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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

Nr. 76, datë 30.11.2011

PËR 
ULJEN E 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 miratojë uljen me 0.25 pikë përqindje të normës së interesit të 
marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes (repo dhe 
repo të anasjellta). Norma e interesit të marrëveshjeve të riblerjes 
dhe të anasjellta të riblerjes (nga 5.00 për qind që është) bëhet 
4,75 për qind. 

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 në datën 01.12.2011.

SEKRETARI KRYETARI

YLLI MEMISHA ARDIAN FULLANI
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

 VENDIM

Nr. 77, datë 30.11.2011

PËR 
DHËNIEN E MIRATIMIT PARAPRAK PËR KRYERJEN E VEPRIMTARIVE 

SHTESË NGA BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA SH.A. 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12, shkronja “a”, dhe të nenit 
43 shkronja “e”, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën 
e Shqipërisë“, të ndryshuar; të nenit 23, pikat 1 dhe 3, të nenit 24, 
pika 1, shkronja “ç”, si dhe të nenit 54, pikat 2 dhe 4, të ligjit nr. 
9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, me 
propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës 
së Shqipërisë,

VENDOSI :

1. Të japë miratimin paraprak për kryerjen nga Banka Societe 
Generale Albania sh.a., të veprimtarive financiare shtesë, si më 
poshtë:

a) Marrjen e angazhimeve;
b) Tregtimin për llogari të saj ose për llogari të klientëve, qoftë dhe 

në një këmbim valutor, në një treg të vetorganizuar (OTC) ose 
ndryshe, si më poshtë: 

 i. letra me vlerë të transferueshme; 
 ii. instrumente të tjera të negociueshme dhe aktive 

financiare, duke përfshirë veprimet me arin.
c) Ndërmjetësimin për transaksionet monetare të marrjes në 

kujdestari, shërbimet depozituese dhe të besimit;
d) Shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera 

ndihmëse për të gjitha veprimtaritë e radhitura më sipër.

2. Autorizohet Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, për të bërë 
ndryshimet përkatëse në aneksin e licencës të Bankës Societe 
Generale Albania sh.a., pas kryerjes së ndryshimit sipas pikës 1 të 
këtij vendimi.
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3. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes për zbatimin e këtij vendimi.

4. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe Komunikimit për publikimin e këtij vendimi në Buletinin 
Zyrtar të Bankës së Shqipërisë dhe në Fletoren Zyrtare të Republikës 
së Shqipërisë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

YLLI MEMISHA ARDIAN FULLANI



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 13
numër 10

dhjetor 2011

vëllimi 13
numër 10
dhjetor 2011

8 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 9

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

Nr. 81, datë 14.12.2011

PËR 
SHFUQIZIMIN E VENDIMIT NR. 58, DATË 24.07.2002 TË KËSHILLIT 

MBIKËQYRËS TË BANKËS SË SHQIPËRISË “PËR MIRATIMIN E NJË 
VEPRIMTARIE SHTESË NË VEPRIMTARINË BANKARE”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 12, shkronja “a”, dhe nenit 
43, shkronja “c”, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën 
e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe me propozim të Departamentit të 
Mbikëqyrjes, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të shfuqizojë vendimin nr. 58, datë 24.07.2002, të Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë ”Për miratimin e një veprimtarie 
shtesë në veprimtarinë bankare”.

2. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe Komunikimit, për 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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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

Nr. 82, datë 14.12.2011

PËR 
DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË RREGULLOREN

“PËR LICENCIMIN, ORGANIZIMIN, VEPRIMTARINË DHE 
MBIKËQYRJEN E ZYRAVE TË KËMBIMIT VALUTOR”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 1, pika 4, shkronja “b”; nenit 12, 
shkronja “b”; nenit 43, shkronja “c”; nenit 61, shkronja “b”, të ligjit nr. 
8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe 
nenit 126 të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën 
e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe me propozim të Departamentit të 
Mbikëqyrjes, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Në rregulloren “Për licencimin, organizimin, veprimtarinë dhe 
mbikëqyrjen e zyrave të këmbimit valutor”, miratuar me vendimin 
nr. 31, datë 06.06.2007 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë, e ndryshuar, bëhen ndryshimet e mëposhtme:

a) Përmbajtja e nenit 6, pika 1 ndryshon si më poshtë vijon:

i) shkronja “a” ndryshon si vijon, cit: “Ekstraktin e regjistrit tregtar 
të lëshuar nga Qendra Kombëtare e Regjistrimit, për regjistrimin 
e subjektit si person juridik, në të cilin të jetë shprehur si objekt 
i veprimtarisë së shoqërisë, veprimtaria financiare e këmbimeve 
valutore”; 

ii)  tek nënpika “iii” e shkronjës “b”, pas fjalës “penalisht” shtohen 
fjalët “ose formularin e vetëdeklarimit, sipas aneksit nr. 4 të 
kësaj rregulloreje”.

 
iii) pas shkronjës “g” shtohen shkronjat “h”, “i” dhe “j”, me 
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përmbajtje si më poshtë vijon: 

•	 “h) Deklaratën e nënshkruar nga administratori i personit 
juridik, sipas aneksit nr. 5 të kësaj rregulloreje, mbi njohjen 
dhe zbatueshmërinë e detyrimeve ligjore dhe nënligjore në fuqi 
për ushtrimin e veprimtarisë financiare të këmbimit valutor;

•	 i) Informacion mbi pajisjet e nevojshme teknike/administrative 
që zyra disponon për ushtrimin e veprimtarisë financiare të 
këmbimit valutor, siç listohen në aneksin nr. 6, bashkëngjitur 
dhe pjesë e kësaj rregulloreje;

•	 j) Informacion mbi mjediset dhe kushtet e sigurisë për 
ushtrimin e veprimtarisë së këmbimit valutor, në zbatim të 
akteve nënligjore të nxjerra nga Banka e Shqipërisë për këtë 
qëllim. Në këtë dokument jepet informacion minimalisht për 
instalimin e sistemit të monitorimit dhe të telekamerave, mbi 
kasafortën për ruajtjen e vlerave monetare, si dhe për ndarjen 
e zonës së arkës.”

b) Përmbajtja e nenit 7, pika 1, shkronja “a” ndryshon si më poshtë 
vijon: 

•	 “Ekstraktin e regjistrit tregtar të lëshuar nga Qendra Kombëtare e 
Regjistrimit për regjistrimin e subjektit si person juridik, në të cilin 
të jetë shprehur si objekt i veprimtarisë së shoqërisë, veprimtaria 
e agjentit për transferimin e parave në emër dhe për llogari të 
subjektit financiar jobankë”. 

c) Përmbajtja e nenit 9, pika 4 ndryshon si më poshtë vijon: 

i) Në fjalinë e parë hiqen fjalët “të kushteve teknike dhe”;

ii) Shfuqizohet fjalia e dytë e kësaj pike.

d) Përmbajtja e nenit 11 ndryshon si më poshtë vijon: 

i) Në fjalinë e dytë, pas fjalëve “neni 8, pika 2” shtohet “, neni 
6, pika 1, shkronja “i”” dhe fjalët “kushtet teknike dhe të” 
zëvendësohen me shkronjën “e”.  

e) Përmbajtja e nenit 17 ndryshon si më poshtë vijon: 

i) në paragrafin e parë hiqen fjalët “luftës kundër”;

ii) në shkronjën “a”, pas fjalës “klientit” shtohen këto fjalë “sipas 
dokumentacionit të kërkuar në aktet ligjore dhe nënligjore në 
fuqi”.
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f) Pika 2 (dy) e nenit 25 shfuqizohet. 

3. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes të Bankës së Shqipërisë për 
ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi. 

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.

5. Ky vendim hyn në fuqi 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas botimit në 
Fletoren Zyrtare.

 

SEKRETARI KRYETARI

YLLI MEMISHA ARDIAN FULLANI
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ANEKS NR. 4

FORMULAR VETËDEKLARIMI

Mbështetur në dispozitat e ligjit nr. 9614, datë 21.09.2006 “Për 
certifikatat elektronike të gjendjes gjyqësore”

Të dhënat e vetëdeklaruesit:

Mbiemri, Emri 
Atësia/Amësia
Datëlindja
Vendlindja

Dokumenti i identifikimit
(një kopje bashkëngjitur formularit)

Deklaroj me vullnetin tim të lirë se jam:
 □ i/e padënuar  □ i/e dënuar

DEKLARUESI  MARRËSI I VETËDEKLARIMIT

 Emër Mbiemër/ Firmë  Emër Mbiemër/ Firmë/ Vulë 

Autorizim: Deklaroj se të dhënat e paraqitura në këtë formular janë 
të vërteta dhe autorizoj kontrollin e vërtetësisë së tyre nga BANKA E 
SHQIPËRISË.

SUBJEKTI I AUTORIZUAR

 Nënshkrimi i deklaruesit autorizues  Data e nënshkrimit 

Shënim:

•	 Trajtimi i të dhënave personale në vijim të përdorimit të këtij autorizimi do të bëhet vetëm në 
përputhje me ligjin nr. 8517, datë 22.07.1999 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”.

•	 Deklarimi i rremë shkakton përgjegjësi penale sipas ligjit dhe passjell përjashtimin tuaj nga 
çdo procedurë e mëtejshme.
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ANEKS NR. 5

DEKLARATË PERSONALE MBI USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SË 
KËMBIMIT VALUTOR

ADMINISTRATORI

Shoqëria __________sh.p.k/sh.a
______________________________________________________

Nëpërmjet kësaj deklarate synohet rritja e mëtejshme e 
përgjegjshmërisë së administratorëve në ushtrimin e funksioneve të 
tyre, në përputhje të plotë me detyrimet ligjore dhe/ose nënligjore, për 
ushtrimin e veprimtarisë së këmbimit valutor.

Unë, i/e nënshkruari/a __________________, identifikuar nëpërmjet 
(lloji i mjetit të identifikimit) ______________ nr. ________ dhe me datë 
lëshimi __________, lindur në qytetin e ___________ dhe me banim 
në (adresa) ____________________, madhor me zotësi të plotë për të 
vepruar, si dhe në rolin e administratorit të shoqërisë “____________” 
sh.p.k/sh.a, me seli (adresa) _______________________, deklaroj 
nën përgjegjësinë dhe vullnetin tim të lirë se jam i ndërgjegjshëm 
dhe njohës i përgjegjësive, kërkesave dhe detyrimeve të kuadrit ligjor 
dhe/ose nënligjor që rregullojnë ushtrimin e veprimtarisë së këmbimit 
valutor në Republikën e Shqipërisë, dhe në veçanti të kërkesave ligjore 
dhe/ose nënligjore në fuqi, por pa u kufizuar vetëm në:

•	 Ligjin nr. 9917, datë 19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit 
të parave dhe financimit të terrorizmit”, i ndryshuar, dhe aktet 
nënligjore të dala në zbatim të tij, të cilat mund të gjenden 
në faqen zyrtare të internetit të Drejtorisë së Përgjithshme të 
Parandalimit të Pastrimit të Parave (www.fint.gov.al);

•	 Ligjin nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën 
e Shqipërisë”; rregulloren “Për licencimin, organizmin, 
veprimtarinë dhe mbikëqyrjen e zyrave të këmbimit valutor”, 
miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me 
vendim nr. 31, datë 06.06.2007, e ndryshuar; rregulloren 
“Për kërkesat minimale të sigurisë në ambientet në të cilat 
kryhen veprimtaritë bankare dhe financiare”, miratuar nga 
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendim nr. 04, 
datë 10.01.2011; rregulloren “Për parandalimin e pastrimit 
të parave dhe financimit të terrorizmit”, miratuar nga Këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendim nr. 44, datë 
10.06.2009, të cilat mund të gjenden në faqen zyrtare të 
internetit të Bankës së Shqipërisë (www.bankofalbania.org). 
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Me respekt, 

Z/Znj. ________________________________
Administrator/e i/e Shoqërisë “___” Sh.p.k/Sh.a

___________________ 
(nënshkrim/firmë, vulë)
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ANEKS NR. 6
INFORMACION MBI PAJISJET TEKNIKO-ADMINSTRATIVE 

Zyra e këmbimit valutor ........., e vendosur në 
adresën........................................................, ka krijuar kushtet 
tekniko-administrative për realizimin e aktivitetit të këmbimit valutor.

Pajisjet tekniko-administrative, që disponon zyra për ushtrimin e 
veprimtarisë financiare të këmbimit valutor, paraqiten në tabelën e 
mëposhtme: 

Lloji i pajisjes Disponueshmëria e 
pajisjes

•Kompjuter, printer dhe/ose aksesorët e tyre √
•Fotokopje dhe/ose skaner √
•Mjete komunikimi (telefon dhe/ose faks, email) √
•Makinë të numërimit dhe të verifikimit të parave √
•Tabelë e shfaqjes për publikun të kursit të 
këmbimit 

√

•Faturë tip për veprimet në sportel √
•Tabelë e jashtme e shoqëruar me emërtimin ligjor 
të zyrës

√

Informacioni i kërkuar sipas nenit 6, pika 1, shkronja “i”, të kësaj 
rregulloreje, mund të shtohet edhe për pajisjet shtesë që zyra disponon, 
të cilat e ndihmojnë atë (zyrën) në ushtrimin e veprimtarisë financiare të 
këmbimit valutor dhe/ose të veprimtarisë së transferimit të parave, në 
rastet e parashikuara dhe të lejuara nga kjo rregullore.
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

Nr. 84, datë 28.12.2011

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 4,75 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. 85, datë 28.12.2011

PËR 
MIRATIMIN E DOKUMENTIT TË POLITIKËS MONETARE 

PËR PERIUDHËN 2012-2014

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronjat “a” dhe “ç”, të ligjit 
nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar, me 
propozim të Departamentit të Politikës Monetare, Këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Të miratojë “Dokumentin e Politikës Monetare për periudhën 
 2012-2014”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohet Departamenti i Politikës Monetare dhe strukturat e tjera 
të Bankës së Shqipërisë me ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.

3. 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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DOKUMENTI I POLITIKËS MONETARE PËR PERIUDHËN 
2012-2014

HYRJE

Banka e Shqipërisë është autoriteti monetar i Republikës së Shqipërisë. 
Në zbatim të kuadrit ligjor në fuqi, ajo ka të drejtën ekskluzive të 
hartimit, miratimit dhe zbatimit të politikës monetare në vend. Politika 
monetare hartohet, miratohet dhe zbatohet në funksion të përmbushjes 
së objektivit ligjor të Bankës së Shqipërisë: arritjes dhe ruajtjes së 
stabilitetit të çmimeve.

