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Dy fjalë për 

Bankën e Shqipërisë

Të nderuar lexues,

Jam i privilegjuar që në hyrje të kësaj broshure, të them dy fjalë për Bankën e Shqipërisë, duke 
u përpjekur të prezantoj funksionet dhe detyrat e saj.

Banka e Shqipërisë është banka qendrore e Shtetit Shqiptar, e cila ka si objektiv kryesor të ruajë 
stabilitetin e çmimeve, duke kontribuar kështu, në zhvillimin ekonomik dhe të mirëqenies në vend. 
Për arritjen e këtij objektivi, Banka e Shqipërisë harton dhe zbaton politikën monetare, si edhe 
regjimin e këmbimit valutor dhe politikën e kursit të këmbimit të Republikës së Shqipërisë. 

Për arsye që lidhen me historinë e formimit të Shtetit Shqiptar, banka jonë qendrore është një 
institucion relativisht i ri në jetën e shqiptarëve. Për këtë arsye, çfarë përpiqemi të ndërtojmë e 
konsolidojmë në përditshmërinë e punës tonë është besim, qëndrueshmëri, profesionalizëm.

Një funksion i rëndësishëm i Bankës së Shqipërisë është sigurimi i stabilitetit të sistemit bankar. 
Në këto �8 vjet “të jetës” së tij, sistemi bankar ka arritur të shndërrohet në segmentin mbizotërues 
dhe më të zhvilluar të sistemit financiar në Shqipëri, e kjo ndodh kryesisht, për meritë të Bankës 
së Shqipërisë. 



6

Në cilësinë e autoritetit monetar të vendit, Banka e Shqipërisë gëzon të drejtën ekskluzive 
të nxjerrjes e të qarkullimit të kartëmonedhës dhe të monedhës kombëtare. Ajo mban dhe 
administron rezervat valutore të Republikës së Shqipërisë; shërben si bankier, këshilltar e agjent 
fiskal i Qeverisë si dhe nxit funksionimin normal të sistemit të pagesave. 

Në përpjekjen e saj për të fituar dhe ruajtur besimin e publikut, ajo komunikon me të, mbështetur 
në parime të transparencës e të respektimit të vlerave reciproke. 

Në vijim të këtij komunikimi është edhe broshura që keni sot në duar. 

Ardian Fullani

Guvernator i Bankës së Shqipërisë
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“Banka Qendrore e shtetit është Banka e Shqipërisë. 
Ajo ka të drejtën ekskluzive të nxjerrjes e të qarkullimit 
të monedhës shqiptare, të zbatimit të pavarur të 
politikës monetare dhe të mbajtjes e të administrimit të 
rezervave valutore të Republikës së Shqipërisë. Banka 
e Shqipërisë drejtohet nga një këshill, i cili kryesohet 
nga Guvernatori. Guvernatori zgjidhet nga Kuvendi me 
propozim të Presidentit të Republikës për 7 vjet, me të 
drejtë rizgjedhjeje”*.

* Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, neni 161.
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Objektivi kryesor 
i Bankës së Shqipërisë

Objektivi kryesor i Bankës së Shqipërisë është të arrijë e të ruajë stabilitetin e çmimeve, i cili është 
një parakusht i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendit. Kjo nuk do të thotë se çmimet 
duhet të mbeten të ngrira. Përkundrazi, në një mjedis me stabilitet çmimesh, pritet që disa prej 
tyre të ngrihen e disa të tjera të ulen, duke ruajtur kështu një mesatare të qëndrueshme.

Për arritjen e objektivit të stabilitetit, Banka e Shqipërisë harton, miraton dhe zbaton politikën 
monetare të Republikës së Shqipërisë. Gjithashtu, në funksion të këtij objektivi bëhet programimi 
monetar, nxitet zhvillimi i tregut bankar, nxitet kreditimi, bashkëpunohet me institucione të tjera 
për harmonizimin e politikave, komunikohet me publikun etj.

Praktikisht, të arrish stabilitetin e çmimeve do të thotë të arrish norma të ulëta pozitive të inflacionit 
ose të ndryshimit të çmimeve të konsumit. Të ruash stabilitetin e çmimeve do të thotë të sigurosh 
norma të ulëta pozitive inflacioni për periudha relativisht të gjata kohe.

