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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 67, datë 17.09.2008

pëR 
MIRATIMIN E pROcEDURëS Së VEçANTë pëR pROkURIMIN E 
SISTEMIT Të MENAxhIMIT Të OpERAcIONEVE MONETARE 

Në bazë të nenit 43, shkronjat “c” dhe “g” të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997“ për Bankën e Shqipërisë” dhe të paragrafit të dytë të 
nenit 3 dhe nenit 45, shkronja “dh” të rregullores “për procedurat e 
prokurimit në Bankën e Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 81, 
datë 15.11.2006 të këshillit Mbikqyrës të Bankës së Shqipërisë, me 
propozim të Departamentit të administrimit, këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë procedurën e veçantë “Tender i kufizuar ndërkombëtar” 
për prokurimin e objektit “Sistem i Menaxhimit të Operacioneve 
Monetare”, si më poshtë vijon:

a) prokurimi i objektit “Sistem i Menaxhimit të Operacioneve 
Monetare” do të realizohet sipas dispozitave të aplikueshme për 
procedurën “tender i kufizuar ndërkombëtar”, të rregullores “për 
procedurat e prokurimit në Bankën e Shqipërisë”, miratuar me 
vendimin nr. 81, datë 15.11.2006 të këshillit Mbikëqyrës, me 
përjashtim të rasteve kur është parashikuar ndryshe në përmbajtjen 
e aneksit nr.1, bashkëlidhur dhe pjesë përbërëse e këtij vendimi.

b) Në rast mospërputhjeje ndërmjet dispozitave të aplikueshme për 
procedurën “tender i kufizuar ndërkombëtar” të rregullores “për 
procedurat e prokurimit në Bankën e Shqipërisë”, miratuar me 
vendimin nr.81, datë 15.11.2006 të këshillit Mbikëqyrës dhe 
përcaktimeve të aneksit nr.1, këto të fundit do të zbatohen me 
përparësi.

2. Të miratojë realizimin e objektit të prokurimit “Sistemi i Menaxhimit 
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të Operacioneve Monetare” nëpërmjet një kontrate me kohëzgjatje 
5 (pesë)-vjeçare.

3. Ngarkohet Departamenti i Administrimit me zbatimin e këtij 
vendimi.

4. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit me publikimin e këtij vendimi në 
Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

    
SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN FULLANI
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ANEkS NR. 1

 
 pROcEDURA

pëR REALIZIMIN E OBJEkTIT Të pROkURIMIT “SISTEMI I MENAxhIMIT 
Të OpERAcIONEVE MONETARE“

pëRMBAJTJA
1. Lloji i procedurës. 
2. Dokumentet e tenderit. 
3. paraqitja dhe pranimi i dokumentacionit dhe ofertave.
4. Rishikimi i fondit limit.
5. kërkesa për prokurim.
6. Nxjerrja e urdhrit të prokurimit.
7. përbërja e komisionit të prokurimit.
8. hapja dhe shqyrtimi i ofertave.
9. Sigurimi i ofertës.
10. procedura në rastet e ardhjes me vonesë të ofertave.
11. kërkesat për kualifikimin ligjor të kandidatëve.
12. Vlerësimi dhe klasifikimi i ofertave të ofertuesve.
13. kriteret e vlerësimit.
14. Rastet e anulimit dhe përsëritjes së procedurës.
15. Nënsipërmarrja.
16. konflikti i interesave dhe deklarimi i tij.
17. Gjuha e dokumentacionit dhe e zhvillimit të procedurës.

1. LLOJI I pROcEDURëS 

procedura për prokurimin e objektit “Sistemi i Menaxhimit të 
Operacioneve Monetare” do të jetë “tender i kufizuar ndërkombëtar”, 
me ndryshimet dhe/ose plotësimet përkatëse sipas përcaktimeve të këtij 
aneksi.

2. DOkUMENTET E TENDERIT

përveç sa parashikohet në rregulloren e prokurimit, dokumentet e 
tenderit duhet të përmbajnë edhe afatin e fundit të pranimit të ofertave, 
adresën ku duhen dërguar ato, datën, orën, vendin ku do të bëhet 
hapja e fazës së parë, si dhe njoftimin për ofertuesit ose përfaqësuesit 
e autorizuar të tyre, të cilët janë të lejuar të ndjekin hapjen e ofertave.

3. pARAqITJA DhE pRANIMI I DOkUMENTAcIONIT DhE OFERTAVE

Dokumentet lidhur me kualifikimin ligjor, oferta teknike dhe ajo 
ekonomike duhet të paraqiten nga kandidatët me shkrim, në zarfe 
të veçanta, të nënshkruara, të vulosura dhe të mbyllura, në vendin, 
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datën dhe orën e caktuar për paraqitjen e ofertave, sipas mënyrës së 
përcaktuar në dokumentet e tenderit. 

Së bashku me ofertën teknike, kandidatët duhet të paraqesin një listë 
të të gjitha institucioneve (së bashku me të dhënat e kontaktit), në të 
cilat kanë implementuar një produkt të ngjashëm ose të njëjtë me atë 
të ofertuar.

Afati nga data e njoftimit të kandidatit deri në datën e pranimit të 
ofertave është jo më pak se 35 (tridhjetë e pesë) ditë kalendarike.

4. RIShIkIMI I FONDIT LIMIT

Sektori i prokurimit rishikon fondin limit të përcaktuar në buxhet dhe 
të paraqitur nga departamenti kërkues, duke u mbështetur në studimin 
e tregut dhe në përvojën e mëparshme të Entit prokurues. 

Në rast se fondi i nevojshëm për objektin e prokurimit pas studimit 
të tregut, rezulton më i lartë se fondi i parashikuar në buxhet dhe i 
paraqitur nga departamenti kërkues për objektin e prokurimit, kërkesa 
do t’i kthehet mbrapsht departamentit kërkues, në bazë të një relacioni 
me shkrim të Departamentit të Administrimit për kryetarin e Entit 
prokurues.

5. këRkESA pëR pROkURIM

Departamenti kërkues, paraqet kërkesën e tij pranë Departamentit të 
Administrimit, në të cilën do të përfshihen:

a) kërkesat e qarta dhe të plota lidhur me objektin e prokurimit që 
kërkohet të realizohet.

b) kërkesat dhe/ose specifikimet teknike, të hartuara me përgjegjësi 
në bazë të nevojave të tyre.

c) kohën brenda të cilës është i nevojshëm përfundimi i prokurimit.
ç) Fondin e nevojshëm, të planifikuar në zërat e buxhetit të vitit 

ushtrimor dhe/ose që do të planifikohen në buxhetet e viteve 
pasardhëse ushtrimore, për objektin e prokurimit.

d) Listën e punonjësve të departamentit ose të strukturës, prej të cilës 
do të mund të zgjidhen anëtarët përkatës të komisionit.

e) Miratimin e këshillit Mbikëqyrës për realizimin e objektit të 
prokurimit nëpërmjet një kontrate me kohëzgjatje më shumë se 1 
(një) vit kalendarik.

f) kohëzgjatjen maksimale, në rast të realizimit të objektit të prokurimit 
nëpërmjet një kontrate me kohëzgjatje më shumë se 1 (një) vit 
kalendarik.

g) Nxjerrja e urdhrit të prokurimit.
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pas marrjes së kërkesës për prokurim, Departamenti i Administrimit 
përgatit dhe harton urdhrin e prokurimit, i cili nënshkruhet nga kryetari 
i Entit prokurues. 

Në urdhrin e prokurimit do të përfshihen të paktën elementet e 
mëposhtme:

a) objekti i prokurimit;
b) fondi limit i vënë në dispozicion;
c) procedura e prokurimit dhe lloji i saj sipas përcaktimeve të këtij 

projektvendimi;
d) anëtarët e komisionit të prokurimit;
e) kohëzgjatja maksimale e kontratës;
f) juristi i procedurës;
h) përbërja e komisionit të prokurimit.

komisioni i prokurimit, do të përbëhet nga 7 (shtatë) anëtarë, përfshirë 
dhe kryetarin e komisionit të prokurimit. Anëtarët e tjerë të komisionit 
do të përcaktohen nga kryetari i Entit prokurues në urdhrin përkatës 
të prokurimit, në bazë të propozimit të paraqitur nga departamenti 
kërkues.

Në rast mungese të kryetarit të komisionit, Guvernatori cakton me 
shkrim një person zëvendësues, i cili gjatë mungesës së kryetarit do të 
ushtrojë kompetencat dhe detyrat e tij.