Me anë të Dokumentit të Politikës Monetare, Banka e Shqipërisë:

•	 shpjegon publikisht objektivin e saj të stabilitetit të çmimeve, 
duke e përkufizuar atë në terma sasiorë e kohorë;

•	 përshkruan kuadrin teorik, i cili do të udhëheqë hartimin e 
politikës monetare;

•	 detajon treguesit sasiorë e cilësorë, të cilët do të orientojnë 
vendimmarrjen e Bankës së Shqipërisë në fushën e politikës 
monetare;

•	 prezanton kuadrin e instrumenteve, i cili do të përdoret për 
zbatimin e politikës monetare si dhe;

•	 paraqet kanalet dhe instrumentet kryesore të komunikimit të 
politikës monetare në publik.

Dokumenti i Politikës Monetare për periudhën 2012-2014 është 
hartuar në vazhdim të Dokumenteve të Politikës Monetare gjatë 
periudhës 2004-2011. Ai bashkërendohet me programin e përgjithshëm 
afatmesëm të zhvillimit të vendit si dhe me Strategjinë Afatmesme të 
Bankës së Shqipërisë.

Në linjat e saj kryesore, strategjia e politikës monetare për periudhën 
2012-2014 do të jetë në vazhdimësi të parimeve e metodave të ndjekura 
prej saj gjatë viteve të fundit. Megjithatë, ajo do të pasurohet me elemente 
të reja në fushat e analizave, të parashikimeve dhe të vendimmarrjes, në 
përputhje me praktikat më të fundit në fushën e administrimit monetar 
dhe me zhvillimin e ekonomisë dhe të tregut financiar.

Publikimi i këtij dokumenti, zbërthen në terma konkretë angazhimin e 
Bankës së Shqipërisë për të qenë një institucion transparent. Ekspozimi 
i elementeve kryesore të politikës monetare rrit transparencën dhe 
përgjegjshmërinë e Bankës së Shqipërisë. Publikimi i këtij dokumenti 
i shërben njëkohësisht ankorimit të pritjeve të agjentëve ekonomikë 
drejt objektivit të synuar të inflacionit, duke ndikuar direkt në rritjen e 
efektivitetit të politikës monetare.
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I. BAZA LIGJORE

Në bazë të nenit 161 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, 
Banka e Shqipërisë “… ka të drejtën ekskluzive të zbatimit të pavarur të 
politikës monetare”.

Në bazë të nenit 3, pika 4, shkronja “a”, të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, ky institucion ka si detyrë 
kryesore “të hartojë, të miratojë dhe të zbatojë në mënyrë të pavarur 
politikën monetare të Republikës së Shqipërisë, në përputhje me 
objektivin e saj kryesor”.

Në bazë të nenit 3, pika 1, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 
“Për Bankën e Shqipërisë”, si objektiv kryesor i Bankës së Shqipërisë 
përcaktohet “arritja dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve”.

Në bazë të nenit 43, pika a, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 
“Për Bankën e Shqipërisë”, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë 
ka këto kompetenca: “Të miratojë politikën monetare të Republikës 
së Shqipërisë, duke përcaktuar kufijtë e operacioneve të Bankës së 
Shqipërisë në treg të hapur, përqindjen e interesave për depozitat në 
Bankën e Shqipërisë dhe për skontimet dhe huatë ose kreditë e Bankës 
së Shqipërisë, si dhe të rezervave dhe nivelit të rezervave të detyruara, 
që bankat e nivelit të dytë duhet të mbajnë në Bankën e Shqipërisë”.

Në bazë të nenit 161, paragrafi 1, të Kushtetutës së Republikës së 
Shqipërisë, Banka e Shqipërisë “... mban dhe administron rezervat 
valutore të Republikës së Shqipërisë”.

Në bazë të nenit 3, paragrafi 4, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 
“Për Bankën e Shqipërisë”, ky institucion ka si detyrë kryesore ‘...të 
hartojë, të miratojë dhe të zbatojë regjimin e këmbimit valutor, si dhe 
politikën e kursit të këmbimit të valutave në Republikën e Shqipërisë”.

II. OBJEKTIVI I POLITIKËS MONETARE TË BANKËS SË 
SHQIPËRISË

Bazuar në ligjin për Bankën e Shqipërisë, objektivi kryesor i politikës 
monetare të Bankës së Shqipërisë është arritja dhe ruajtja e stabilitetit të 
çmimeve. Teoria dhe praktika botërore sugjerojnë se qëndrueshmëria 
e çmimeve është kontributi më i madh që banka qendrore mund të japë 
për të mbështetur rritjen afatgjatë ekonomike të vendit. Më konkretisht, 
nëpërmjet garantimit të stabilitetit të çmimeve, Banka e Shqipërisë jep 
një kontribut direkt në ruajtjen e ekuilibrave makroekonomikë të vendit, 
në uljen e primeve të rrezikut, në rritjen e qëndrueshme ekonomike 
dhe në përmirësimin afatgjatë të mirëqenies, si dhe në mbështetjen e 
stabilitetit të sistemit financiar.
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III. REGJIMI I KURSIT TË KËMBIMIT

Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të zbatojë një regjim të lirë të kursit 
të këmbimit. Vlera e lekut kundrejt valutave të huaja do të vendoset 
lirisht në tregun e këmbimeve valutore, e përcaktuar nga kërkesa dhe 
oferta për të. Regjimi i lirë i kursit të këmbimit i mundëson politikës 
monetare të Bankës së Shqipërisë një fleksibilitet maksimal në ndjekjen 
e objektivit të inflacionit. Gjithashtu, aplikimi i këtij regjimi reflekton 
dhe mundëson lëvizjen e lirë të mallrave e të kapitalit në shkëmbimet 
tregtare dhe financiare të Shqipërisë me partnerët e saj tregtarë.

Në përputhje me politikën e saj monetare, si një garanci për 
përballimin e goditjeve të rënda në sektorin real të ekonomisë si 
dhe në mbështetje të qëndrueshmërisë financiare të vendit, Banka 
e Shqipërisë angazhohet për mbajtjen e një niveli të mjaftueshëm të 
rezervave valutore. Duke ndjekur praktikat më të mira botërore, Banka 
e Shqipërisë do të gjykojë nivelin e mjaftueshmërisë së rezervave, duke 
u bazuar në respektimin e njëkohshëm të dy kritereve sasiore:

•	 ruajtja në afat të mesëm e një niveli rezervash valutore të 
mjaftueshme për të përballuar të paktën 4 muaj importe 
mallrash e shërbimesh;

•	 ruajtja në afat të mesëm e një niveli rezervash valutore të 
mjaftueshme për të mbuluar borxhin e huaj afatshkurtër të 
ekonomisë shqiptare.

Në funksion të rritjes së rezervës valutore, si dhe në mbështetje të 
stabilizimit dhe zhvillimit të tregjeve të brendshme financiare, Banka e 
Shqipërisë mund të ndërhyjë në tregun e brendshëm valutor. Gjithsesi, 
këto ndërhyrje nuk do të reflektojnë politikën monetare; ato nuk do 
të ndikojnë dhe nuk do të cënojnë përmbushjen e objektivit kryesor 
të Bankës së Shqipërisë. Ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në tregun 
valutor do të bëhen në përputhje me rregulloret e brendshme për 
ndërhyrjet. Këto rregullore janë publike dhe transparente.