Objektivi strategjik afatmesëm i politikës monetare të Bankës së Shqipërisë është mbajtja e 
inflacionit në nivele të ulëta pozitive, të cilat nga njëra anë sigurojnë qëndrueshmëri në tregje 
dhe, nga ana tjetër, mbështesin rritjen ekonomike. Për të arritur këtë, Banka e Shqipërisë 
konsideron si objektiv të saj mbajtjen e inflacionit në nivelin 3%, me një mundësi luhatjeje ± � 
pikë përqindjeje rreth kësaj vlere qendrore. 
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Historia 
e Bankës së Shqipërisë�

Përpara se të analizojmë strukturën dhe funksionet e Bankës së Shqipërisë, të shikojmë se si dhe 
kur u krijua ajo, si dhe etapat kryesore historike, në të cilat ka kaluar për të ardhur në formën 
që ka sot.

Banka Kombëtare e Shqipërisë (Banka e Shqipërisë) u krijua në 4 tetor të vitit �9�3, si rezultat 
i një marrëveshjeje të nënshkruar midis Qeverisë së Ismail Qemalit, përfaqësuesve së Wienner 
Bank Verein, si dhe përfaqësuesve të Banca Commerciale Italiana. Për shkak të zhvillimeve 
politike që ndodhën me shpërthimin e luftërave ballkanike dhe të Luftës së Parë Botërore, banka 
veproi për një kohë shumë të shkurtër. Pasi kreu disa veprime me Qeverinë e Ismail Qemalit 
dhe disa subjekte private, ajo e pushoi aktivitetin. 

Në � shtator �9�5, në bazë të një marrëveshjeje të përfunduar nga Qeveria Shqiptare me një 
grup financiar italian, u themelua Banka Kombëtare e Shqipërisë, me qendër administrative në 
Durrës dhe me Komitetin Administrativ në Romë. Në shkurt të vitit �9�6, ajo hodhi në qarkullim 
monedhën e parë kombëtare shqiptare. 

1 Për më shumë informacion rreth historisë së Bankës së Shqipërisë, ju ftojmë të konsultoni: “Historia e Bankës 
Qendrore në Shqipëri”, botim i Bankës së Shqipërisë i vitit 2003.
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Pas Luftës së Dytë Botërore deri në fund të vitit �990, Banka e Shtetit mbështeti procesin e zhvillimit 
të ekonomisë socialiste. Karakteristikë për këtë periudhë ka qenë centralizimi i skajshëm i këtij 
sistemi në duart e shtetit. Banka e Shtetit Shqiptar, si bankë qendrore, vazhdonte të ishte qendër 
e emisionit të monedhës. Ajo kryente shërbimin e thesarit dhe arkës së shtetit, ruante fondet në 
valutë të shtetit, kryente veprimet ekonomike e financiare të shtetit me vendet e tjera dhe me 
bankat e huaja. Gjithashtu, u jepte ndërmarrjeve, kooperativave bujqësore dhe personave të 
veçantë kredi; shërbente si qendër për mbajtjen e llogarive rrjedhëse, për pranimin e depozitave 
të kursimit dhe ruajtjen e tyre në para, tituj, monedha ari e argjendi; dhe kryente veprime të 
këmbimit të valutave të huaja për llogari të vet ose të të tretëve.

Me fillimin e viteve ‘90, ndërrimi i sistemit politik në Shqipëri solli ndryshime thelbësore edhe për 
sistemin bankar. Tiparet kryesore të këtij ndryshimi ishin: ndarja e funksioneve të bankës qendrore 
nga funksionet e bankave të nivelit të dytë (bankave tregtare), rritja e numrit të bankave, shtrirja 
e veprimtarisë së tyre të kreditit në disa degë të ekonomisë shqiptare, si dhe hyrja e kapitalit të 
huaj në tregun bankar.
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Struktura 
e Bankës së Shqipërisë 

Le të rikthehemi përsëri në të tashmen e të flasim me radhë për strukturën, funksionet dhe 
detyrat aktuale të Bankës së Shqipërisë.