Në rast mungese të kryetarit të komisionit të prokurimit dhe 
pamundësisë kohore për caktimin e një zëvendësi nga Guvernatori, si 
zëvendës i tij do të veprojë anëtari më i vjetër në moshë. Në një rast 
të tillë, komisioni i mbledhur nga anëtari më i vjetër në moshë mund 
të shtyjë afatin e zhvillimit të procedurës dhe të caktojë një datë të re 
për zhvillimin e saj. Vendimi në këtë rast merret me shumicën e votave 
të anëtarëve të pranishëm, të cilët nënshkruajnë edhe procesverbalin 
përkatës. 

për këtë shtyrje të datës së zhvillimit të procedurës së prokurimit duhet 
të njoftohen të gjithë kandidatët dhe/ose ofertuesit e interesuar.

i) hapja dhe shqyrtimi i ofertave.

hapja dhe shqyrtimi i zarfeve të ofertës do të bëhet sipas fazave të 
mëposhtme:

a) Faza e parë, gjatë së cilës bëhet hapja dhe shqyrtimi i 
dokumentacionit vërtetues për plotësimin e kërkesave për 
kualifikim ligjor, të përcaktuara në dokumentet e tenderit në 
përputhje me pikën 11 të këtij aneksi.
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Në këtë fazë duhet të lejohet pjesëmarrja e kandidatëve ose e 
përfaqësuesve të autorizuar prej tyre.

Vetëm ofertuesit që kanë përmbushur kërkesat për kualifikimin ligjor, 
do të kalojnë në fazën e dytë.

b) Faza e dytë, gjatë së cilës bëhet hapja dhe shqyrtimi i ofertës 
teknike (pa çmime), për shkallën e përmbushjes nga secili prej 
ofertuesve të kërkesave dhe/ose të specifikimeve teknike të 
përcaktuara në dokumentet e tenderit. komisioni i prokurimit 
mund t’u kërkojë ofertuesve të japin sqarime ose shpjegime për 
ofertat teknike të paraqitura, me qëllim që ta ndihmojnë atë në 
shqyrtimin dhe në vlerësimin teknik të tyre.

komisioni i prokurimit nuk do të kualifikojë nga kjo fazë asnjë kandidat 
që nuk ka marrë pikët minimale të përcaktuara në dokumentet e tenderit 
për këtë fazë dhe nuk ka plotësuar të gjitha kërkesat e detyrueshme 
teknike.

komisioni i prokurimit vlerëson ofertat teknike dhe i klasifikon ato, 
në përputhje me kriteret e vlerësimit të parashikuara në dokumentet 
e tenderit, në përputhje me pikën 13 të këtij aneksi, dhe vendos për 
kualifikimin e jo më shumë se 3 (tre) kandidatëve, që kanë fituar numrin 
më të lartë të pikëve.

Në rast barazie pikësh ndërmjet ofertave, oferta që do të kualifikohet 
do të përcaktohet nga shorti i hedhur ndërmjet ofertuesve me pikë të 
barabarta.

c)  Faza e tretë, pas kualifikimit të jo më shumë se 3 (tre) kandidatëve 
me pikët më të larta, komisioni i prokurimit i njofton kandidatët fitues 
për vendin, orën dhe datat e paraqitjes për kryerjen e prezantimit 
të produktit të ofruar, përpara komisionit të prokurimit.

pas prezantimit, komisioni i prokurimit viziton një institucion për 
çdo kandidat të kualifikuar, në të cilin kandidati i kualifikuar ka 
implementuar një produkt të ngjashëm ose identik me atë të ofertuar, 
me qëllim njohjen me realizimin në praktikë të produktit të ofruar. 

Institucionet të cilat do të vizitohen, do të përzgjidhen nga komisioni 
i prokurimit prej listës së institucioneve të paraqitura nga kandidatët e 
kualifikuar. 

komisioni i prokurimit nuk do të kualifikojë nga kjo fazë, asnjë 
kandidat që nuk ka marrë pikët minimale, të përcaktuara në dokumentet 
e tenderit për këtë fazë.

komisioni i prokurimit vlerëson kandidatët në përputhje me kriteret e 
vlerësimit, të përcaktuara në dokumentet e tenderit në bazë të pikës 13 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 10
numër 8

tetor 2008

vëllimi 10
numër 8
tetor 2008

10 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 11

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 10
numër 8

tetor 2008

vëllimi 10
numër 8
tetor 2008

10 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 11

të këtij aneksi, si dhe vendos për kualifikimin në fazën tjetër, të jo më 
pak se 2 (dy) kandidatëve.

 
d) Faza e katërt gjatë së cilës do të bëhet hapja dhe shqyrtimi i ofertës 

ekonomike të kandidatëve të kualifikuar në tre fazat e para. 

Në hapjen dhe leximin e ofertave ekonomike duhet të lejohet 
pjesëmarrja e kandidatëve ose e përfaqësuesve të autorizuar prej tyre, 
ndërsa shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave ekonomike do të bëhet në 
përputhje me kriteret e vlerësimit, të përcaktuara në dokumentet e 
tenderit në bazë të pikës 13 të këtij aneksi, pa praninë e kandidatëve.

Në rast të përfshirjes së çmimit të ofertës gjatë tre fazave të para, 
ofertuesi përjashtohet nga konkurimi i mëtejshëm.

kandidatëve të skualifikuar nga secila fazë, iu kthehet i pahapur 
dokumentacioni i paraqitur për fazat në vazhdim.

Zhvillimi i secilës prej fazave të kësaj procedure do të evidentohet në 
procesverbalet përkatëse.

Në çdo fazë, komisioni i prokurimit mund të kërkojë t’i vihet në 
dispozicion një përkthyes i brendshëm.

j) Sigurimi i ofertës

Në dokumentet e tenderit do të përfshihet kushti i sigurimit të ofertës në 
formën e garancisë bankare ose të garancisë së lëshuar nga shoqëritë 
e sigurimeve. Vlera e këtij sigurimi duhet të jetë 2 % (dy për qind) deri 
në 3 % (tre për qind) e fondit limit dhe e dhënë në vlerë absolute.

Sigurimi i ofertës duhet të ekzekutohet (konfiskohet) menjëherë dhe 
në mënyrë të pakushtëzuar nga Banka e Shqipërisë, në rast se: 

a) një ofertues tërheq ofertën e tij brenda periudhës së vlefshmërisë 
së ofertës; 

b) një ofertues fitues heq dorë nga lidhja e kontratës ose nuk është 
në gjendje të japë sigurimin e përmbushjes së detyrimeve të 
kontratës.

Sigurimi i ofertës për kandidatët që skualifikohen nga faza e parë, e 
dytë ose e tretë çlirohet brenda 5 (pesë) ditëve pune nga skualifikimi. 
për kandidatët e tjerë të kualifikuar për në fazën e katërt, sigurimi i 
ofertës çlirohet brenda 5 (pesë) ditëve pune pas lidhjes së kontratës me 
ofertuesin fitues ose me mbarimin e afatit të vlefshmërisë së ofertës.

k) procedura në rastet e ardhjes me vonesë të ofertave. 
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Ofertat që merren pas afatit të fundit për dorëzimin e tyre, nuk 
do të pranohen dhe do t’u kthehen të pahapura kandidatëve ose 
përfaqësuesve të tyre, të autorizuar me shkrim.

l) kërkesat për kualifikimin ligjor të kandidatëve.

përveç sa parashikohet në rregulloren e prokurimeve, kandidatët 
duhet të paraqesin dhe dokumentet e mëposhtme për kualifikimin e 
tyre ligjor:

a) një deklaratë me shkrim me anë të së cilës secili kandidat deklaron 
se pranon dhe do të ndjekë me përgjegjësi të gjithë procedurën 
e prokurimit, të përcaktuar me këtë vendim; 

b) dokument që vërteton se kandidati nuk është në proces falimentimi 
(pranohet edhe vetëdeklarimi i kandidatit);

c) dokument që vërteton sigurimin e ofertës.

komisioni, mund t’u kërkojë kandidatëve të paraqesin informacione 
ose dokumente të tjera shtesë ose plotësuese, që i konsideron si të 
nevojshme. 

m) Vlerësimi dhe klasifikimi i ofertave të ofertuesve.

komisioni i prokurimit i vlerëson dhe i krahason ofertat e vlefshme, 
në përputhje me kriteret e vlerësimit (të caktuara me sistem pikësh) 
që përcaktohen në dokumentet e tenderit në bazë të pikës 13 të këtij 
aneksi, me qëllim që të përcaktojë ofertën fituese. Oferta fituese do të 
jetë ajo, që në bazë të kritereve të vlerësimit merr më shumë pikë.

përveç sa parashikohet në rregulloren e prokurimeve, vlerësimi 
tekniko-ekonomik i ofertave do të kryhet duke pasur parasysh dhe 
kërkesat e mëposhtme:

a) Në rast se pas vlerësimit të ofertave tekniko-ekonomike, rezultojnë 
oferta pretendente të barabarta, oferta fituese do të përcaktohet 
nga shorti i hedhur ndërmjet ofertuesve që kanë paraqitur këto 
oferta të barabarta.

b) Në përfundim të fazës së vlerësimit të ofertave tekniko-ekonomike, 
kryetari i komisionit të prokurimit duhet të paraqesë te kryetari 
i Entit prokurues një informacion përmbledhës për të gjithë 
procedurën e kryer, si dhe argumentimin për përzgjedhjen e 
ofertës fituese. 

n) kriteret e vlerësimit.

kriteret e vlerësimit të ofertave do të jenë sipas përcaktimeve të 
tabelës së mëposhtme.
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kriteret e Vlerësimit Teknik Totali i pikëve 46
profili dhe aftësitë organizative  5
Referenca të klientëve 5

përbërësit funksionalë:
Front Office
Middle Office
Back Office
kontabiliteti

6
6
6
6

Implementimi 6

Teknologjia:
Mirëmbajtje e software-it
Vazhdimësia e biznesit
Siguria
Software
Hardware 

6

kriteret e vlerësimit të prezantimit dhe vizitës në vend Totali i pikëve 24
prezantimi 12
Vizita 12

kriteret e vlerësimit të çmimit: Totali i pikëve 30

Të gjithë ofertuesit e kualifikuar të marrin pjesë në fazën 
3, do të vlerësohen bazuar në çmimin e propozuar sipas 
kritereve të vendosura në kalendarin e çmimeve. 

propozimet financiare do të vlerësohen pas përfundimit të vlerësimeve 
të fazës 1 dhe fazës 2. Ofertuesit me koston më të ulët të vlerësuar (në 
pesë vite), do të vlerësohen me 30 pikë dhe të tjerët me pikë relative, 
bazuar në çmimin e ofruar në raport me koston më të ulët të vlerësuar.