IV. OBJEKTIVI I INFLACIONIT PËR PERIUDHËN 2012-2014

“Arritja dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve” nënkupton arritjen e 
normave të ulëta por pozitive të inflacionit dhe ruajtjen e tyre për 
periudha relativisht të gjata kohe. Në terma sasiorë, me stabilitet 
çmimesh Banka e Shqipërisë do të kuptojë mbajtjen e inflacionit të 
çmimeve të konsumit në nivelin 3.0%, me një mundësi luhatjeje prej ± 
1 pikë përqindjeje rreth kësaj vlere qendrore. Objektivi i inflacionit do 
të vazhdojë të jetë ndryshimi vjetor i Indeksit të Çmimeve të Konsumit, 
i matur dhe i publikuar nga INSTAT.

Përcaktimi i mësipërm sasior i stabilitetit të çmimeve reflekton nivelin 
e zhvillimit të ekonomisë shqiptare, si një ekonomi e vogël, e hapur 
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dhe në zhvillim. Si e tillë, ajo karakterizohet nga luhatje të mëdha të 
çmimeve relative, drejt gjetjes së ekuilibrave të qëndrueshëm strukturorë 
të ekonomisë së tregut. Gjithashtu, objektivi sasior prej 3% i inflacionit 
mbështet procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, duke mundësuar 
një horizont të arsyeshëm kohor për konvergjencën reale e nominale 
të ekonomisë shqiptare me të. Së fundi, ruajtja e objektivit të inflacionit 
në të njëjtin nivel me vitet paraardhëse, do të kontribuojë pozitivisht në 
ankorimin më të mirë të pritjeve të publikut rreth objektivit të shpallur 
të Bankës së Shqipërisë.

NIVELI I OBJEKTIVIT

Banka e Shqipërisë gjykon se, nëpërmjet ruajtjes së inflacionit rreth 
nivelit 3.0%, politika monetare do të vazhdojë të japë një kontribut pozitiv 
në zhvillimin e ekonomisë shqiptare. Ky objektiv sasior inflacioni dhe 
politika monetare e zbatuar për përmbushjen e tij, ndikojnë pozitivisht 
në nivelin dhe në qëndrueshmërinë e ritmeve të rritjes ekonomike, ashtu 
siç edhe është provuar gjatë viteve të fundit.

Së pari, duke shënjestruar një normë pozitive inflacioni, mbahet 
parasysh evolucioni teknologjik i produkteve dhe përmirësimi cilësor 
i tyre. Shumë studime kanë treguar se ecuria e inflacionit ka një prirje 
statistikore për të regjistruar vlera pozitive. Në realitet, synimi për të 
ruajtur një nivel të pandryshuar çmimesh, pra një nivel inflacioni afër 
0, mund t’i korrespondojë një situate deflacioniste.

Së dyti, norma e ulët e inflacionit ndihmon në ruajtjen e normave pozitive 
të interesit real. Normat pozitive të interesit real ndihmojnë në gjenerimin 
e kursimeve dhe të flukseve financiare për mbështetjen e investimeve në 
ekonomi, si dhe në ruajtjen e stabilitetit të sistemit bankar dhe të aftësisë 
së tij për të përmbushur funksionin e ndërmjetësimit financiar.

Së treti, kjo normë e synuar inflacioni i përshtatet nevojave të 
zhvillimit të ekonomisë shqiptare, si një ekonomi në tranzicion. Ajo 
lehtëson lëvizjen e çmimeve relative, duke kontribuar pozitivisht në rolin 
informues që përmban ky mekanizëm në shpërndarjen e fondeve në 
ekonomi. Ndërkohë që shumica e vendeve të zhvilluara e përkufizojnë 
stabilitetin e çmimeve si një nivel inflacioni rreth 2%, objektivi ynë i 
inflacionit prej 3% reflekton nevojën për një lëvizje më të madhe të 
çmimeve relative.

Së katërti, objektivi i inflacionit prej 3% lehtëson procesin e 
konvergjencës me ekonomitë e zhvilluara. Niveli i synuar i inflacionit 
është në përputhje me objektivin e Shqipërisë për t’u anëtarësuar 
në Bashkimin Evropian në një periudhë afatmesme. Synimi për të 
kontrolluar rritjen e çmimeve në një nivel të përafërt, por më të lartë se 
objektivi i Bankës Qendrore Evropiane1, krijon hapësirën e nevojshme 
1 Banka Qendrore Evropiane synon të ruajë inflacionin afër, por jo më shumë, se niveli 2% në 

një periudhë afatmesme.
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për rregullimet e duhura strukturore.

Së pesti, duke qenë në të njëjtin nivel me objektivin e inflacionit 
gjatë viteve të fundit, ai do të ndikojë pozitivisht në stabilizimin e 
pritjeve inflacioniste në ekonomi dhe në rritjen e sigurisë në marrjen e 
vendimeve ekonomike.

FORMA E OBJEKTIVIT

Objektivi i inflacionit për periudhën 2012-2014 do të vazhdojë të jetë 
në formën e një vlere pikësore prej 3.0%, me një interval luhatjeje ± 
1 pikë përqindjeje. Formulimi pikësor i objektivit i shërben orientimit të 
pritjeve të publikut për inflacionin dhe përforcon angazhimin e Bankës 
së Shqipërisë për arritjen e këtij objektivi.

Nga ana tjetër, inflacioni është subjekt i goditjeve të paparashikuara, 
jashtë ndikimit të politikës monetare, të cilat kanë ndikim material por 
afatshkurtër mbi të. Në rrethana specifike, reagimi i politikës monetare 
ndaj tyre do të ishte i dëmshëm dhe i padëshirueshëm (për një trajtim 
më të gjerë, shih seksionin përkatës në vijim). Për këto arsye, Banka 
e Shqipërisë do të pranojë luhatje të normës së inflacionit brenda 
një intervali prej ± 1 pikë përqindjeje rreth vlerës qendrore, duke i 
konsideruar ato në përputhje me objektivin e stabilitetit të çmimeve. 

V. KUADRI TEORIK DHE ANALITIK I POLITIKËS MONETARE

Teoria dhe praktika monetare sugjeron se vendimet e politikës 
monetare përcillen në ekonomi me vonesa kohore, të cilat janë kryesisht 
funksion i zhvillimit të tregjeve financiare. Politika monetare synon dhe 
është në gjendje të ndikojë zhvillimet e ardhshme në inflacion, por 
jo ato të sotme. Bankat qendrore ndërhyjnë në ekonomi në bazë të 
parashikimeve të tyre për ecurinë e çmimeve në të ardhmen. Për këtë 
arsye, bankat qendrore identifikojnë tregues ekonomikë e monetarë, të 
cilët mundësojnë identifikimin në kohë të presioneve inflacioniste dhe 
reagimin e politikës monetare.

Banka e Shqipërisë do të mbështesë vendimmarrjen e saj të politikës 
monetare mbi një analizë të gjerë të treguesve ekonomikë dhe 
financiarë.

Treguesi kryesor i balancës së presioneve inflacioniste në ekonomi 
dhe i reagimit të dëshiruar të politikës monetare do të jetë devijimi i 
parashikimit afatmesëm të inflacionit nga niveli i synuar, i mbështetur 
nga një analizë e përgjithshme e treguesve ekonomikë. Në rastin e 
devijimeve të mëdha e të qëndrueshme të inflacionit të parashikuar 
nga niveli i synuar i tij, duke gjykuar dhe mbi shkaqet që çojnë në këto 
devijime, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë vendos mbi kahun 
e politikës monetare. Ky vendim, do të bazohet edhe mbi balancën e 
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rreziqeve që shoqërojnë këto projeksione dhe vendimmarrjen. Për këtë 
arsye, rezultatet e analizave dhe projeksioneve bazë, do të plotësohen 
me analizat e skenarëve të goditjeve të mundshme, në bazë të modeleve 
makroekonomike të disponuara nga Banka e Shqipërisë.