Siç mund ta shikoni edhe nga organigrama jonë, struktura organizative e Bankës së Shqipërisë 
përbëhet nga Këshilli Mbikëqyrës, Guvernatori, dy Zëvendësguvernatorë, Inspektori i 
Përgjithshëm, �6 departamente dhe nga 5 degë rajonale, në 5 qytete të tjera të vendit�. 

Zhvillimi i sistemit bankar në Shqipëri ka bërë që Banka e Shqipërisë të marrë përsipër detyra 
dhe përgjegjësi të reja, për përmbushjen e të cilave ka lindur nevoja e ristrukturimeve të 
herëpashershme të skemës organizative të Bankës. Ristrukturimet kanë krijuar struktura të reja 
dhe kanë riorganizuar ato ekzistuese, duke e bërë më të manovrueshëm dhe të kontrollueshëm 
aktivitetin e çdo njësie. Struktura aktuale i paraprin edhe angazhimeve të Bankës që lidhen me 
procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Si e tillë, ajo gjykohet t’i shërbejë një 
procesi të qëndrueshëm dhe afatgjatë të punës me burimet njerëzore, për zhvillimin profesional 
dhe të karrierës në Bankën e Shqipërisë.

2 Shkodër, Korçë, Gjirokastër, Lushnje dhe Elbasan.
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Këshilli 
Mbikëqyrës

Këshilli Mbikëqyrës është organi më i lartë vendimmarrës dhe mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë. 
Është pikërisht ai, që miraton politikën monetare të Republikës së Shqipërisë. Gjithashtu, Këshilli 
Mbikëqyrës vendos mbi politikat e administrimit në përgjithësi, si dhe përcakton mënyrat ose 
procedurat për realizimin e veprimtarisë operative të Bankës së Shqipërisë, duke siguruar 
kështu administrimin e drejtë të Bankës dhe përgjegjshmërinë kundrejt publikut për veprimet, 
angazhimin dhe rezultatet e saj. 

Përveç Guvernatorit dhe dy Zëvendësguvernatorëve, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë 
përbëhet edhe nga gjashtë anëtarë të tjerë. Të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës zgjidhen 
dhe emërohen nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë me një mandat 7-vjeçar, mbështetur në 
propozimet e bëra si më poshtë:

a) Pesë anëtarë propozohen nga Kuvendi;

b) Tre anëtarë propozohen nga Këshilli i Ministrave;

c) Një anëtar propozohet nga Këshilli Mbikëqyrës.

Këshilli Mbikëqyrës është përgjegjës për rishikimin e politikave të përgjithshme të Bankës dhe 
për miratimin e objektivave, të planeve dhe të buxhetit të saj. 
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Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë.
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Guvernatori 

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë zgjidhet nga Kuvendi me propozim të Presidentit të Republikës, 
për 7 vjet, me të drejtë rizgjedhjeje. Ai vepron si Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv i Bankës, i 
ngarkuar për mbarëvajtjen e veprimtarisë së përditshme të Bankës së Shqipërisë dhe si Kryetar 
i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. 

Aktualisht, me vendim të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, nr. �5�, datë �8.�0.�004, 
z.Ardian Fullani është Guvernatori i Bankës së Shqipërisë.

Guvernatorët e Bankës së Shqipërisë ndër vite kanë qenë:

Ilir Hoti, maj ‘9� – shtator ‘93

Dylber Vrioni, shtator ‘93 – dhjetor ‘94

Kristaq Luniku, dhjetor ‘94 – prill ‘97

Qamil Tusha, prill ‘97 – gusht ‘97

Shkëlqim Cani, gusht ‘97 – tetor ‘04

Ardian Fullani, tetor ‘04 – në vijim
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Funksionet 
e Bankës së Shqipërisë

Në cilësinë e autoritetit monetar e mbikëqyrës të vendit, Banka e Shqipërisë gëzon funksionet 
e mirëfillta të një banke qendrore klasike, në mënyrë që të garantojë arritjen dhe ruajtjen e 
stabilitetit të çmimeve dhe eficiencën e sistemit financiar.