30

Totali 100

o) Rastet e anulimit dhe përsëritjes së procedurës. 

përveç sa parashikohet në rregulloren e prokurimeve, procedura e 
prokurimit mund të anulohet dhe/ose përsëritet edhe në rastet kur :

a) të gjitha ofertat e sjella nga kandidatët e kualifikuar nuk kalojnë 
fazën teknike ose e kalon vetëm njëra prej tyre;

b) të gjithë ofertuesit e kualifikuar nuk kalojnë fazën e prezantimit 
dhe të vizitës në vend ose e kalon vetëm njëri prej tyre.

kur procedura e prokurimit anulohet dhe/ose përsëritet, data e hapjes 
ose e mbërritjes së ofertave caktohet në respektim të afatit të njoftimit të 
përcaktuar në paragrafin e tretë, të pikës 3 të këtij aneksi.

p) Nënsipërmarrja.

Nënsipërmarrja nuk lejohet.
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q) konflikti i interesave dhe deklarimi i tij.

a) Asnjë nga anëtarët e komisionit të prokurimit nuk duhet të ketë 
marrëdhënie biznesi apo interesash privatë me kandidatët ose me 
ofertuesit apo lidhje gjaku deri në shkallën e dytë me aksionerët, 
me ortakët apo me administratorët e tyre, të cilësuar shprehimisht 
në dokumentet e tenderit. për këtë qëllim, bëhet deklaratë me 
shkrim nga secili anëtar pranë kryetarit të Entit prokurues dhe/ose 
Guvernatorit, si në momentin e përcaktimit të kandidatëve nga 
komisioni, ashtu edhe në momentin e zhvillimit të fazës së parë të 
kësaj procedure. 

b) përveç sa parashikohet në shkronjën „a“, çdo anëtar i komisionit 
të prokurimit është i detyruar të vetëdeklarojë paraprakisht ose 
menjëherë pasi vihet në dijeni, në çdo fazë të kësaj procedure 
prokurimi, çdo konflikt potencial, faktik dhe/ose të vazhdueshëm 
të interesit për të cilin ai ka ose duhet të kishte dijeni. Të pasurit 
dijeni për ekzistencën e konfliktit të interesit konkludohet sipas 
rrethanave objektive, rast pas rasti. 

c) çdo konflikt i mundshëm interesi do të trajtohet dhe zgjidhet në 
zbatim të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi, për parandalimin 
e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike.

r) Gjuha e dokumentacionit dhe e zhvillimit të procedurës.

Gjuha e dokumentacionit dhe e zhvillimit të kësaj procedure prokurimi 
është gjuha shqipe dhe/ose angleze.
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 69, datë 29.09.2008

pëR 
MBAJTJEN E pANDRYShUAR Të NORMëS Së INTERESIT Të 

MARRëVEShJEVE Të RIBLERJES DhE Të ANASJELLTA Të RIBLERJES

Në bazë dhe për zbatim të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për 
Bankën e Shqipërisë” të ndryshuar, me propozimin e Departamentit të 
politikës Monetare, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të mbajë të pandryshuar, në nivelin 6,25 për qind, normën e 
interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes 
(repo dhe repo të anasjellta).

2. Ngarkohen Departamenti i politikës Monetare dhe Departamenti i 
Operacioneve Monetare, me zbatimin e këtij vendimi.

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit për publikimin e këtij vendimi.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

    
SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN FULLANI
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 70, datë 07.10.2008

pëR 
MIRATIMIN E DEkLARATëS Së BANkëS Së ShqIpëRISë

“MBI STABILITETIN E SISTEMIT FINANcIAR Në ShqIpëRI”

Në bazë dhe në zbatim të nenit 69, pika 6 të ligjit nr.8269, datë 
23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë” të ndryshuar, dhe të nenit 
8 të ligjit nr.9962, datë 18.12.2006 “për bankat në Republikën e 
Shqipërisë”, me propozimin e Departamentit të Stabilitetit Financiar, 
këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë deklaratën “Mbi stabilitetin e sistemit financiar në 
Shqipëri”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit, për publikimin dhe për dërgimin e 
kësaj deklarate në kuvendin e Shqipërisë, në këshillin e Ministrave 
dhe në institucionet e tjera përkatëse.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

    
SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN FULLANI
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DEkLARATë E BANkëS Së ShqIpëRISë
“MBI STABILITETIN E SISTEMIT FINANcIAR Në ShqIpëRI”

Në mbështetje të kërkesës së nenit 69 të ligjit nr.8269, datë 
23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe të nenit 8 të ligjit 
nr.9962, datë 18.12.2006 “për bankat në Republikën e Shqipërisë”, 
për të informuar këshillin e Ministrave, kuvendin e Republikës së 
Shqipërisë dhe për të tërhequr vëmendjen e institucioneve financiare 
dhe të publikut, mbi gjendjen e sistemit financiar në vend dhe rreziqet 
potenciale që mund të kërcënojnë qëndrueshmërinë e tij, Banka e 
Shqipërisë publikon këtë deklaratë periodike. 

Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2008, zhvillimet e brendshme 
makroekonomike nuk rrezikuan qëndrueshmërinë e sistemit financiar. 
Nëpërmjet veprimtarisë fiskale, në fund të periudhës të ardhurat në 
buxhet u realizuan në masën 108 për qind të vlerës së parashikuar, 
ndërsa shpenzimet u realizuan në masën 91 për qind të vlerës së 
parashikuar. Ritmi i realizimit të të ardhurave dhe të shpenzimeve të 
buxhetit, në krahasim me vlerat e realizuara në të njëjtën periudhë 
të vitit të kaluar, ishte përkatësisht rreth 18 për qind dhe rreth 23 për 
qind më i lartë. Ecuria e mësipërme në realizimin e të ardhurave dhe 
të shpenzimeve ndikoi në krijimin e një teprice pozitive në llogarinë e 
buxhetit, për rreth 4.4 miliardë lekë. Objektivat e buxhetit për fundin e 
këtij viti, diktojnë rritjen e mëtejshme të ritmit të realizimit të shpenzimeve 
nga ana e qeverisë, për periudhën e mbetur. Shpërndarja sa më e 
njëtrajtshme në kohë e shpenzimeve të pritshme, do t’i kontribuojë më 
mirë ekuilibrave të vendosur në tregun financiar dhe posaçërisht në 
tregun ndërbankar, ku ecuria e huamarrjes dhe e shpenzimeve publike 
në kuadër të realizimit të treguesve të buxhetit nga ana e qeverisë, kanë 
një ndikim të konsiderueshëm. Banka e Shqipërisë, ka monitoruar në 
mënyrë të vazhdueshme situatën e likuiditetit të tregut ndërbankar dhe 
nëpërmjet përdorimit të instrumenteve përkatëse financiare, ka synuar 
ruajtjen e qëndrueshmërisë në nivelin e likuiditetit dhe të normave të 
interesit. 

presionet inflacioniste ishin të ndjeshme gjatë gjashtëmujorit të parë 
të vitit 2008. Gjatë periudhës, rritja vjetore e indeksit të çmimeve të 
konsumit, arriti nivelin më të lartë në muajin mars, me 4.6 për qind. 
Gjithashtu, ecuria e nivelit të çmimeve të konsumit u ndikua kryesisht 
nga situata e pafavorshme në tregjet globale të lëndëve të para të 
energjisë dhe të produkteve ushqimore, duke zvogëluar ndikimin e 
mundshëm të veprimeve të politikës së brendshme monetare. për këtë 
arsye, gjatë gjithë periudhës Banka e Shqipërisë e ruajti të pandryshuar 
nivelin e normës bazë të interesit prej 6.25 për qind, duke e gjykuar 
këtë nivel të përshtatshëm për të ruajtur në të njëjtën kohë stimujt e 
publikut për të besuar dhe për të investuar në monedhën kombëtare. 
Në fund të periudhës, rritja vjetore e indeksit të çmimeve të konsumit 
zbriti në nivelin 4 për qind, duke u kthyer në kufirin e sipërm të korridorit 
të përcaktuar nga Banka e Shqipërisë prej 2 deri 4 për qind. Ndonëse 
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presionet inflacioniste mbeten relativisht të qëndrueshme, sinjalet që 
vijnë nga ekonomia rajonale dhe evropiane mbështesin një ngadalësim 
të rritjes ekonomike, duke favorizuar rënien në vijimësi të presionit 
inflacionit, që kontribuojnë mallrat e importit. Banka e Shqipërisë do të 
vazhdojë të ndjekë me vëmendje këtë situatë, duke qenë e gatshme të 
kryejë veprimet e nevojshme, në përmbushje të objektivit të saj. Gjatë 
të njëjtës periudhë, situata në tregun e këmbimeve valutore u paraqit 
e qëndrueshme. Vlerat e këmbimit të monedhës kombëtare ndaj euros 
dhe dollarit amerikan kanë lëvizur brenda intervaleve historike për 
periudhën duke reflektuar gjithashtu, situatën në tregjet financiare 
ndërkombëtare. 