 Gjithashtu, Banka e Shqipërisë do të përdorë agregatin monetar 
të parasë së gjerë (M3) si indikator të presioneve inflacioniste në 
ekonomi. Roli informativ i parasë së gjerë, mbështetet në argumentin 
se inflacioni është një dukuri monetare në periudha afatgjata dhe si 
i tillë, ai ndikohet nga rritja e masës monetare në ekonomi. Për këtë 
arsye, rritja e parasë së gjerë përtej kërkesës së ekonomisë për të, 
sinjalizon dhe është premisë për rritjen e presioneve inflacioniste.

Norma e rritjes vjetore të agregatit M3 dhe ballafaqimi i saj me kërkesën 
reale të ekonomisë për para, do të shërbejë si tregues i presioneve 
inflacioniste me natyrë monetare. Nivelet sasiore të përshtatshmërisë 
së ekspansionit monetar rishikohen gjatë vitit, në përputhje me ecurinë 
e zhvillimeve monetare dhe me masat korrektuese të propozuara nga 
Banka e Shqipërisë në programin monetar.

AFATI KOHOR I REALIZIMIT TË OBJEKTIVIT

Në përgjigje të goditjeve të ndryshme mbi inflacionin dhe në kuadrin 
e vonesave kohore në mekanizmin e transmetimit, për të përmbushur 
angazhimin ligjor, Banka e Shqipërisë do të synojë të rikthejë inflacionin 
afër nivelit të saj të synuar prej 3.0%, në një periudhë afatmesme. 
Vlerësimet aktuale sugjerojnë se instrumentet e politikës monetare 
ushtrojnë efektivitet maksimal në një horizont kohor që varion nga 
3-8 tremujorë. Megjithatë, efekti dhe shpejtësia me të cilën vepron 
mekanizmi i transmetimit është në zhvillim të vazhdueshëm dhe 
ndryshon sipas ciklit ekonomik. Banka e Shqipërisë do të synojë të 
përputhë gjithnjë afatin kohor të realizimit të objektivit me kohëzgjatjen 
e mekanizmit të transmetimit.

HARMONIZIMI ME POLITIKËN FISKALE

Duke patur si detyrë kryesore përmbushjen e mandatit ligjor, Banka e 
Shqipërisë do të përpiqet të bashkërendojë politikën e saj monetare me 
politikën fiskale të qeverisë. Ky bashkërendim do të synojë në radhë të 
parë rritjen e efektivitetit të politikës monetare. Në rastet dhe në masën 
që ky bashkërendim nuk cënon përmbushjen e objektivit të inflacionit, 
politika monetare do të synojë të mbështesë e të lehtësojë realizimin e 
politikës fiskale.

Në çdo rast, Banka e Shqipërisë do të ruajë pavarësi të plotë 
institucionale dhe vendimet e saj do të orientohen drejt plotësimit të 
objektivit kryesor për arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit të çmimeve.

Banka e Shqipërisë gjykon se, në afat të gjatë, politika fiskale duhet 
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të orientohet nga ruajtja e qëndrueshmërisë së borxhit publik dhe e 
parametrave të tjerë të shëndetit buxhetor. Politika fiskale duhet të 
ankorohet në një rregull fiskal të qartë, të besueshëm dhe transparent. 
Ky angazhim do të krijojë premisa për uljen e primeve të rrezikut, për 
ruajtjen e stabilitetit makroekonomik dhe financiar dhe për nxitjen 
e rritjes së qëndrueshme e afatgjatë të vendit. Një borxh publik i 
qëndrueshëm rrit fleksibilitetin dhe efektivitetin e ndjekjes së politikave 
fiskale e monetare kundërciklike, në interes të zbutjes së luhatjeve 
afatshkurtra të ekonomisë.

Bashkërendimi i politikës monetare me atë fiskale do të mbështetet 
në shkëmbimin e vazhdueshëm të informacionit mbi strategjitë dhe 
politikat e sektorit fiskal e financiar, si dhe mbi masat fiskale me ndikim 
në aktivitetin ekonomik dhe në nivelin e çmimeve.

POLITIKA MONETARE DHE GODITJET E KËRKESËS E TË OFERTËS

Inflacioni është shpesh subjekt i veprimit të faktorëve të përkohshëm, 
të cilët ndikojnë direkt kërkesën, prodhimin, kostot e ndërmjetme, 
çmimet finale apo pritjet e agjentëve ekonomikë. Të tilla goditje mund 
të marrin formën e:

•	 efekteve negative të fatkeqësive natyrore;
•	 luhatjeve të çmimeve në tregjet ndërkombëtare;
•	 luhatjeve të çmimeve të rregulluara apo të administruara2;
•	 ndryshimeve në masën e strukturën e taksave, tatimeve dhe 

akcizave;
•	 luhatjeve të theksuara të besimit të agjentëve ekonomikë dhe 

të primeve të rrezikut.

Këta faktorë bëjnë që inflacioni i çmimeve të konsumit të mos jetë 
gjithnjë rrjedhojë e kushteve monetare dhe të mos reflektojë qëndrimin 
e politikës monetare. Ata godasin apo mund të godasin njëkohësisht 
dhe në kahe të kundërta prodhimin dhe çmimet në ekonomi. Politika 
monetare do të mbetet e vëmendshme ndaj këtyre faktorëve, por reagimi 
i saj ndaj tyre do të orientohet nga respektimi afatmesëm i objektivit 
të inflacionit dhe minimizimi i luhatjeve të padëshiruara në ekonomi. 
Për këto arsye, vendimi për të reaguar me politikën monetare do të 
varet nga: natyra kalimtare ose jo e këtyre goditjeve mbi inflacionin; 
ndikimi që ato kanë mbi pritjet për inflacionin dhe shkalla e përhapjes 
së tyre në çmimet e mallrave e të shërbimeve të tjera të shportës; si 
dhe, gjykimi mbi efektet anësore të reagimit të politikës monetare në 
aktivitetin ekonomik dhe në tregjet financiare.

2 Sipas vlerësimeve të Bankës së Shqipërisë, rreth 14 % e shportës së shpenzimevekonsumatore 
të përdorura për llogaritjen e inflacionit, përbëhet nga mallra dhe shërbimeme çmime të 
administruara apo të rregulluara. Këto çmime janë subjekt i rishikimeve, zakonisht në rritje, 
të shpeshta por të çrregullta në aspektin kohor, të cilat kanë ndikimmaterial në nivelin e 
inflacionit. Ndikimi mesatar, disavjeçar i rritjes së çmimeve të administruara dhe të rregulluara 
në inflacionin e çmimeve të konsumit, luhatet rreth vlerës 0.7 pikë përqindjeje.
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Në rast se goditjet e përcaktuara më sipër të kërkesës apo të ofertës, 
shkaktojnë lëvizje të inflacionit të cilat gjykohen se janë kalimtare, pa 
ndikim në pritjet inflacioniste, dhe reagimi ndaj të cilave do të kishte 
efekte të mëdha e të padëshiruara anësore, Banka e Shqipërisë do të 
pranojë devijimin e inflacionit nga objektivi për periudha afatshkurtra 
kohore.

VI. ASPEKTE TË TJERA TË VENDIMMARRJES

ORGANI VENDIMMARRËS

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë është organi më i lartë 
vendimmarrës i bankës qendrore. Ai është përgjegjës për hartimin e 
politikës monetare dhe miratimin e udhëzimeve për zbatimin e saj. 
Vendime të politikës monetare do të vazhdojnë të merren çdo muaj, 
sipas kalendarit të publikuar paraprakisht. Ato do të synojnë ruajtjen e 
inflacionit pranë objektivit të vendosur 3.0% dhe kthimin e tij në këto 
nivele kur ka devijime.