Për ta dalluar Bankën e Shqipërisë nga bankat e tjera të sistemit bankar është e rëndësishme të 
theksojmë se ajo nuk ushtron të njëjtat funksione dhe nuk ofron të njëjtat shërbime me bankat 
tregtare. E thënë më thjeshtë, ajo nuk u shërben drejtpërdrejt individëve dhe bizneseve: nuk u 
jep atyre kredi, në të nuk mund të hapen llogari personale dhe nuk lëshon karta debiti e as 
krediti. Banka qendrore i ngjan një banke pa sportele. “Klientët” e saj janë bankat tregtare dhe 
Qeveria.
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Politika Monetare: 
e drejtë ekskluzive e Bankës së Shqipërisë

Një nga detyrat më kryesore të Bankës së Shqipërisë është të mbajë ekonominë tonë “të 
shëndetshme”. Ajo e bën këtë duke administruar sistemin kombëtar të parave dhe të kredisë, 
me fjalë të tjera duke drejtuar politikën monetare, për të mbështetur zhvillimin e ekonomisë 
shqiptare. 

Politika monetare është tërësia e masave që merr banka qendrore, për të rregulluar furnizimin 
e ekonomisë me monedhë. Ajo është një përpjekje e vazhdueshme për të ruajtur ekuilibrat në 
ekonomi. Banka e Shqipërisë administron sasinë e parasë në qarkullim, si dhe mban nën kontroll 
vlerën e saj. 

Politika monetare synon administrimin e kushteve monetare të ekonomisë – ofertës monetare, 
normave të interesit dhe kursit të këmbimit – në funksion të realizimit të objektivit të stabilitetit të 
çmimeve, në periudhën afatmesme dhe atë afatgjatë.

Në periudhën afatshkurtër, një ndryshim i ofertës monetare apo i normave të interesit në tregun 
e parasë, ka një ndikim në aktivitetin ekonomik: prodhimin, punësimin dhe nivelin e çmimeve. 
Ndërkohë, në periudhën afatgjatë, domethënë pasi në ekonomi të jenë verifikuar të gjitha 
përshtatjet e mundshme në sjelljen e agjentëve ekonomikë, ndryshimi i sasisë së parasë në 
qarkullim reflektohet vetëm në ndryshimin e nivelit të çmimeve, pa prekur variablat realë të 
ekonomisë.
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Përgjegjësia e 
Bankës së Shqipërisë për 

kursin e këmbimit

Që nga muaji korrik i vitit �99�, me vendim të Këshillit të Ministrave, regjimi i kursit të këmbimit 
në Shqipëri është vendosur të jetë një regjim i lirë. Leku është një monedhë fleksibël, që do të thotë 
se kursi i saj i këmbimit ndaj valutave të huaja përcaktohet lirisht, mbi bazën e transaksioneve 
të tregut. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se është plotësisht i lirë të ndjekë “dëshirat” e tij.

Për të penguar “keqvlerësimin” e monedhës së saj, Banka e Shqipërisë ndërhyn në tregun e 
brendshëm valutor dhe ndikon mbi kërkesën dhe ofertën për lekë, duke blerë ose shitur lekë 
ndaj monedhave të huaja.

Banka e Shqipërisë shpall vlerën e lekut në raport me valutat e huaja dhe çdo ndryshim tjetër 
të vlerës së tij. Nga ana tjetër, ajo përpiqet të mbajë rezervën e saj valutore3 ndërkombëtare 
në një nivel të përshtatshëm për zbatimin e politikës monetare dhe të këmbimeve valutore të 
Republikës së Shqipërisë, si dhe për kryerjen në kohë të pagesave në transaksionet me jashtë.  

3 Rezerva valutore përbëhet nga aktivet në monedha të huaja dhe në ar të një banke qendrore. Investimet në valutë 
të Bankës së Shqipërisë dhe ari, përbëjnë rezervën e saj valutore, që ajo disponon dhe administron.
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Sistemi financiar

Sistemi financiar shqiptar është një realitet relativisht i ri. Gjatë këtyre viteve, është vënë re një 
rritje e interesit ndaj sistemit tonë financiar nga grupe të rëndësishme bankare dhe nga kompani 
të mëdha sigurimi, që kanë hyrë në treg. Sistemi financiar shqiptar mbizotërohet nga sistemi 
bankar, i cili aktualisht përbën 94.4% të aktiveve financiare të përgjithshme. Privatizimi i Bankës 
së Kursimeve (bankës më të madhe në vend, me rreth 65% të depozitave në lekë) e ktheu 
sistemin bankar krejtësisht privat. 

