487, Datë 05.12.2017
Për
“Autorizimin e përqendrimit të realizuar nëpërmjet përfitimit të kontrollit mbi Portofolin e
Kredisë së Procredit Bank AD Beograd nga Banca Intesa AD Beograd”
Komisioni i Konkurrencës me pjesëmarrjen e:
 Juliana
LATIFI
Kryetare
 Eduard
YPI
Zv/Kryetar
 Koço
BROKA
Anëtar
 Iva
ZAJMI
Anëtare
 Leida
MATJA
Anëtare
Në mbledhjen e tij të datës 05.12.2017, shqyrtoi çështjen me:
Objekt:

Shqyrtimin e raportit të Sekretariatit mbi autorizimin e përqendrimit të
realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi Portofolin e Kredisë së
Procredit Bank AD Beograd nga Banca Intesa AD Beograd.

Baza ligjore:

Ligji Nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i
ndryshuar, neni 24, germa d, nenet 2, 10 - 12, dhe neni 16 dhe Kreu IV
“Procedurat për kontrollin e përqendrimeve” nenet 53 - 64, Rregullorja
“Për zbatimin e procedurave të përqendrimit të ndërmarrjeve”, Udhëzimi
“Për formën e njoftimit të përqendrimit” dhe formulari i thjeshtuar “Për
njoftimin e përqendrimit”.

Komisioni i Konkurrencës, pas shqyrtimit të relacionit të Sekretarit të Përgjithshëm si dhe
raportit të Drejtorisë së Analizës dhe Metodologjisë, mbi njoftimin e përqendrimit nëpërmjet
përftimit të kontrollit mbi Portofolin e Kredisë së Procredit Bank AD Beograd nga Banca Intesa
AD Beograd,
V Ë R E N SE:
1. Transaksioni dhe përqendrimi.

Pranë Autoritetit të Konkurrencës (AK) në datën 20.11.2017, me shkresë Nr. 475 Prot, është
marrë njoftimin në lidhje me një transaksion financiar që realizon Shitblerjen e Portofolit të
Kredisë nga ana e Banca Intesa AD Beograd të Procredit Bank AD Beograd.
Nëpërmjet shkresës 475/2 datë 23.11.2017 “Përcillet dokumentacioni”, është depozituar pranë
AK Marrëveshja Kuadër për Shitblerjen e Portofolit të Kredive mes palëve Banca Intesa AD
Beograd dhe Procredit Bank AD Beograd.
2. Palët në transaksion
Blerësi: Banca Intesa A D Beograd, një bankë e themeluar dhe që vepron sipas Ligjit të
Serbisë, si shoqëri aksionare me seli të regjistruar në Milenta Popovica 7b, 11000 Belgrade,
Serbi, e regjistruar në Regjistrin e Shoqërive e Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve Serbe.
Shitësi/ Targeti: Procredit Bank AD Beograd, një bankë e themeluar dhe që vepron sipas Ligjit
të Serbisë si shoqëri aksionare me seli të regjistruar në Milutina Milankovica 17, 11000
Belgrade, Serbi, e regjistruar në regjistrin e Shoqërive e Agjencisë së Regjistrit të Bizneseve
Serbe.
Njoftimi ka të bëjë me kryerjen e një transaksion financiar që realizon blerjen nga Banca Intesa
A D Beograd:
1. Të portofolit të përzgjedhur të kredisë së Procredit Bank AD Beograd dhe
2. Të bazës së përzgjedhur të klientëve të Procredit Bank AD Beograd.(Asetet Target)
Përqendrimi realizohet në tregun e shërbimeve bankare në Serbi dhe nuk ka efekt të
drejtpërdrejtë në Shqipëri, pasi asetet target nuk janë të pranishme dhe nuk gjenerojnë xhiro në
Shqipëri. Duke qenë se mëmat e tyre përkatëse operojnë në Shqipëri nëpërmjet degëve
përkatëse Intesa Sanpaolo Bank Albania SHA dhe Procredit Bank SHA, për Marrëveshjen
Kuadër të shitblerjes së Portofolit të Kredive duhet të merret aprovimi i Autoritetit të
Konkurrencës, duke përfshirë edhe Autoritetin Shqiptar të Konkurrencës1.
3. Xhiro për vitin 2016

o
o
o

Xhiro totale në tregun ndërkombëtar është XXXXXXX Lekë
Intesa Sanpaolo S.p.A: XXXXXXXXX Є2 = XXXXXXXXX Lekë
Banca Intesa AD Beograd: XXXXXXXXX RSD = XXXXXXXXX Lekë
Procredit Bank AD Beograd: XXXXXXXXX Є = XXXXXXXXX Lekë