MATJE TË TJERA TË INFLACIONIT TË PËRDORURA NË 
VENDIMMARRJE

Krahas matjes së inflacionit si ndryshimi vjetor i Indeksit të Çmimeve të 
Konsumit, Banka e Shqipërisë, me qëllim përmirësimin e vendimmarrjes 
në politikën monetare përdor edhe matje të tjera të tij, si inflacioni 
bazë, inflacioni i mallrave të tregtueshëm e të patregtueshëm, dhe 
pritjet inflacioniste të agjentëve ekonomikë. Këto matje, krijojnë një 
bazë më të plotë për të marrë vendime sa më realiste.

Inflacioni bazë përfaqëson pjesën e qëndrueshme dhe afatgjatë 
të inflacionit total. Si i tillë, ky inflacion reflekton më qartë kushtet 
monetare në ekonomi dhe tendencat afatgjata të inflacionit, duke 
dhënë një informacion të vlefshëm për qëndrimin e politikës monetare. 
Inflacioni bazë llogaritet duke përjashtuar nga shporta e mallrave ato 
mallra e shërbime, të cilat kanë luhatshmëri më të madhe të çmimeve.3 

Krahas inflacionit bazë, Banka e Shqipërisë vlerëson në analizat 
e saj edhe ecurinë e inflacionit të artikujve të tregtueshëm dhe të 
patregueshëm.4 Inflacioni i artikujve të tregtueshëm të shportës 
së mallrave të konsumit është një matës më i mirë i tendencave 
inflacioniste në tregjet ndërkombëtare, ndërkohë që inflacioni i 
mallrave të patregtueshëm reflekton më shumë presionet e brendshme 
inflacioniste. Identifikimi i burimit të presioneve inflacioniste ka rëndësi 
për reagimin e politikës monetare. Për më tepër, diferenca e inflacionit 

3 Shih botimin “Matje të reja të inflacionit bazë: përdorimi i tyre në parashikim dhe analizë”, 
2009.

4 Shih botimin “Kontributi i inflacioneve të mallrave të tregtueshëm dhe të patregtueshëm në 
inflacionin total: rasti i Shqipërisë”, 2003.
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midis këtyre dy burimeve informon mbi shkallën e konkurueshmërisë së 
ekonomisë shqiptare dhe shpejtësinë e konvergjencës me ekonomitë e 
Bashkimit Evropian.

Banka e Shqipërisë i ka kushtuar një rëndësi më të madhe ndërtimit të 
serive kohore mbi pritjet e agjentëve ekonomikë, si Indeksi i Besimit të 
Biznesit, Indeksi i Besimit të Konsumatorit, vrojtimit mbi pritjet e bankave 
tregtare për inflacionin, kursin e këmbimit dhe normën e interesit, si 
dhe zhvillimit të Indeksit të Çmimit të Banesave dhe Indeksit të Qirave. 
Këta tregues sigurojnë informacion të vlefshëm për ecurinë aktuale dhe 
të pritur të inflacionit, dhe balancën e rreziqeve në ekonomi.

VII. OBJEKTIVI OPERACIONAL I POLITIKËS MONETARE

Objektivat operacionalë përcaktojnë lidhjen midis operacioneve të 
politikës monetare dhe objektivit kryesor të saj, arritjes dhe ruajtjes së 
stabilitetit të çmimeve. Përcaktimi i tyre bëhet në funksion të regjimit të 
zgjedhur të politikës monetare, të shkallës së zhvillimit të ekonomisë 
dhe të shkallës së zhvillimit të tregut financiar.

Objektivi operacional i politikës monetare të Bankës së Shqipërisë do 
të jetë orientimi i normave afatshkurtra të interesit të tregut ndërbankar 
pranë normës bazë të interesit të Bankës së Shqipërisë, të vendosur nga 
Këshilli Mbikëqyrës i saj, si dhe kufizimi i luhatjeve të tyre.

Orientimi i normave afatshkurtra të interesit të tregut ndërbankar 
pranë normës bazë të interesit të Bankës së Shqipërisë, synon të rritë 
efektivitetin dhe transparencën e politikës monetare, duke ndihmuar në 
një kontroll më të mirë të normave afatgjata të interesit në ekonomi. 
Gjithashtu, kjo filozofi operacionale e Bankës së Shqipërisë sjell një 
administrim më të mirë të likuiditetit afatshkurtër dhe atij afatmesëm të 
sistemit bankar.

Një përqasje e tillë operacionale konsiderohet optimale në kushtet 
e një inflacioni të ulët, si dhe në prani të një kërkese për para të 
paqëndrueshme. Përvoja ka treguar që kjo përqasje operacionale 
zbut luhatjet e normave të interesit në tregjet financiare, përkundrejt 
përdorimit të variablave sasiorë të parasë si objektiva operacionalë. 
Duke kontrolluar një normë afatshkurtër të tregut ndërbankar, si dhe 
duke mundësuar parashikueshmërinë e ndryshimeve të saj nëpërmjet 
një strategjie të qartë të politikës monetare, normat afatmesme 
dhe afatgjata të interesit reagojnë në një masë të parashikueshme 
ndaj ndryshimeve në normat afatshkurtra. Gjithashtu, shënjestrimi 
operacional i normës së interesit mundëson një sinjalizim të qartë të 
qëndrimit të politikës monetare.
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VIII. INSTRUMENTET E POLITIKËS MONETARE5

Banka e Shqipërisë do të mbështetet në instrumentet e tregut për të 
përmbushur objektivat e saj. Instrumentet e politikës monetare do të 
orientohen drejt përmbushjes së objektivit operacional të Bankës së 
Shqipërisë. Në përputhje me parimet e politikës monetare për periudhën 
2012-2014, të përcaktuara më parë në këtë dokument, Banka e 
Shqipërisë nuk ka asnjë angazhim konkret në lidhje me ndërhyrjet në 
tregun valutor dhe nivelin e kursit të këmbimit.

Megjithatë, ajo mund të ndërhyjë në tregun valutor në përputhje me 
politikën e saj për nivelin e rezervave ndërkombëtare neto të Bankës 
së Shqipërisë dhe për zbutjen e luhatjeve afatshkurtra dhe të dëmshme 
të kursit të këmbimit të lekut, në përputhje me rregulloret përkatëse në 
fuqi6. 

Norma bazë që përdoret për të përçuar sinjalet e politikës monetare 
është interesi, që aplikohet në marrëveshjet e riblerjes me maturim 
shtatë ditë, në ankandet e rregullta javore të Bankës së Shqipërisë.7 
Kjo normë interesi përcaktohet nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë dhe shpreh orientimin/qëndrimin e politikës monetare të 
Bankës së Shqipërisë. Gjithashtu, ajo shërben si sistem referimi në 
përcaktimin e normave të tjera të interesit, të vendosura nga Banka e 
Shqipërisë.

Shkurtimisht, instrumentet të cilat përdoren për zbatimin e politikës 
monetare janë përcaktuar si më poshtë. 

OPERACIONET E TREGUT TË HAPUR8

Operacionet e tregut të hapur përfaqësojnë blerjen apo shitjen në 
treg të letrave me vlerë nga ana e Bankës së Shqipërisë. Ato kanë për 
qëllim orientimin e normave afatshkurtra të interesit në përputhje me 
objektivin operacional të Bankës së Shqipërisë si dhe administrimin e 
gjendjes së likuiditetit në tregun e parasë.