Përbërësit e sistemit financiar dhe numri i institucioneve të këtij sistemi4 në Shqipëri janë të 
renditura si më poshtë: 

Banka dhe degë të bankave të huaja    �6  
Institucione financiare jobanka     �7
Zyra të këmbimit valutor       �83
Shoqëri të kursim - kreditit       ��9
Unione të shoqërive të kursim - kreditit   �
Kompani sigurimi       �05

Fonde të pensioneve      3

� Këto të dhëna i referohen muajit nëntor 2010.
� Nga të cilat 6 janë kompani sigurimi të jo-jetës dhe 3 kompani sigurimi të jetës (një kompani zhvillon të dyja llojet 
e aktiviteteve).
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Banka qendrore ka përgjegjësinë të garantojë që sistemi bankar në veçanti dhe ai financiar në 
përgjithësi, të jetë i qëndrueshëm dhe i fortë. Banka e Shqipërisë e ruan stabilitetin financiar 
duke vlerësuar rreziqet e mundshme dhe pikat e dobëta të sistemit, me anë të përforcimit të 
infrastrukturës rregullatore, kontrollit të sistemit të pagesave dhe mbikëqyrjes së tregut dhe të 
institucioneve bankare, që ajo licencon. Mbikëqyrja shërben për identifikimin dhe parandalimin 
e problemeve që mund të shfaqen në këto institucione.

Banka bashkëpunon me agjenci të tjera dhe pjesëtarë të tregut, për të promovuar sigurinë 
dhe efikasitetin e këtyre elementeve kyçe të sistemit financiar. Në ndihmë të saj, për të ruajtur 
stabilitetin e sistemit financiar vjen dhe Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, i cili mbikëqyr kryesisht 
tregun e letrave me vlerë, të sigurimeve dhe fondeve të pensionit.  
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Banka qendrore: 

bankë e bankave

Në rolin e saj si bankë e bankave, Banka e Shqipërisë licencon, rregullon dhe mbikëqyr bankat 
për të garantuar stabilitetin e sistemit bankar. Gjithashtu, ajo i ndihmon këto banka duke 
u ofruar shërbime të ndryshme, si për shembull duke i kredituar, duke i lehtësuar kryerjen e 
transfertave bankare nëpërmjet dy sistemeve të pagesave AIPS dhe AECH, si dhe duke siguruar 
mbarëvajtjen e tyre. 

Banka qendrore shërben edhe si një mekanizëm shpëtimi, duke luajtur rolin e huadhënësit të 
fundit në radhë për sistemin bankar, mekanizëm i cili plotëson nevojat afatshkurtra për likuiditet 
të bankave. 

Në tabelën në vijim mund të konsultoni listën e bankave që veprojnë në Shqipëri, së bashku me 
numrin e degëve, të agjencive dhe të degëve jashtë Shqipërisë për çdo bankë6.  

6 Janë përfshirë vetëm degët dhe agjencitë, të cilat kanë marrë miratimin nga Banka e Shqipërisë.
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Nr. Bankat Nr. i degëve
brenda vendit

Nr. i 
agjencive

Nr. i degëve 
jashtë Shqipërisë

� Banka Raiffeisen �0�
� Banka Kombëtare Tregtare �6 30 �
3 Banka e Bashkuar e Shqipërisë 4 �
4 Banka Veneto 8
5 Banka Tirana 49 3
6 Banka Kombëtare e Greqisë, Dega Tiranë 5 �5
7 Banka Ndërkombëtare Tregtare 9
8 Alpha Bank Albania 48
9 Banka Intesa Sanpaolo, Shqipëri �7 �4 �
�0 Banka ProCredit �7 �9
�� Banka e Parë e Investimeve 5 4
�� Banka Emporiki, Shqipëri �3 �0
�3 Banka e Kreditit të Shqipërisë � �
�4 Banka Credins �8 6
�5 Banka Societe Generale Albania 4�
�6 Banka Union �5 �5

TOTALI 399  �30 3

Burimi: Banka e Shqipërisë, nëntor 2010.
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Përgjegjësia e Bankës së Shqipërisë 

për sistemin e pagesave 
Sistemet e pagesave janë një pjesë e rëndësishme e ekonomisë dhe e sistemit financiar. Realizimi 
i shpejtë dhe i besueshëm i pagesave ndërmjet njësive të ndryshme ekonomike, nxit ecurinë e 
qetë të ekonomisë. Për këtë, Banka e Shqipërisë ka për detyrë të garantojë funksionimin normal 
të sistemit të pagesave.