Në vendet e zhvilluara, politikat makroekonomike ndeshen në 
vështirësi për të gjetur një ekuilibër midis ngadalësimit të rritjes 
ekonomike dhe forcimit të presionit inflacionit. pasojat e krizës financiare 
dhe të rritjes së çmimeve të produkteve energjitike dhe ushqimore, u 
materializuan në formën e humbjeve të konsiderueshme në bilanc për 
institucione të rëndësishme financiare, rritje të kostos së prodhimit dhe 
të nivelit të përgjithshëm të çmimeve, ulje të konsumit, ngadalësim të 
rritjes ekonomike dhe rritje të papunësisë. Veprimet e harmonizuara të 
autoriteteve monetare, kanë shmangur një kolaps të tregjeve financiare 
nëpërmjet ndërhyrjeve, për t’i dhënë tregjeve likuiditetin e nevojshëm 
dhe për të shmangur pasigurinë mbi qëndrueshmërinë e infrastrukturës 
financiare, duke përfshirë mbështetjen e drejtpërdrejtë për institucionet 
financiare të rëndësishme. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në 
muajin prill 2008, Rezerva Federale ka ulur deri në nivelin 2 për qind 
normën bazë të interesit. Rritja ekonomike mbeti pozitive në tremujorin 
e parë dhe në tremujorin e dytë të vitit, përkatësisht në nivelet 2.5 për 
qind dhe 3.1 për qind. kontributin kryesor në këtë rritje e ka dhënë 
përmirësimi i bilancit tregtar, si rezultat i dobësimit të dollarit amerikan 
në tregjet financiare. Megjithatë, rritja vjetore e nivelit të çmimeve ka 
qenë më e lartë për të gjithë periudhën rreth nivelit 4 për qind. për këtë 
arsye, presioni mbi Rezervën Federale për një rritje të normës bazë të 
interesit, është forcuar. Në Zonën e Euros, presioni inflacionist mbeti 
gjithashtu i fuqishëm gjatë gjithë gjashtëmujorit të parë të vitit 2008. 
Norma vjetore e rritjes së çmimeve të mallrave të konsumit, arriti 4 
për qind në fund të muajit qershor, duke qenë mjaft larg objektivit 
të Bankës qendrore Evropiane prej 2 për qind. Si rezultat, Banka 
qendrore Evropiane ka rritur normën bazë të interesit në 4.25 për 
qind, duke vërejtur gjithashtu me shqetësim shenjat e shfaqura për një 
ngadalësim të rritjes ekonomike. Në fakt, në tremujorin e parë të vitit 
rritja ekonomike në Zonën e Euros ishte 1.9 për qind, ndërkohë që në 
tremujorin e dytë të vitit ajo ishte 1.4 për qind. Në shkallë botërore, 
sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar presioni inflacionist mbetet 
i qëndrueshëm. Në ekonomitë e zhvilluara, rritja vjetore e nivelit të 
çmimeve arriti në 3.5 për qind, në muajin maj 2008. Rritja e inflacionit 
është më e ndjeshme në vendet në zhvillim, ku norma vjetore e rritjes 
së çmimeve për mallrat e konsumit u ngjit në 8.6 për qind, vlera më 
e lartë që prej fillimit të kësaj dekade. Në këto ekonomi, ushqimi dhe 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 10
numër 8

tetor 2008

vëllimi 10
numër 8
tetor 2008

18 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 1�

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 10
numër 8

tetor 2008

vëllimi 10
numër 8
tetor 2008

18 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 1�

energjia përfaqësojnë një pjesë më të madhe të shportës së mallrave 
të konsumit. 

për pjesën e mbetur të vitit dhe në vazhdim, në vendet e zhvilluara, 
presioni inflacionist pritet të ekuilibrohet si rezultat i ngadalësimit 
të ndjeshëm të kërkesës së brendshme. pritjet e firmave dhe të 
konsumatorëve në lidhje me zhvillimet ekonomike në këto vende, kanë 
ardhur në rënie. Në vendet në zhvillim, presioni inflacionist është më 
i fuqishëm, i nxitur nga çmimet e larta të produkteve që rrjedhin nga 
pasuritë natyrore, rritja e fortë (por në rënie) ekonomike dhe politikat 
liberale makroekonomike. Rritja e ekonomisë botërore për vitin 2008 
pritet të jetë ndjeshëm më e ulët se në vitin 2007. kontributin kryesor 
në rritjen ekonomike, pritet ta japin vendet në zhvillim. 

Ndërkohë, kushtet e tregut financiar ndërkombëtar mbeten të 
vështira. pasiguria për humbjet në bilanc të institucioneve financiare 
dhe të bankave, si rezultat i krizës financiare, forcohet nga pritjet për 
ngadalësimin e rritjes ekonomike. Aftësia e institucioneve financiare 
për të kredituar në mënyrë cilësore, kushtëzohet nga nevoja për të 
riekuilibruar gjendjen e tyre financiare. për këtë arsye, sipas Fondit 
Monetar Ndërkombëtar kushtet e kreditimit në tregjet e zhvilluara do të 
vijojnë të jenë të shtrënguara, ndërkohë që përpjekjet për shëndoshjen 
e gjendjes së institucioneve financiare duhet të vazhdojnë.

Sistemi financiar në Shqipëri ka vijuar rritjen e tij të qëndrueshme, 
gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2008. Rezultati i mirë financiar, 
si në sektorin bankar ashtu edhe në atë financiar jobankar, vijon të 
mbështetet prej zgjerimit të shpejtë të veprimtarive me kthim të lartë 
nga investimi. Burimi kryesor i financimit të veprimtarisë së sektorit 
bankar, përfaqësohet nga depozitat e publikut. Financimi i veprimtarisë 
nëpërmjet linjave të kreditimit të marra nga grupet bankare zotëruese, 
është rritur në gjashtëmujorin e parë të vitit 2008, por është ende në 
nivele të pranueshme. I ndikuar kryesisht nga sektori bankar, ritmi i 
rritjes së të ardhurave neto në gjashtëmujorin e parë të vitit 2008, ka 
qenë më i ulët se ai i të njëjtës periudhë të vitit të kaluar dhe më i ulët 
se rritja e aktiveve, duke rezultuar në një vlerë më të ulët të kthimit mbi 
aktivet dhe mbi kapitalin. Treguesi i kapitalizimit të sektorit financiar 
dhe veçanërisht të atij bankar është rritur, duke përfituar kryesisht prej 
kapitalizimit të fitimit të vitit 2007. Në krahasim me fundin e vitit 2007, 
cilësia e portofolit të kredisë është dobësuar lehtë, por kjo është shoqëruar 
me rritjen e nevojshme të fondeve rezervë nga ana e sektorit bankar. 
Treguesi i likuiditetit ka shfaqur rënie, duke mbetur sidoqoftë në nivel të 
kënaqshëm, më të lartë se vendet e tjera të rajonit. Në nivelet aktuale, 
rënia e këtyre treguesve konsiderohet objektive dhe e pranueshme në 
kushtet e zgjerimit të veprimtarisë financiare dhe të asaj bankare. 

Aktualisht, nuk evidentohet ndonjë rrezik i cili ka mundësi të lartë 
materializimi dhe që mund të dëmtojë në mënyrë të menjëhershme dhe 
të rëndë veprimtarinë e sistemit financiar. Sektori bankar paraqitet i 
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mirëkapitalizuar dhe likuid, duke respektuar kërkesat e kuadrit rregullativ 
mbikëqyrës. Megjithatë, në kushtet e zhvillimeve të pafavorshme në 
tregjet financiare ndërkombëtare, nevojitet rritja e vigjilencës nga ana e 
institucioneve financiare për të ruajtur ekspozime sa më të ulëta në këto 
tregje. Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë ka kërkuar nga strukturat 
drejtuese të bankave të përcaktojnë dhe të ndërmarrin veprimet e 
nevojshme konkrete, për të ruajtur dhe për të përmirësuar aftësinë 
për të gjeneruar në vazhdimësi rezultat financiar pozitiv, duke ruajtur 
cilësinë e aktiveve dhe treguesit e likuiditetit. Banka e Shqipërisë do t’i 
orientojë dhe do t’i mbështesë këto veprime, nëpërmjet përmirësimit të 
nevojshëm të kuadrit rregullativ.