 
Operacionet e tregut të hapur përfshijnë: 

5 Për informacion më të detajuar mbi llojet dhe përdorimin e instrumenteve të politikës monetare 
në Bankën e Shqipërisë, ju lutem referojuni materialit “Instrumentet e Politikës Monetare 
të Bankës së Shqipërisë dhe procedurat për realizimin e tyre”.(www.bankofalbania.org). 

6 Rregullore “Mbi procedurat e ndërhyrjes së Bankës së Shqipërisë në tregun e brendshëm të 
këmbimeve valutore” miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr. 75, datë 11.10.2006.

7 Operacionet e marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes njihen respektivisht si 
repo dhe repo të anasjellta.

8 Operacionet e tregut të hapur përfshijnë edhe operacionet në valutë. Megjithatë, në ndryshim 
nga operacionet në monedhën kombëtare, këto nuk kanë për qëllim të administrojnë 
normat e interesit apo likuiditetin e sistemit dhe të sinjalizojnë politikën monetare. 
Objektivi kryesor i përdorimit të operacioneve në valutë është ndryshimi i nivelit të rezervës 
ndërkombëtare dhe zbutja e luhatjeve të mëdha e të dëmshme të kursit të këmbimit.
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•	 marrëveshjet e riblerjeve dhe marrëveshjet e anasjellta të 
riblerjeve;

•	 transaksionet e shitblerjeve me të drejta të plota.

LEHTËSITË E PËRHERSHME

Lehtësitë e përhershme kanë për qëllim rregullimin e nivelit të 
likuiditetit në sistemin bankar dhe orientimin e normave afatshkurtra të 
interesit në tregun e parasë. Ato realizohen gjithmonë dhe ekskluzivisht 
me nismën e bankave tregtare. Palë të Bankës së Shqipërisë në këto 
operacione janë vetëm bankat tregtare. 

Lehtësitë e përhershme të ofruara nga Banka e Shqipërisë janë: 
•	 depozita njëditore; 
•	 kredia njëditore.

OPERACIONET MBËSHTETËSE

Operacionet mbështetëse të Bankës së Shqipërisë synojnë trajtimin 
e problemeve individuale të likuiditetit në banka të caktuara. Këto 
operacione synojnë lehtësimin e rregullimeve afatgjata strukturore të 
likuiditetit në banka individuale, duke zbutur ndikimin e tyre në treguesit 
sistemikë.

Operacioni mbështetës i ofruar nga Banka e Shqipërisë është: 

•	 kredia Lombard. 

REZERVA E DETYRUAR

Rezerva e detyruar është instrument me anë të të cilit Banka e 
Shqipërisë synon të rregullojë ofertën e parasë, gjendjen e likuiditetit të 
sistemit si dhe të administrojë normat e interesit në tregun ndërbankar. 
Ajo nënkupton vendosjen e një rezerve të caktuar në lekë dhe në valutë 
të bankave tregtare pranë Bankës së Shqipërisë. 

Në varësi të kushteve të tregut financiar shqiptar dhe të nevojave të 
politikës monetare, Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të rishikojë në 
vazhdimësi instrumentet e saj të politikës monetare. Këto rishikime do 
të bëhen me synimin e rritjes së eficiencës së përdorimit të tyre.

IX. KOMUNIKIMI I VENDIMEVE TË POLITIKËS MONETARE 

Politika monetare dhe vendimet e marra në zbatim të saj i komunikohen 
publikut nëpërmjet këtyre dokumenteve:

•	 Dokumenti i Politikës Monetare; dokument i cili përshkruan 
parimet kryesore të kësaj politike të miratuara për një periudhë 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 13
numër 10

dhjetor 2011

vëllimi 13
numër 10
dhjetor 2011

28 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 29

të caktuar kohore.
•	 Raporti Tremujor i Politikës Monetare; raport i cili analizon 

zhvillimet ekonomike, monetare dhe financiare gjatë një 
tremujori me qëllim vlerësimin e presioneve mbi ecurinë 
aktuale dhe të pritshme të inflacionit.

•	 Analizat periodike; këto materiale kanë për qëllim të plotësojnë 
tablonë e zhvillimeve makroekonomike të paraqitura në 
Raportin Tremujor të Politikës Monetare. Këto analiza, me një 
periodicitet tremujor, paraqesin informacion të detajuar për 
zhvillimet në sektorin e jashtëm, në fushën e ndërmjetësimit 
financiar dhe në tregjet ndërkombëtare.

•	 Deklarata Gjashtëmujore e Politikës Monetare; dokument i 
cili pasqyron zhvillimet ekonomike, monetare dhe financiare 
si dhe vlerësime për zhvillimet e pritura në ekonomi. Me këtë 
dokument Banka e Shqipërisë përmbush detyrimin e saj ligjor, 
për të raportuar dy herë në vit para Kuvendit të Republikës së 
Shqipërisë. 

•	 Publikimi i vendimeve të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë në lidhje me normat e interesit, brenda ditës së 
marrjes së vendimit. 

•	 Konferenca të rregullta për shtyp të Guvernatorit të Bankës së 
Shqipërisë, për të komunikuar dhe shpjeguar vendimmarrjen 
e politikës monetare.

Gjithashtu, komunikimi i politikës monetare realizohet edhe 
nëpërmjet publikimit të të gjitha rregulloreve dhe akteve të tjera, që 
kanë të bëjnë me instrumentet e përdorura për zbatimin e politikës 
monetare. Pjesë e komunikimit të politikës monetare me publikun janë 
edhe botime edukative, si pamflete apo broshura, të cilat kanë për 
qëllim ta njohin atë me objektivin e politikës monetare dhe instrumentet 
me të cilat zbatohet. Po kështu, publikimi i materialeve kërkimore 
me fokus aspekte të kuadrit të politikës monetare, kontribuojnë jo 
vetëm për njohjen e kanaleve të transmetimit të politikës monetare 
por njëkohësisht ndihmojnë edhe në edukimin dhe rritjen e njohurive 
financiare të publikut të interesuar.
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

Nr. 89, datë 28.12.2011

PËR 
CAKTIMIN E KONTROLLORIT TË JASHTËM PËR AUDITIMIN E 

PASQYRAVE FINANCIARE TË BANKËS SË SHQIPËRISË

Në bazë dhe për zbatim të nenit 68 të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 
“Për Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar, dhe me propozim të Kryetarit të 
Entit Prokurues, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të caktojë shoqërinë “Grant Thornton Albania” shpk si kontrollor 
të jashtëm për auditimin e pasqyrave financiare të Bankës së 
Shqipërisë, për periudhën trevjeçare 2011-2013.

2. Ngarkohet Kryetari i Entit Prokurues dhe strukturat e tjera të Bankës 
së Shqipërisë me zbatimin e këtij vendimi.

3. 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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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

Nr. 90, datë 28.12.2011

PËR 
ZGJEDHJEN DHE EMËRIMIN E ZËVENDËSGUVERNATORIT TË PARË 

TË BANKËS SË SHQIPËRISË

Në mbështetje të nenit 44 të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për 
Bankën e Shqipërisë”, me propozim të Guvernatorit, Këshilli Mbikëqyrës 
i Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Të zgjedhë dhe të emërojë në funksionin e Zëvendësguvernatorit të 
Parë të Bankës së Shqipërisë, zonjën Elisabeta Gjoni.