Në zbatim të kësaj detyre, Banka e Shqipërisë administron dhe rregullon dy sisteme pagesash 
ndërbankare, të cilat përbëjnë infrastrukturën bazë për pagesat në vend dhe për lidhjen me 
sistemet ndërkombëtare të pagesave. Më konkretisht, këto dy sisteme janë:
• AIPS (Albanian Interbank Payment System), i cili ekzekuton shlyerjen bruto e në kohë reale 

të të gjitha pagesave me vlerë të madhe brenda territorit të Shqipërisë, në mënyrë të 
pakthyeshme dhe të pakushtëzuar.

• AECH (Albanian Electronic Clearing House), i cili mundëson shlyerjen me bazë neto të të 
gjitha pagesave me vlerë të vogël, të kanalizuara në mënyrë elektronike në sistem nga 
bankat, në orare të përcaktuara. Sistemi i kryqëzimit të pagesave me vlerë të vogël është 
plotësisht i integruar me atë ndërbankar të pagesave (AIPS).

Të dyja këto sisteme janë pronë e Bankës së Shqipërisë, e cila luan rolin e ndërmjetësit në klerimin 
dhe në shlyerjen e pagesave ndërbankare. Sikurse bankat tregtare, Banka e Shqipërisë është 
edhe vetë pjesëmarrëse në këtë sistem pagesash. Ajo realizon nëpërmjet tij, gjithë marrëdhëniet 
e saj financiare me sistemin bankar dhe me Qeverinë Shqiptare.
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Banka e Shqipërisë -

emetuese e vetme e monedhës shqiptare 

Kjo pjesë e broshurës përshkruan një prej funksioneve më të rëndësishme të Bankës së Shqipërisë, 
atë të emetimit të monedhave dhe kartëmonedhave që qarkullojnë në Shqipëri. Njësia monetare 
në Republikën e Shqipërisë është “Leku”. Banka e Shqipërisë ka të drejtën ekskluzive të emetimit 
të kartëmonedhës dhe monedhës kombëtare, që gëzon kurs ligjor brenda territorit të Republikës 
së Shqipërisë.

Ashtu siç është përmendur edhe në fillim të kësaj broshure, Banka e Shqipërisë plotëson kërkesat 
e ekonomisë për para, duke siguruar furnizimin e rregullt të saj me monedha dhe kartëmonedha. 
Ajo përcakton format, masat, peshat, modelin dhe karakteristikat e tjera të kartëmonedhave dhe 
monedhave metalike shqiptare, të cilat kanë kurs ligjor, si dhe të monedhave e kartëmonedhave 
që shtypen për qëllime numizmatike.

Banka e Shqipërisë sekuestron dhe konfiskon kartëmonedhat dhe monedhat metalike false. 
Ajo gjithashtu, tërheq nga qarkullimi, asgjëson dhe zëvendëson me të reja, kartëmonedhat dhe 
monedhat e dëmtuara e të pavlefshme.



34



35

Banka e Shqipërisë – 

agjent fiskal dhe këshilltar i Qeverisë

Një tjetër funksion i Bankës së Shqipërisë është që t’i shërbejë Qeverisë si agjent fiskal i saj, duke 
kryer për të një sërë shërbimesh financiare. Qeveria Shqiptare mban të hapur pranë Bankës së 
Shqipërisë një llogari, nëpërmjet së cilës ajo kryen transaksionet financiare si brenda dhe jashtë 
vendit. Por, funksionet si arkë e buxhetit të shtetit (pra, arkëtimet dhe shpenzimet që kryen çdo 
ditë Qeveria) Banka e Shqipërisë nuk i kryen vetë drejtpërdrejt, por nëpërmjet bankave tregtare 
dhe sipas kushteve dhe mënyrave të parashikuara në marrëveshjet që këto të fundit kanë me 
Ministrinë e Financave.