 Xhiro totale në tregun e brendshëm është XXXXXXXXX Lekë:
o Intesa Sanpaolo Bank Albania SHA : XXXXXXXXX Lekë
o ProCredit Bank SHA: XXXXXXXXX Lekë

1
2

Marrëveshja kuadër e shitblerjes së Portofolit të Kredive, faqja 5.
Burimi:Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë për vitin 2016, 1euro=137 lekë.
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Palët në transaksion plotësojnë kriteret e xhiros së përcaktuar në nenin 12, pika 1 të Ligjit Nr.
9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i ndryshuar dhe si rrjedhojë ky
transaksion është objekt autorizimi nga Komisioni i Konkurrencës.
4. Analiza e konkurrencës
Banca Intesa AD Beograd ofron shërbime bankare tek personat fizik, ndërmarrjet e vogla dhe
të mëdha dhe klientë të korporatave në Serbi. Kjo ndërmarrje është pjesë e Grupit Intesa
Sanpaolo. Banca Intesa AD Beograd nuk realizon të ardhura dhe nuk është prezente në
Shqipëri.
Procredit Bank AD Beograd është aktiv në tregun e shërbimeve bankare. Kjo ndërmarrje i
përket Grupit Procredit. Procredit Bank AD Beograd nuk realizon të ardhura dhe nuk është
prezente në Shqipëri.
Intesa Sanpaolo S.p.A është mëma e Intesa Sanpaolo Group, një nga grupet më të mëdhenj
bankar në Itali. Intesa Sanpaolo gëzon një prezencë të përzgjedhur në Evropën Qendrore dhe
Lindore, në vende të Lindje së Mesme dhe Afrikës së Veriut Intesa Sanpaolo S.p.A është
prezente dhe operon në Shqipëri me filialin e zotëruar tërësisht prej saj, Intesa Sanpaolo Bank
Albania SHA.
Intesa Sanpaolo Bank Albania SHA është një bankë kryesore në vend që u ofron kompanive,
klientëve institucionalë e privatë me të ardhura të larta si dhe klientëve individë e biznese të
vogla e të mesme zgjidhje të arsyeshme përmes shërbimeve e produkteve të saj. Banka i ofron
shërbimet e saj përmes një rrjeti prej 32 degësh në qytete të ndryshme të vendit dhe vazhdon
të zgjerohet në mënyrë strategjike duke ndjekur nga afër zhvillimin ekonomik të Shqipërisë.
Procredit Bank SHA është aktive në tregun e shërbimeve bankare në Shqipëri. Banka i ofron
shërbimet e saj nëpërmjet 13 degë/agjensi në të gjithë vendin. Kjo ndërmarrje i përket Grupit
Procredit.
Referuar nenit 3, pika 7, të Ligjit Nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”,
i ndryshuar, si edhe Udhëzimit Nr.76, datë 07.04.2008 “Për përcaktimin e tregut përkatës”,
përcaktimi “treg përkatës”, përfshin dy komponentë:
1) tregu përkatës i produktit, dhe
2) tregu përkatës gjeografik.