2. 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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TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 13, NUMËR 1, 
JANAR 2011

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 03, datë 19.01.2011 “Për 
miratimin e rregullores “Për administrimin e rrezikut operacional””.

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 04, datë 19.01.2011 “Për kërkesat 
minimale të sigurisë në ambientet në të cilat kryhen veprimtaritë 
bankare dhe financiare”.

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 06, datë 26.01.2011 “Për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 13, NUMËR 2, 
SHKURT 2011

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 10, datë 23.02.2011 “Për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 11, datë 23.02.2011 “Për lirimin 
nga detyra të Drejtorit të Departamentit të Emisionit të Bankës së 
Shqipërisë”.

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 12, datë 23.02.2011 “Për 
miratimin e disa ndryshimeve në rregulloret “Për funksionimin e 
sistemit të pagesave ndërbankare me vlerë të madhe – AIPS” dhe 
“Për funksionimin e sistemit të klerimit të pagesave me vlerë të 
vogël (AECH)””.

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 13, NUMËR 3, 
MARS 2011

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 13, datë 09.03.2011 “Për disa 
shtesa dhe ndryshime në rregulloren “Për kredinë konsumatore dhe 
kredinë hipotekare për individët””.

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 14, datë 09.03.2011 “Për disa 
shtesa dhe ndryshime në rregulloren “Mbi transparencën për 
produktet dhe shërbimet bankare e financiare””.

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 17, datë 09.03.2011 “Për 
miratimin e rregullores “Për sigurinë e informacionit””.

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 18, datë 09.03.2011 “Për 
një ndryshim në vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 78, datë 
25.10.2006 për “Politikën e sigurisë së informacionit””.

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 21, datë 23.03.2011 “Për rritjen 
e normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta 
të riblerjes”.

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 23, datë 23.03.2011 “Për një 
ndryshim në “Sistemin raportues të unifikuar për bankat””.
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TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 13, NUMËR 4, 
PRILL 2011

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 27, datë 27.04.2011 “Për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 28, datë 27.04.2011 “Për 
miratimin e normës së interesit për remunerimin e rezervës së 
detyruar të subjekteve bankare”.

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 29, datë 27.04.2011 “Për disa 
ndryshime në rregulloren “Mbi minimumin e rezervës së detyruar të 
mbajtur në Bankën e Shqipërisë nga bankat””.

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 30, datë 27.04.2011 “Për 
miratimin e rregullores “Për fondin e pensionit suplementar të 
Bankës së Shqipërisë””.

5. Urdhër i Zëvendësguvernatorit të Parë nr. prot. 3652, datë 
29.04.2011 “Për miratimin e shtesës së një veprimtarie financiare 
në licencën e subjektit financiar jobankë AK-INVEST Sh.a”.

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 13, NUMËR 5, 
MAJ 2011

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 33, datë 11.05.2011 “Për një 
shtesë në rregulloren “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë 
së bankave dhe degëve të bankave të huaja në Republikën e 
Shqipërisë””.

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 34, datë 11.05.2011 “Për 
dhënien e miratimit paraprak për rritjen e përqindjes të pjesëmarrjes 
influencuese të z. Renis Tërshana në kapitalin aksioner të Bankës 
Credins sh.a”.

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 35, datë 11.05.2011 “Mbi 
dhënien e miratimit për realizimin e objektit të prokurimit “Shërbime 
të kontrollorit të jashtëm për llogaritë dhe raportet financiare të 
Bankës së Shqipërisë”, nëpërmjet një kontrate me kohëzgjatje 
trevjeçare”.

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 37, datë 25.05.2011 “Për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 39 datë 25.05.2011 “Për 
miratimin e rregullores “Për eksport–importet e kartëmonedhave e 
të monedhave metalike shqiptare””.

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 40, datë 25.05.2011 “Për 
një ndryshim në vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 27, datë 
30.03.2005 “Për shtypjen e monedhave për qëllime numizmatike, 
për vitin 2006””.

7. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 41, datë 25.05.2011 “Për 
disa ndryshime në vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 78, datë 
12.10.2005 “Për miratimin e përmbajtjes dhe konfigurimeve të 
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vizatimeve të monedhës që do të shtypet për qëllime numizmatike 
në vitin 2006”.

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 13, NUMËR 6, 
QERSHOR 2011

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 42, datë 15.06.2011 “Për 
miratimin e rregullores “Për ekspertin kontabël të autorizuar të 
bankave dhe degëve të bankave të huaja””.

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 43, datë 15.06.2011 “Për 
disa ndryshime në rregulloren “Për licencimin dhe ushtrimin e 
veprimtarisë nga subjektet financiare jobanka””.

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 44, datë 15.06.2011 “Për dhënien 
e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë shtesë nga Banka 
Tirana sh.a”.

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 47, datë 29.06.2011 “Për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 48, datë 29.06.2011 “Për 
rishtypjen e kartëmonedhës shqiptare me kurs ligjor, me prerje 
1000 lekë”.

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 13, NUMËR 7, 
KORRIK 2011

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 50, datë 13.07.2011 “Për shtypjen 
e monedhave shqiptare për qëllime numizmatike, në vitin 2012”.

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 53, datë 27.07.2011 “Për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 55, datë 27.07.2011 “Për 
miratimin procedurës së veçantë të prokurimit për realizimin e 
projektzbatimit të rikonstruksionit të ndërtesës së ish-Hotel “Dajti””.

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 58, datë 27.07.2011 “Për 
emërimin e Drejtorit të Departamentit të Marrëdhënieve me Jashtë, 
Integrimit Evropian dhe Komunikimit të Bankës së Shqipërisë”.

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 13, NUMËR 8, 
SHTATOR 2011

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 59, datë 31.08.2011 “Për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 60, datë 31.08.2011 “Për shtypjen 
e monedhave për qëllime numizmatike, kushtuar Nënë Terezës, në 
vitin 2012“.
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3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 62, datë 14.09.2011 “Për 
miratimin e rregullores “Për administrimin e rrezikut të kredisë”“.

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 63, datë 14.09.2011 “Për disa 
ndryshime në rregulloren “Për raportin e mjaftueshmërisë së 
kapitalit””.

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 67, datë 14.09.2011 “Për 
emërimin e Drejtorit të Departamentit të Emisionit të Bankës së 
Shqipërisë”.

6. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 68, datë 29.09.2011 “Për uljen e 
normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të 
riblerjes”.

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 13, NUMËR 9, 
TETOR 2011

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 70, datë 12.10.2011 “Për dhënien 
e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë shtesë nga Banka 
Credins sh.a.”.

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 71, datë 12.10.2011 “Për dhënien 
e miratimit paraprak për kryerjen e veprimtarisë shtesë nga dega e 
Bankës Alpha–Albania/ Alpha Bank-Albania“.

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 72, datë 12.10.2011 “Për 
miratimin e rregullores “Mbi funksionimin e sistemit SWIFT në 
Bankën e Shqipërisë””.

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 74, datë 26.10.2011 “Për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes“.

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 75, datë 26.10.2011 “Për disa 
shtesa dhe ndryshime në rregulloren “Për administrimin e rrezikut 
të likuiditetit””.
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Botuar nga: Banka e Shqipërisë, Sheshi “Avni Rustemi”, nr. 24, Tiranë
Tel : + 355 4 241 93 01 / 02 / 03; + 355 4 241 94 09/10/11

Faks: + 355 4 241 94 08
www.bankofalbania.org

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

Shtypur në shtypshkronjën “AdelPrint” sh.p.k.