Banka e Shqipërisë përfaqëson Shtetin Shqiptar në të gjitha marrëdhëniet dhe veprimtaritë 
bankare me shtetet, bankat dhe institucionet e huaja. Në këtë funksion, nëpërmjet llogarive të 
Qeverisë, Banka e Shqipërisë shërben si ndërmjetës për lëvrimin e financimeve të huaja dhe për 
pagimin e borxheve të maturuara. Si pjesë e këtij shërbimi, Banka e Shqipërisë shet dhe shlyen, 
për llogari të Qeverisë, letra me vlerë të saj. 
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Analiza 
dhe 

  kërkime

Banka e Shqipërisë luan një rol të rëndësishëm në mbledhjen, përpilimin, analizën dhe 
shpërndarjen e informacionit mbi zhvillimet ekonomike dhe financiare. Analizat ekonomike të 
bankës qendrore lidhen kryesisht me vlerësimin e situatës monetare dhe zhvillimet ekonomike 
në Shqipëri. Qëllimi i këtyre analizave është të studiojnë dhe të vlerësojnë aftësinë e Bankës së 
Shqipërisë në përmbushjen e angazhimit për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve. Për më tepër, këto 
analiza mbështesin nga pikëpamja shkencore argumentet e Bankës së Shqipërisë në dialogun 
midis saj dhe vendimmarrësve të tjerë ekonomikë në Shqipëri. 

Objektivi kryesor i punës kërkimore është të asistojë vendimmarrësit në njohjen dhe kuptimin 
e saktë të realitetit ekonomik shqiptar për hartimin dhe zbatimin e politikës monetare, në 
përputhje me objektivin kryesor të saj. Në ndihmë të kësaj vendimmarrjeje, Banka e Shqipërisë 
po punon për krijimin e një modeli makroekonometrik të ekonomisë shqiptare. Ky model do të 
mundësojë studimin e skenarëve për rreziqet potenciale nga goditjet dhe reformat strukturore, 
duke vlerësuar natyrën dhe shkallën e efekteve me të cilat këto ndryshime mund të shfaqen në 
ekonomi. Njëkohësisht, puna kërkimore e Bankës së Shqipërisë është një shërbim për kërkuesit 
shkencorë të universiteteve, të institucioneve shkencore dhe partnerëve ndërkombëtarë si dhe 
mediave, në funksion të njohjes së ekonomisë shqiptare dhe rritjes së transparencës së politikës 
monetare e vendimeve të marra nga Banka e Shqipërisë, në rolin e saj si autoritet monetar.
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Statistikat –
burim informacioni

Statistikat zyrtare zënë një vend të veçantë në ekonominë shqiptare, pasi ato ndikojnë në rritjen e 
cilësisë së analizave dhe në marrjen e vendimeve sa më realiste. Arsyeja e parë për të mbledhur 
statistika për një bankë qendrore është sigurimi i një informacioni sasior për të formuluar, 
zbatuar dhe monitoruar politikat ekonomike dhe financiare si dhe për analiza makroekonomike, 
për kërkime në fushën ekonomike.

Banka e Shqipërisë grumbullon informacion mbi shumë sektorë të ekonomisë, si: sektori 
bankar, sektori fiskal, sektori real dhe sektori i jashtëm, dhe pas një kompilimi të kujdesshëm, 
publikon statistikat përkatëse. Në këtë mënyrë, Banka e Shqipërisë është një burim i rëndësishëm 
informacioni statistikor, jo vetëm për institucionet e ndryshme, por edhe për publikun e gjerë. 
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Banka e Shqipërisë në procesin e 

integrimit evropian

Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA), e nënshkruar më �� qershor �006 nga Shqipëria dhe 
Bashkimi Evropian (BE), dhe e ratifikuar nga të gjitha shtetet anëtare, hyri në fuqi në datë � prill 
�009, duke shënuar kështu një hap përpara në procesin e integrimit të Shqipërisë në BE.