Aktivet e sektorit financiar kanë njohur rritje të qëndrueshme, por 
pjesa e sektorit financiar jobankar vijon të ketë një peshë të ulët 
në tregun financiar. Totali i aktiveve të sistemit financiar në fund të 
gjashtëmujorit të parë të vitit 2008, vlerësohet të jetë pranë nivelit 85.8 
për qind e vlerës së prodhimit të Brendshëm Bruto (pBB) për vitin 2007. 
Në fund të periudhës, totali i aktiveve të sektorit bankar vlerësohej në 
807.2 miliardë lekë, duke zënë 83 për qind të pBB. Totali i aktiveve 
të institucioneve financiare jobankare që licencohen nga Banka e 
Shqipërisë dhe që nuk pranojnë depozita nga publiku, në fund të muajit 
mars 2008 ishte 14.2 miliardë lekë, duke zënë 1.4 për qind të pBB. 
Sipas vlerësimit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, deri në muajin 
mars 2008 vlerësohet që totali i aktiveve të shoqërive të sigurimit dhe 
të risigurimit, segment i cili mbizotëron në sektorin financiar jobankar, 
ishte rritur me 8.7 për qind krahasuar me fundin e vitit 2007, në nivelin 
14.5 miliardë lekë. Me këtë rritje vlerësohet që totali i aktiveve të 
shoqërive të sigurimit dhe të risigurimit, të licencuara në vendin tonë, 
ka përfaqësuar rreth 1.4 për qind të pBB. kundrejt totalit të aktiveve të 
sektorit bankar, pesha e totalit të aktiveve të shoqërive të sigurimit dhe 
të risigurimit ishte vetëm 1.9 për qind në të njëjtën periudhë, duke mos 
patur ndryshim në krahasim me fundin e vitit 2007. Sipas vlerësimit të 
Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, në fund të vitit 2007, treguesit 
e veprimtarisë së këtij segmenti të rëndësishëm të sektorit financiar 
jobankar, duke përfshirë përfitueshmërinë, aftësinë siguruese dhe 
kapitalizimin, kanë qenë pozitivë dhe në përputhje me kërkesat e kuadrit 
rregullativ. Në të njëjtën kohë, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka 
vijuar të përsosë kuadrin rregullativ të këtij tregu dhe infrastrukturën 
teknologjike të monitorimit të tij. 

Sektori bankar ka zgjeruar më tej investimet në kredi dhe letra me 
vlerë, duke ruajtur nivele të mira të kthyeshmërisë nga veprimtaria, por 
duke evidentuar përsëri rënie të cilësisë së portofolit të kredisë dhe të 
treguesve të likuiditetit. Në fund të qershorit 2008, portofoli i kredive 
të sektorit bankar arriti në pothuaj 43 për qind të totalit të aktiveve të 
sektorit, duke shënuar një rritje me 3.6 pikë përqindje, në krahasim me 
fundin e vitit 2007. Investimet në letra me vlerë arritën në rreth 19 për 
qind të totalit të aktiveve, duke u rritur me 1 pikë përqindje në krahasim 
me fundin e vitit 2007. Në fund të qershorit 2008, kthimi nga investimi 
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i aktiveve mesatare rezultoi 1.3 për qind, ndërsa kthimi nga investimi 
mbi kapitalin aksioner rezultoi 16.6 për qind. cilësia e kreditimit, është 
ndikuar negativisht nga ritmi i lartë i kreditimit që dikton konkurrenca në 
treg. Raporti i kredisë me probleme ndaj totalit të portofolit të kredisë u 
ngjit në 4.3 për qind. Në këtë nivel, ky raport është ende më i ulët se 
mesatarja e vendeve të rajonit dhe konsiderohet i pranueshëm. kredia 
në valutë vijon të mbizotërojë në portofolin e përgjithshëm të kredisë. 
Afati mesatar i maturimit të kredisë është zgjatur. Veprimtaria është 
financuar nga depozitat e publikut, të cilat përfaqësojnë 80 për qind 
të totalit të aktiveve. Një burim paralel i financimit të veprimtarisë janë 
gjithashtu edhe linjat e kredisë nga grupet bankare zotëruese, të cilat 
zinin 8.6 për qind të totalit të aktiveve. Norma e mjaftueshmërisë së 
kapitalit ka shfaqur një rritje të lehtë në fund të gjashtëmujorit të parë të 
vitit 2008, duke u ngjitur në nivelin 17.3 për qind. Si rezultat i investimit 
në aktive me rrezik më të lartë, sektori bankar ruan prirjen rënëse të 
treguesit të likuiditetit. Aktivet likuide të sektorit bankar përfaqësojnë 47 
për qind të totalit të aktiveve, duke shënuar një rënie prej rreth 5.7 pikë 
përqindje në krahasim me fundin e vitit 2007. Megjithatë, këta tregues 
konsiderohen në nivele të mira dhe janë mesatarisht më të lartë se ata 
të vendeve të tjera në rajon. 

Treguesit e sektorit financiar jobankar, i cili përfshin institucionet 
financiare që licencohen nga Banka e Shqipërisë dhe që nuk pranojnë 
depozita nga publiku, paraqiten në nivele të mira. Aktivet e institucioneve 
financiare jobankare për tremujorin e parë të vitit 2008, kanë arritur 
vlerën 14.2 miliardë lekë, duke u rritur me 1 për qind krahasuar me të 
njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke rënë me afërsisht 2.3 për 
qind, krahasuar me fundin vitit 2007. Raporti i llogarive të kapitalit me 
totalin e aktiveve, ka rezultuar afërsisht 55 për qind për tremujorin e parë 
të vitit 2008, duke pësuar një rritje me 6 pikë përqindje, krahasuar me 
fundin e vitit 2007. Në fund të tremujorit të parë të vitit 2008, portofoli 
i kredive zinte rreth 58 për qind të totalit të aktiveve. Treguesi i kredive 
me probleme rezultoi 1 për qind e totalit të kredive të tyre, duke shënuar 
një rënie të papërfillshme me 0.09 pikë përqindje, krahasuar me fundin 
e vitit 2007. Të ardhurat nga interesi përbëjnë burimin kryesor të të 
ardhurave të këtyre institucioneve. pesha e tyre për tremujorin e parë të 
vitit 2008 rezulton afërsisht 55 për qind e totalit të të ardhurave, raport 
ky 11 pikë përqindje më i lartë se tremujori i fundit i vitit 2007. 

përgjithësisht, veprimtaria e shoqërive të sigurimit dhe të risigurimit 
vazhdon të shfaqë një ecuri pozitive për sa i përket treguesve të 
kapitalizimit, të cilësisë së aktiveve dhe të likuiditetit. Sipas Autoritetit 
të Mbikëqyrjes Financiare, gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2008 
tregu i sigurimeve është rritur në masën 18.2 për qind, krahasuar me 
të njëjtën periudhë të një viti më parë. kjo rritje është ndikuar nga 
shtimi i numrit të kontratave të jetës dhe të jo-jetës, si dhe nga rritja e 
vëllimit të primeve të shkruara bruto. për gjashtëmujorin e parë të vitit 
2008, pesha e sigurimeve të detyrueshme kundrejt totalit të sigurimeve 
rezulton në masën 65 për qind. pjesa tjetër përbëhet nga sigurime 
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vullnetare. Raporti i kapitalit ndaj totalit të aktiveve për tremujorin e 
parë të vitit 2008 ka rezultuar 52.7 për qind, duke shënuar një rritje të 
lehtë prej 0.7 pikë përqindje, krahasuar me tremujorin e fundit të vitit 
2007. për të njëjtën periudhë, raporti i kapitalit ndaj rezervave teknike, 
i cili tregon aftësinë për të përvetësuar humbjet si rezultat i ekspozimit 
ndaj rreziqeve të mundshme ishte 128 për qind, duke shënuar një rritje 
të këtij treguesi me 10.2 pikë përqindje krahasuar me një tremujor 
më parë. kthimi ndaj kapitalit (ROE), i matur si raport i kthimit nga 
investimet ndaj kapitalit aksioner të paguar, për tremujorin e parë të 
vitit 2008 rezultoi 5.3 për qind. Në këto nivele, ky tregues mund të 
konsiderohet i ulët dhe ka nevojë të rritet. Rritja e shumëllojshmërisë 
së produkteve të tregut të sigurimeve dhe të risigurimeve, dhe 
veçanërisht zgjerimi i tregut të produkteve të jo-jetës, pritet të ndikojë në 
përmirësimin e përfitueshmërisë nëpërmjet gjenerimit më të ekuilibruar 
të të ardhurave.