Tregu përkatës i produktit: Referuar Udhëzuesit “Për përcaktimin e tregut përkatës”, si
dhe mbështetur në veprimtarinë e palëve, treg përkatës do të konsiderohet tregu i
shërbimeve bankare.
 Tregu përkatës gjeografik:
Për analizimin e këtij rasti, treg përkatës gjeografik do të konsiderohet tregu i brendshëm pra
territori i Republikës së Shqipërisë.
5. Vlerësimi i konkurrencës
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Sektori bankar vazhdon të luajë rolin kryesor në ndërmjetësimin financiar në Shqipëri, me një
strukturë që ka mbetur e pandryshuar në vitet e fundit, e përbërë nga 16 banka me kapital privat.
Pjesa më e madhe e sektorit bankar kontrollohet nga filialet e grupeve të huaja bankare me
origjinë të kapitalit nga Bashkimi Evropian, që ushtrojnë veprimtarinë e tyre bazuar në
legjislacionin shqiptar dhe mbikqyret nga Banka e Shqipërisë.
Treguesit kryesorë të sistemit bankar që janë aktivet, depozitat dhe kreditë.
 Tregu i Aktiveve
Në tregun e aktiveve për vitin 2016 vërejmë se Banka Kombëtare Tregtare ka përqindjen më
të lartë të aktiveve me xxx %, e ndjekur nga Raiffeisen Bank me xxx % dhe Credins Bank me
xxx %. Në terma të aktiveve, tregu paraqitet me një strukturë mesatarisht të përqendruar ku
Indeksi i Përqendrimit ( Hershmam Herfindal) është në vlerën 1463
 Tregu i Depozitave
Në tregun e depozitave rezulton se Banka Kombëtare Tregtare ka përqindjen më të lartë me
xxx %, e ndjekur nga Raiffeisen Bank me xxx % dhe Credins Bank me xxx %. Tregu i
depozitave klasifikohet si mesatarisht i përqendruar me Indeksin e Përqendrimit në HHI= 1447.
 Tregu i Kredive
Në tregun e kredisë Banka Kombëtare Tregtare ka përqindjen më të lartë me xxx %, e ndjekur
nga Credins Bank me xxx % dhe Raiffeisen Bank me xxx %. Tregu bankar shqiptar klasifikohet
si mesatarisht i përqendruar në terma të kredive me Indeks Përqendrimi në vlerën 1304.
6. Konkluzione
Transaksioni i njoftuar ka për qëllim përfitimin e kontrollit mbi Portofolin e Kredisë të
Procredit Bank AD Beograd nga Banca Intesa AD Beograd. Të dyja këto shoqëri nuk operojnë
dhe nuk realizojnë të ardhura në Shqipëri.
Banca Intesa AD Beograd është pjesë e Grupit Intesa Sanpaolo dhe Procredit Bank AD
Beograd është pjesë e Grupit Procredit.
Ky transaksion ndodh ndërmjet Banca Intesa AD Beograd dhe Procredit Bank AD Beograd të
cilat janë prezente vetëm brenda territorit të Serbisë dhe nuk kanë apo do të sjellin asnjë ndikim
në tregun shqiptar, pavarësisht se mëmat e tyre përkatëse operojnë në Shqipëri nëpërmjet
degëve përkatëse Intesa Sanpaolo Bank Albania SHA dhe Procredit Bank SHA .
Si përfundim,
Ky përqendrim nuk shfaq shenja të kufizimit të konkurrencës në treg ose në një pjesë të
tij në veçanti, si rezultat i krijimit ose forcimit të pozitës dominuese dhe për këto arsye
propozojmë t’i kërkoni Komisionit autorizimin e këtij përqendrimi në përputhje me
nenin 56, pika 1 të Ligjit Nr. 9121, datë 28.7.2003 “Për Mbrojtjen e Konkurrencës”, i
ndryshuar.
PËR KËTO ARSYE
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Në bazë të nenit 24, shkronja d, dhe nenit 56 pika 1, të Ligjit nr. 9121, datë 28.07.2003 “Për
Mbrojtjen e Konkurrencës”, (i ndryshuar), Komisioni i Konkurrencës:
VENDOSI:
1. Të autorizojë përqendrimin e realizuar nëpërmjet përfitimit të kontrollit mbi Portofolin
e Kredisë së Procredit Bank AD Beograd nga Banca Intesa AD Beograd.
2. Ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm për njoftimin e palëve dhe dërgimin e vendimit pasi
të bëhen pagesat që parashikon rregullorja “Për caktimin e shpenzimeve për ndjekjen e
procedurave pranë Autoritetit të Konkurrencës”.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

KOMISIONI I KONKURRENCËS
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