Një vend që aspiron të anëtarësohet në BE duhet të përmbushë të ashtuquajturat “Kritere të 
Kopenhagenit”, të cilat janë: i) kriteri politik - garantimin e demokracisë, shtetit të së drejtës, të 
drejtave të njeriut, mbrojtjes së minoriteteve;  ii) kriteri ekonomik - krijimin e një ekonomie tregu 
funksionale, të aftë për të përballuar trysninë konkurruese në BE; iii) kriteri ligjor - si dhe aftësinë 
për të marrë përsipër detyrimet e anëtarësimit, që përfshin adoptimin e acquis communautaire 
dhe zbatimin e tij, nëpërmjet strukturave të duhura administrative dhe gjyqësore. 
 
Në kuadër të përmbushjes së kritereve të mësipërme, Banka e Shqipërisë është angazhuar në 
zbatimin e MSA-së në fushat e mëposhtme:

Stabiliteti makroekonomik
Me anë të hartimit dhe zbatimit të politikës monetare në vend dhe në përputhje me objektivin 
kryesor të saj, Banka e Shqipërisë synon stabilitetin e çmimeve, duke kontribuar kështu në 
arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit makroekonomik të vendit.
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E drejta e vendosjes dhe ofrimit të shërbimeve në fushën financiare
Banka e Shqipërisë si institucioni licencues dhe mbikëqyrës i bankave tregtare në vend angazhohet 
të lehtësojë fillimin dhe zhvillimin e veprimtarive financiare në territorin e saj të shoqërive dhe 
shtetasve të BE-së, duke u garantuar trajtim jo më pak të favorshëm se ai i akorduar shoqërive 
vendase. 

Liberalizimi i lëvizjeve të kapitalit
Banka e Shqipërisë është përgjegjëse për liberalizimin e transfertave dhe transaksioneve 
ndërmjet rezidentëve dhe jorezidentëve, të cilat regjistrohen në llogari të bilancit të pagesave 
të Republikës së Shqipërisë. Gjatë tre viteve të para nga momenti i hyrjes në fuqi të MSA, Palët 
do të marrin masa për krijimin e kushteve të nevojshme për zbatimin e mëtejshëm gradual të 
rregullave të BE-së për lëvizjen e lirë të kapitalit.

Për sa më sipër, Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të luajë një rol aktiv në plotësimin e të 
gjitha detyrimeve të procesit të integrimit evropian, veçanërisht për sa i përket negociatave të 
anëtarësimit në Bashkimin Evropian dhe në Sistemin Evropian të Bankave Qendrore.
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Komunikimi 
i jashtëm 
 dhe 

edukimi i publikut

Banka e Shqipërisë i kushton një rëndësi të veçantë marrëdhënies së saj me publikun, pasi një 
komunikim i hapur dhe transparent me të ndihmon në rritjen e besueshmërisë dhe të efektivitetit 
të politikës monetare. 

I rëndësishëm është dhe shkëmbimi i informacionit me aktorë të ndryshëm ekonomikë dhe 
publikun e gjerë, për të siguruar një mjedis që analizon dhe vlerëson kompleksitetin e vendimeve 
të saj, të cilat ndikojnë në mirëqenien e gjithsecilit prej nesh.

Një bankë qendrore nuk duhet vetëm të bëjë atë që thotë se bën, por njëkohësisht duhet edhe 
të shpjegojë se çfarë bën, domethënë të rrisë dijeninë dhe njohuritë e publikut mbi politikat që 
ajo ndjek.

Përpjekjet e Bankës së Shqipërisë për të krijuar një mjedis që kupton më mirë veprimtarinë e 
bankës qendrore lidhen drejtpërdrejt me edukimin dhe ndërgjegjësimin e publikut mbi çështjet 
e bankingut qendror. Është kjo arsyeja që Banka e Shqipërisë përtej morisë dhe larmishmërisë 
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së informacionit të publikuar zyrtarisht, ka ndërmarrë disa nisma publike, të cilat në thelbin e 
tyre nuk janë gjë tjetër vetëm se programe edukimi për segmente të caktuara të publikut. Ato 
synojnë jo vetëm rritjen e shkallës së të kuptuarit të çështjeve ekonomike dhe financiare dhe 
përcjelljen e vendimeve kryesore të bankës qendrore në ekonomi, por edhe rritjen e perceptimit 
të rolit të saj, nga ana e publikut të gjerë. 
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