Megjithëse gjendja financiare e sektorit bankar paraqitet e 
kënaqshme, prirja rënëse e treguesve të likuiditetit dhe dobësimi 
i cilësisë së aktiveve, kërkon rritjen e kujdesit nga ana e industrisë 
bankare. Analizat e skenarëve të rrezikut, konfirmojnë se sektori 
bankar është në gjendje të mirë për të përballuar rreziqet e ndryshme 
që mund të rrjedhin si rezultat i lëvizjeve të padëshirueshme në kursin e 
këmbimit dhe në normat e interesit. Megjithatë, nevojitet një ndjekje e 
kujdesshme e ecurisë së cilësisë së aktiveve dhe ka ardhur koha për t’i 
kushtuar një vëmendje më të madhe ecurisë së treguesve të likuiditetit. 
kur analizohen këta të fundit, është e rëndësishme të mbahen në 
konsideratë disa elemente. 

Së pari, mungesa e një tregu të zhvilluar të parasë dhe të tregtimit të 
letrave me vlerë në vend, kufizon mundësitë e institucioneve financiare 
për të plotësuar nevojat e papritura për likuiditet, nëpërmjet shitjes 
së aktiveve të konsideruara si “likuide”. për shkak të krizës financiare 
në tregjet e huaja, është vështirësuar gjithashtu tregtimi për disa letra 
me vlerë që më parë preferoheshin nga investitorët. për këtë arsye, 
Banka e Shqipërisë vlerëson si të nevojshme ndërmarrjen e nismës 
përkatëse institucionale dhe ligjore për hartimin e një ligji të vetëm 
dhe gjithëpërfshirës për marrëveshjet e kolateralit financiar, në linjë 
me praktikat më të mira ndërkombëtare në këtë fushë, të përfaqësuara 
nga rregullimet përkatëse të Direktivës Evropiane “98/26 EEc”, për 
finalitetin e shlyerjes së pagesave në sistemet e shlyerjes së pagesave 
dhe të letrave me vlerë, dhe të Direktivës Evropiane “2202/47/Ec” 
mbi kolateralin financiar. Realizimi i këtij ligji, do të mundësonte 
krijimin e një kuadri të vetëm me rregullime juridike bashkëkohore 
për krijimin, vlefshmërinë, kundërshtueshmërinë dhe ekzekutimin e 
marrëveshjeve të kolateralit financiar, duke zëvendësuar rregullimin e 
tyre të fragmentarizuar në disa ligje. 

Së dyti, në diferencat në madhësinë e institucioneve në sektorin 
bankar, sasia dhe cilësia e kolateralit, si edhe kufizimet për ekspozimet 
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e drejtpërdrejta mes institucioneve, vështirësojnë qarkullimin e fondeve 
likuide në tregun ndërbankar, në kohën dhe në madhësinë e kërkuar. 

Së treti, për shkak të rritjes së konkurrencës, ekziston rreziku i krijimit 
të mospërputhjeve të rëndësishme midis aktiveve dhe burimeve të 
financimit në bilanc, për sa i takon llojit të monedhës dhe afatit të 
maturimit. 

Së katërti, disa nga institucionet i janë drejtuar gjithashtu huamarrjes 
nga grupet bankare zotëruese, në një përpjekje për të ruajtur shpejtësinë 
dhe madhësinë e kreditimit. 

Së pesti, për shkak të faktorëve objektivë që kanë kushtëzuar në 
kohë mungesën e eficiencës, sektori bankar në vendin tonë ka patur 
nivele mjaft të larta likuiditeti. Në kushtet e rritjes së konkurrencës dhe 
përmirësimit të eficiencës, është objektivisht e pritshme që treguesit e 
likuiditetit të vijnë në rënie. këta faktorë, vështirësojnë përcaktimin e 
nivelit optimal të likuiditetit, në të cilin rritja e eficiencës në përdorimin 
e fondeve, nuk cënon aftësinë e institucionit për të përballuar rreziqet 
e veprimtarisë. 

Të gjitha këto elemente, konfirmojnë nevojën që strukturat drejtuese 
të bankave të ndjekin praktika që lejojnë vetë institucionin të plotësojë 
nevojat e pritshme për likuiditet në mënyrë sa më të pavarur, por 
duke patur edhe alternativa të cilat përmirësojnë aftësinë e tyre për të 
gjeneruar likuiditet në rast nevoje. për këtë arsye, bankat janë udhëzuar 
të rishikojnë cilësinë e portofolit të letrave me vlerë, veçanërisht atë 
në valutë, për të realizuar karakteristikat optimale të sigurisë dhe të 
tregtueshmërisë. Në të njëjtën kohë, Banka e Shqipërisë ka kërkuar 
rivlerësimin e përshtatshmërisë së niveleve të treguesve të caktuar, për 
sa i takon diferencave në afatet e maturimit dhe në llojin e valutës së 
aktiveve dhe të burimeve të financimit. Në lidhje me burimet e financimit, 
është e nevojshme të realizohet një shumëllojshmëri sa më e mirë e tyre 
dhe të ruhen nivele të ulëta të përqendrimit. huamarrja nga grupet 
bankare, e cila është kryesisht me afat të shkurtër dhe e ripërtëritshme, 
përfaqëson një mënyrë alternative të financimit të veprimtarisë krahas 
depozitave të publikut. për sa kohë është në nivele të pranueshme, ajo 
luan një rol të dobishëm në mbështetjen e veprimtarisë së ndërmjetësimit. 
Sidoqoftë, në këtë rast bankat duhet të shmangin me çdo kusht krijimin 
e varësisë nga këto fonde, si edhe t’i kushtojnë kujdes shmangies së 
thellimit të diferencave në llojin e monedhës dhe në afatin e maturimit, 
që mund të pasojë. 

Në rastin e sektorit bankar në vendin tonë cilësia e portofolit të kredisë 
ka ardhur në rënie, por kjo rënie ka qenë graduale dhe situata paraqitet 
tërësisht e kontrollueshme. Rritja e shpejtë e kredisë dhe vështirësitë që 
mund të ndeshin sektorë të veçantë të ekonomisë që janë kredituar në 
mënyrë të ndjeshme, janë faktorë që do të vijojnë të ushtrojnë presion 
mbi cilësinë e kredisë edhe në të ardhmen e afërt. Në këto kushte, 
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është e rëndësishme që bankat të ndjekin një politikë të identifikimit sa 
më të shpejtë të kredisë me probleme dhe të krijojnë menjëherë fondet 
përkatëse rezervë. Banka e Shqipërisë, do të rrisë numrin e kontrolleve 
për të verifikuar këtë proces. 

pas zgjerimit të krizës në tregjet ndërkombëtare financiare dhe 
pasigurisë për përmasat e saj në të ardhmen, rreziku i ndikimit të 
sistemit financiar në vend, është rritur. Megjithatë, disa faktorë që janë 
përmendur në deklaratën e mëparshme, ku veçojmë nivelin relativisht të 
ulët të ekspozimit të sistemit tonë financiar ndaj institucioneve të huaja 
financiare dhe produkteve që evidentuan krizën financiare, nivelin e 
ulët të integrimit në përgjithësi dhe mirëkapitalizimin e veprimtarisë 
së grupeve bankare evropiane dhe të filialeve të tyre që veprojnë në 
vendin tonë, do të shërbejnë si elemente mbrojtëse për sistemin tonë 
financiar ndaj këtij rreziku. Në kuadrin e zhvillimeve ekonomike globale, 
pasiguria për zhvillimet e ardhshme në çmimet e mallrave të konsumit 
dhe në rritjen ekonomike në vendet e Bashkimit Evropian të Zonës së 
Euros dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të diktojë ecurinë e 
normave të interesit në tregjet e parasë dhe të kredisë, si edhe ecurinë 
e kursit të këmbimit. Nëpërmjet ekspozimit të sektorit tonë financiar në 
burime dhe aktive të përcaktuara në valutë, këto lëvizje mund të ndjehen 
edhe në tregun e brendshëm, ndonëse në mënyrë të zbutur. Ekziston 
gjithashtu rreziku, që përcjellja e vështirësive që ndesh ekonomia e 
vendeve evropiane dhe më gjerë, të pasqyrohet edhe në vendin tonë 
nëpërmjet uljes së prurjeve financiare nga emigrantët, përkeqësimit 
të deficitit tregtar dhe uljes së investimeve të huaja të drejtpërdrejta. 
Megjithatë, shkalla e materializimit të këtij rreziku dhe madhësia e tij, 
do të ndikohen nga shpejtësia me të cilën kriza financiare do të ndikojë 
në ekonominë reale të rajonit dhe më gjerë.

Në përgjigje të këtyre elementeve të rrezikut dhe në një kuadër më të 
gjerë, Banka e Shqipërisë do të ndjekë me vëmendje ecurinë e stimujve 
që nxisin dhënien e shpejtë të kredisë, veçanërisht të asaj në valutë. 
Gjithashtu, do të analizohen faktorët që përcaktojnë lidhjen më të mirë 
midis investimeve dhe mënyrës së financimit të tyre, për të mos lejuar 
krijimin e diferencave midis afateve të maturimit të aktiveve dhe të 
burimeve dhe për të kontrolluar varësinë prej tregjeve ndërkombëtare. 

Intensifikimi i dialogut me industrinë financiare dhe bashkërendimi 
i veprimeve mes autoriteteve publike që mbikëqyrin tregun financiar, 
janë elemente të cilat do t’i shërbejnë ruajtjes së besimit të publikut në 
sistemin financiar dhe zhvillimit të qëndrueshëm të veprimtarisë së tij në 
të ardhmen. 
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 71, datë 07.10.2008

pëR 
“DISA NDRYShIME Në STRUkTURëN ORGANIZATIVE Të BANkëS Së 

ShqIpëRISë”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “gj” të ligjit nr.8269, 
datë 23.12.1997 ”për Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar, me propozimin 
e Departamentit të Burimeve Njerëzore, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Në strukturën organizative dhe numrin e punonjësve të miratuar me 
vendimin e këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.79, datë 
31.10.2005 “për përcaktimin e strukturës organizative dhe numrin 
e punonjësve në organikë të Bankës së Shqipërisë” ndryshuar 
me vendimin nr.14, datë 22.02.2006, ndryshuar me vendimin 
nr.53, datë 12.07.2006, ndryshuar me vendimin nr. 37, datë 
18.07.2007, ndryshuar me vendimin nr. 67, datë 14.11.2007, 
bëhen ndryshimet e mëposhtme:

a) Struktura organizative e kabinetit të Guvernatorit ndryshon sipas 
pasqyrës “I”, bashkëlidhur këtij vendimi.

b) Struktura organizative e Departamentit Juridik ndryshon sipas 
pasqyrës “xIV ”, bashkëlidhur këtij vendimi.

c) Struktura organizative e Departamentit të Sigurimit dhe Mbrojtjes 
ndryshon sipas pasqyrës “xVIII”, bashkëlidhur këtij vendimi.

2. pika 2 e vendimit të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë 
nr.79, datë 31.10.2005 “për përcaktimin e strukturës organizative 
dhe numrin e punonjësve në organikë të Bankës së Shqipërisë“ 
ndryshuar me vendimin nr.14, datë 22.02.2006, ndryshuar 
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me vendimin nr. 53, datë 12.07.2006, ndryshuar me vendimin 
nr.37, datë 18.07.2006, ndryshuar me vendimin nr. 67, datë 
14.11.2007, ndryshohet si më poshtë:

“Numri i përgjithshëm i punonjësve të Bankës së Shqipërisë është 448 
(katërqinde dyzetetetë) punonjës, nga të cilët 388 (treqindetetëdhjetetetë) 
punonjës për administratën qendrore dhe 60 (gjashtëdhjetë) punonjës 
për degët e Bankës së Shqipërisë”.

3. Ngarkohen Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe njësitë e tjera 
organizative të Bankës së Shqipërisë, me zbatimin e këtij vendimi.

4. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit për publikimin e këtij vendimi.

ky vendim hyn në fuqi në datë 08.10.2008.

    
SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN FULLANI
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NUMRI I pUNONJëSVE Në ORGANIkëN E BANkëS Së ShqIpëRISë
(Miratuar me vendim të këshillit Mbikëqyrës nr. 71, datë 07.10.2008.)

NR. EMëRTIMI I VENDEVE Të pUNëS Në STRUkTURëN ORGANIZATIVE Nr. i punonjësve

1. ADMINISTRATA qENDRORE 388

2. ADMINISTRATA LOkALE 60

GJIThSEJ 448

NUMRI I pUNONJëSVE DhE STRUkTURA ORGANIZATIVE Në 
ORGANIkëN E ADMINISTRATëS qENDRORE

NR. EMëRTIMI I VENDEVE Të pUNëS Në STRUkTURëN ORGANIZATIVE Nr. i punonjësve

1. GUVERNATOR 1

2. ZëVENDëSGUVERNATOR I pARë 1

3. ZëVENDëSGUVERNATOR I DYTë 1

4. INSpEkTOR I pëRGJIThShëM 1

5. kABINETI I GUVERNATORIT 12

6. ZYRAT E ADMINISTRATORëVE 7

7. DEpARTAMENTI I BURIMEVE NJERëZORE 16

8. DEpARTAMENTI I pOLITIkëS MONETARE 23

9. DEpARTAMENTI I këRkIMEVE 16

10. DEpARTAMENTI I OpERAcIONEVE MONETARE 24

11. DEpARTAMENTI I MBIkëqYRJES 39

12. DEpARTAMENTI I TEkNOLOGJISë Së INFORMAcIONIT 29

13. DEpARTAMENTI I STATISTIkëS 23

14. DEpARTAMENTI I EMISIONIT 35

15. DEpARTAMENTI I kONTABILITETIT DhE FINANcëS 15

16. DEpARTAMENTI JURIDIk 12

17. DEpARTAMENTI I kONTROLLIT 6

18. DEpARTAMENTI I MARRëDhëNIEVE ME JAShTë, 
INTEGRIMIT EVROpIAN DhE kOMUNIkIMIT 20

19. DEpARTAMENTI I ADMINISTRIMIT 53

20. DEpARTAMENTI I SIGURIMIT DhE I MBROJTJES 30

21. DEpARTAMENTI I STABILITETIT FINANcIAR 9

22. DEpARTAMENTI I SISTEMEVE Të pAGESAVE 15

TOTAL 388
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2. NUMRI I pUNONJëSVE DhE STRUkTURA ORGANIZATIVE Në 
ORGANIkëN E ADMINISTRATëS LOkALE 

NR. EMëRTIMI I VENDEVE Të pUNëS Në STRUkTURëN ORGANIZATIVE Nr. i punonjësve

1 DEGA E BANkëS Së ShqIpëRISë Në ShkODëR 12

2 DEGA E BANkëS Së ShqIpëRISë Në ELBASAN 12

3 DEGA E BANkëS Së ShqIpëRISë Në LUShNJE 12

4 DEGA E BANkëS Së ShqIpëRISë Në kORçë 12

5 DEGA E BANkëS Së ShqIpëRISë Në GJIROkASTëR 12

GJIThSEJ 60

Struktura organizative dhe numri i punonjësve në organikë hyn në 
fuqi më datë 08.10.2008.

 
 

ARDIAN FULLANI
kRYETAR I këShILLIT MBIkëqYRëS

I. kABINETI I GUVERNATORIT

STRUkTURA ORGANIZATIVE DhE NUMRI I pUNONJëSVE Në 
ORGANIkë

(Miratuar me vendim të këshillit Mbikëqyrës nr. 71, datë 07.10.2008.)

Nr. Emërtimi i vendeve të punës në strukturën organizative Nr. i punonjësve

1. Shef i kabinetit të Guvernatorit 1

2. Drejtues për koordinimin 1

3. këshilltarë 4

4. Sekretar i këshillit Mbikëqyrës 1

5. kryesekretar 1

6. Asistent për Marrëdhëniet me Jashtë 1

7. Sekretar 1

8. Shoferë 2

 Gjithsej 12

Struktura organizative dhe numri i punonjësve në organikë hyn në 
fuqi më datë 08.10.2008.

ARDIAN FULLANI
kRYETAR I këShILLIT MBIkëqYRëS
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xIV. DEpARTAMENTI JURIDIk

STRUkTURA ORGANIZATIVE DhE NUMRI I pUNONJëSVE Në 
ORGANIkë

 (Miratuar me vendim të këshillit Mbikëqyrës nr. 71, datë 07.10.2008.)

Nr. Emërtimi i vendeve të punës në strukturën organizative Nr. i punonjësve

Drejtor Departamenti 1

Zëvendësdrejtor 1

A. Sektori i çështjeve Bankare 4

I. përgjegjës Sektori 1

2. Specialistë/Juristë 3

B. Sektori i çështjeve të Brendshme 3

I. përgjegjës Sektori 1

2. Specialistë/Juristë 2

c. Zyra e çështjeve të politikës, Operacioneve Monetare dhe
Sistemit të pagesave 3

1. përgjegjës Zyre 1

Specialistë/Juristë 2

 Gjithsej 12

Struktura organizative dhe numri i punonjësve në organikë hyn në 
fuqi më datë 08.10.2008.

ARDIAN FULLANI
kRYETAR I këShILLIT MBIkëqYRëS

xVIII. DEpARTAMENTI I SIGURIMIT DhE I MBROJTJES

STRUkTURA ORGANIZATIVE DhE NUMRI I pUNONJëSVE Në 
ORGANIkë

(Miratuar me vendim të këshillit Mbikëqyrës nr.71, datë 07.10.2008.)

Nr. Emërtimi i vendeve të punës në strukturën organizative Nr. i punonjësve

Drejtor Departamenti 1

A. Sektori i Sigurimit

Zëvendësdrejtor dhe përgjegjës Sektori 1

I. Zyra e Sigurimit të Brendshëm 11

2. Specialistë për Sigurimin e Brendshëm 11
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II. Zyra e koordinimit 3

2. Specialistë 2

(Specialistë për koordinimin, për kartëmonedhat e falsifikuara dhe MkZ) (1)

(Specialistë për mbrojtien elektronike) (1)

3. Inspektorë Sigurimi 1

(Inspektor i Sigurimit dhe i Mbrojtjes në Berat) (1)

III. Zyra e qendrave Operative 14

1. përgjegjës Zyre 1

3. punonjës me arsim të mesëm 13

(Vëzhgues në tre qendra operatore) (12)

(Teknik i mirëmbajtjes së sistemeve elektronike të sigurimit) (1)

Gjithsej 30

Struktura organizative dhe numri i punonjësve në organikë hyn në 
fuqi më datë 08.10.2008.

ARDIAN FULLANI
kRYETAR I këShILLIT MBIkëqYRëS
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 72, datë 07.10. 2008

pëR 
DISA NDRYShIME Në RREGULLOREN 

“pëR ADMINISTRIMIN E RREZIkUT NGA EkSpOZIMET E MëDhA Të 
BANkAVE”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 1, pika 4, shkronja “b”, të nenit 
12 shkronja “a”, të nenit 43, shkronja “c” të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar; dhe të nenit 57 
pika 2, nenit 58 pika 1, shkronja”b”, nenit 62, pika 2 , shkronja “b” dhe 
nenit 64 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “për bankat në Republikën 
e Shqipërisë”, me propozimin e Departamentit të Mbikëqyrjes, këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Në rregulloren “për administrimin e rrezikut nga ekspozimet e mëdha 
të bankave”, miratuar me vendimin nr. 31, datë 30.04.2008 të 
këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, bëhen ndryshimet e 
mëposhtme 

1. Shkronja “e” e nenit 5, paragrafi (iii) dhe paragrafi (v) i 
shkronjës “b” të nenit 8 shfuqizohen.

2. Në nenin 7, shtohet pika 6 me përmbajtjen e mëposhtme:

“Ekspozimi i bankës ndaj shoqërisë mëmë, filialit të bankës apo një 
ose më shumë filialeve të shoqërisë mëmë, nuk mund të tejkalojë 10 
(dhjetë) për qind të kapitalit rregullator”.

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes për ndjekjen e zbatimit të 
këtij vendimi. 

3. Ngarkohet Departamenti i Statistikave për reflektimin e të gjitha 
ndryshimeve të nevojshme në formularët e raportimit (SRU), që 
rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi. 
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4. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit, për publikimin e këtij vendimi në 
Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar 
të Bankës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

    
SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN FULLANI



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 10
numër 8

tetor 2008

vëllimi 10
numër 8
tetor 2008

�2 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë ��

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 10
numër 8

tetor 2008

vëllimi 10
numër 8
tetor 2008

�2 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë ��

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 10, NUMëR 1, 
JANAR 2008

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 02, datë 23.01.2008 “për 
miratimin e transferimit të pronësisë të aksioneve të kapitalit 
aksioner të bankës procredit sh.a., nga aksionerët International 
Finance corporation (IFc) dhe fondacioni Fefad, tek aksioneri 
procredit holding Ag Gjermani”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.04, datë 23 .01. 2008 “për 
mënyrën e plotësimit të madhësisë së fondit të themelimit të Bankës 
së Shqipërisë”.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 06, datë 30.01.2008 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 07, datë 06.02.2008 “për miratimin 
e rregullores “për arkën numizmatike në Bankën e Shqipërisë””.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 11, datë 06.02.2008 “për 
miratimin e rregullores “për instrumentet e pagesave elektronike”” 

6. Vendim qarkullues i këshillit Mbikëqyrës nr. 12, datë 12. 02. 2008  
“për miratimin e zotërimit të pjesëmarrjes influencuese në masën 
22.17 për qind të aksioneve të Bankës credins sh.a. nga aksioneri 
Balkan Financial Sector Equity holding BV, holandë”.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 10, NUMëR 2, 
MARS 2008

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 13, datë 27.02.2008 “për 
miratimin e deklaratës së politikës monetare të Bankës së Shqipërisë 
për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2007”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.14, datë 27.02.20088 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.15, datë 27.02.2008 “për emërimin 
e Drejtorit të Departamentit të Stabilitetit Financiar të Bankës së 
Shqipërisë”.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.16, datë 27.02.2008 “për 
emërimin e Drejtorit të Departamentit të Mbikëqyrjes të Bankës së 
Shqipërisë”.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.17, datë 27.02.2008 “për 
emërimin e Drejtorit të Departamentit të kontabilitetit dhe Financës 
të Bankës së Shqipërisë”.

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.20, datë 12.03.2008 “për 
miratimin e deklaratës së Bankës së Shqipërisë “Mbi stabilitetin e 
sistemit financiar në Shqipëri””.

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.21, datë 12.03.2008 “për 
tërheqjen nga qarkullimi të disa kartëmonedhave me kurs ligjor”.

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.22, datë 12.03.2008 “për 
revokimin e licencës së Bankës Italo Shqiptare sh.a.”.
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TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 10, NUMëR 3, 
pRILL 2008

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 23, datë 26.03.2008 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.24, datë 26.03.2008 “për 
miratimin e rregullores “për sistemin e kontrollit të brendshëm në 
bankat dhe degët e bankave të huaja””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.28, datë 09.04.2008 “për revokimin 
e licencës së Degës në Tiranë të Bankës së parë të Investimeve, 
Tiranë”.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.29, datë 09.04.2008 “për miratimin 
e rregullores “Mbi organizimin dhe funksionimin e komitetit të 
Strategjisë së Teknologjisë së Informacionit””.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 10, NUMëR 4, 
pRILL 2008

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 30, datë 30.04.2008 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.31, datë 30.04.2008 “për miratimin 
e rregullores “për administrimin e rrezikut nga ekspozimet e mëdha 
të bankave””.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 10, NUMëR 5,
qERShOR 2008

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 35, datë 27.05.2008 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 38, datë 11.06.2008 “për 
miratimin e dokumentit “politika e mbikëqyrjes së sistemeve të 
pagesave dhe të shlyerjes””.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 10, NUMëR 6,
kORRIk 2008

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 39, datë 25.06.2008 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 41, datë 16.07.2008  “për 
miratimin e “Raportit të Stabilitetit Financiar për vitin 2007””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 42, datë 16.07.2008 “për 
miratimin e rregullores “për strukturën dhe përdorimin e numrit 
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ndërkombëtar të llogarisë bankare (iban)””.
4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 43, datë 16.07.2008  “për 

miratimin e rregullores “Mbi minimumin e rezervës së detyruar 
mbajtur në Bankën e Shqipërisë nga bankat””.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 44, datë 16.07.2008 “për miratimin 
e përdorimit nga bankat të rezervës së detyruar në lekë”.

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 45, datë 16.07.2008 “për 
miratimin e normës së rezervës së detyruar mbajtur në Bankën e 
Shqipërisë nga bankat”.

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 46, datë 16.07.2008 “për 
miratimin e normës së interesit për remunerimin e rezervës së 
detyruar”.

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 47, datë 16.07.2008 “për 
realizimin e shërbimeve të kontrollorit të jashtëm të Bankës së 
Shqipërisë”.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 10, NUMëR 7,
GUShT 2008

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 50, datë 30.07.2008 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 53, datë 30.07.2008  “për 
dhënien e miratimit për realizimin e objektit të prokurimit “Shërbim i 
terminalit të ri të informimit dhe tregtimit financiar dhe të terminaleve 
ekzistuese, nëpërmjet një kontrate me kohëzgjatje dyvjeçare””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 54, datë 30.07.2008 “për 
miratimin e blerjes së aksioneve të kapitalit aksioner të Bankës 
Union sh.a. në masën 12.5 për qind, nga Banka Evropiane për 
Rindërtim dhe Zhvillim”.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 55, datë 29.08.2008  “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 56, datë 29.08.2008  “për miratimin 
e përdorimit të procedurës së “prokurimit të drejtpërdrejtë“ për 
blerjen dhe marrjen me qira të ambienteve të reja për nevoja të 
Bankës së Shqipërisë”.

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 59, datë 29.08.2008 “për 
miratimin e rregullores “Mbi transparencën për produktet dhe 
shërbimet bankare e financiare””.

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 60, datë 29.08.2008 “për 
miratimin e rregullores  “për kërkesat minimale të publikimit të 
informacionit nga bankat dhe degët e bankave të huaja””.

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 61, datë 29.08.2008 “për 
disa ndryshime në rregulloren “për administrimin e rrezikut të 
kredisë””.

9. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 62, datë 29.08.2008 “për 
disa ndryshime në rregulloren “për administrimin e rrezikut në 
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veprimtarinë e degëve të bankave të huaja””.
10. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 63, datë 29.08.2008  “për 

disa ndryshime në rregulloren “për raportin e mjaftueshmërisë së 
kapitalit””.

11. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 64, datë 29.08.08 “për miratimin 
e rregullores “Mbi funksionimin e sistemit swift në Bankën e 
Shqipërisë””.

12. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 65, datë 29.08.2008  “për lirimin 
nga detyra të Drejtorit të Departamentit të Burimeve Njerëzore të 
Bankës së Shqipërisë”.

Botuar nga: Banka e Shqipërisë, Sheshi “Skënderbej”, Nr.1, Tiranë.
Tel : 355-4-222230; 235568; 235569;

Faks: 355-4-223558
www.bankofalbania.org

E-mail: public@bankofalbania.org
Tirazhi: 350 kopje


