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p  ë  R  M  B  A  J  T  J  A

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 16, datë 13.03.2012 “për miratimin e rregullores 
“për kredinë për mbështetje me likuiditet””

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 17, datë 28.03.2012 “për uljen e  normës  së interesit 
të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes“

3. Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar, Vëllimi 14, Numër 1, Janar 2012 
4. Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar, Vëllimi 14, Numër 2, Shkurt 2012
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 16, datë 13.03.2012

pëR
 MIRATIMIN E RREgULLoRES

 “pëR kREDINë pëR MBëShTETJE ME LIkUIDITET”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 16, paragrafi 1 dhe nenit 43, 
shkronjat: “a” dhe “c” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për 
Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar, me propozimin e Departamentit të 
operacioneve Monetare dhe të Departamentit të Mbikëqyrjes, këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDoSI:

1. Të miratojë rregulloren “për kredinë për mbështetje me likuiditet”, 
sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohet Departamenti i operacioneve Monetare dhe 
Departamenti i Mbikëqyrjes për zbatimin e këtij vendimi.

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

4. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, rregullorja “për kredinë 
Lombard”, miratuar me vendimin nr. 57, datë 13.07.2005 të 
këshillit Mbikëqyrës, shfuqizohet.

ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare të Republikës 
së Shqipërisë. 

SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN FULLANI
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RREgULLoRE 
“pëR kREDINë pëR MBëShTETJE ME LIkUIDITET”

Neni 1
qëllimi

qëllimi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kushteve për dhënien 
e kredisë për mbështetje me likuiditet për një bankë që ka mungesë të 
përkohshme likuiditeti, por që është financiarisht e qëndrueshme.

Neni 2
përkufizime

Në zbatim të kësaj rregulloreje, termat e mëposhtëm kanë këtë 
kuptim:

a) “kredia për mbështetje me likuiditet” është instrument mbështetës 
që Banka e Shqipërisë mund të përdorë për plotësimin e nevojave 
afatshkurtra për likuiditet të bankave;

b) “bankë” është personi juridik sipas ligjit “për bankat në 
Republikën e Shqipërisë”;

c) “dorëzim kundrejt pagesës” është një procedurë e tregtimit të 
titujve, në të cilën pagesa e blerësit për titullin bëhet në kohën e 
dorëzimit të titullit. pagesa e cash-it dhe dorëzimi i titullit është i 
njëkohshëm;

d) “kredi” është “kredia për mbështetje me likuiditet”;
e) “akordim” është marrja e vendimit për dhënien e kredisë;
f) “lëvrim” është disbursimi i kredisë në llogari të bankës;
g) “norma e tregut” është norma Euribor ose Libor me maturim 3- 

mujor në ditën e lëvrimit të kredisë. Interesi është i shprehur me 
dy shifra pas presjes dhjetore dhe llogaritet me 360 ditë;

h) “kosto mesatare e fondeve” është interesi mesatar i depozitave 
të reja me afat maturimi 3- mujor të sistemit sipas publikimit më 
të fundit të Bankës së Shqipërisë në ditën e lëvrimit të kredisë. 
Interesi është i shprehur me dy shifra pas presjes dhjetore dhe 
llogaritet me 360 ditë.

Neni 3
Dokumentacioni i nevojshëm për kredinë

Aplikimi/kërkesa e kredisë shoqërohet me dokumentet e mëposhtme:

a) raport mbi gjendjen e likuiditetit dhe shkaqet e mungesës së 
likuiditetit;

b) listë të detajuar të veprimeve të ndërmarra për të siguruar 
likuiditet nga të gjitha burimet e mundshme;

c) listë të garancive të zotëruara që do të paraqesë në Bankën e 
Shqipërisë për sigurimin e kredisë;

d) plan veprimi për daljen nga situata e mungesës së likuiditetit; 
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e) plan të përdorimit të shumës së kredisë gjatë kohëzgjatjes së saj; 
dhe

f) çdo dokument tjetër që mund të kërkohet nga ana e Bankës së 
Shqipërisë.

Neni 4
Forma e kredisë

kredia mund të jetë e formës hua e kolateralizuar ose marrëveshje 
riblerjeje.

Neni 5
Instrumentet për garantimin e kredisë

kredia për mbështetje me likuiditet është kredi plotësisht e garantuar, 
ku si mjete për garantimin e saj përdoren instrumentet e mëposhtme:

a) titujt në lekë dhe/ose në valutë të emetuar ose të garantuar nga 
qeveria e Republikës së Shqipërisë, dhe Banka e Shqipërisë, si 
dhe titujt në lekë të emetuar nga organet e pushtetit vendor në 
Republikën e Shqipërisë të garantuar nga qeveria e Republikës 
së Shqipërisë;

b) titujt të denominuar në valutë të huaj, të cilët janë të lejueshëm për 
investimin e rezervës valutore sipas përcaktimeve në rregulloren 
“për politikën dhe mënyrën e administrimit të rezervës valutore”; 

c) rezerva e detyrueshme në lekë dhe në valutë deri 80% të nivelit 
të saj në llogarinë e bankës me Bankën e Shqipërisë, në ditën e 
akordimit të kredisë; dhe/ose

d) mjete të tjera, në rastet e nenit 6, paragrafi 4.

Neni 6
Vlerësimi i instrumenteve garantuese të kredisë

1. Masat e vlerësimit të rrezikut për instrumentet e listuara në nenin 
5, shkronjat “a” dhe “b” përcaktohen në aneksin bashkëlidhur 
kësaj rregulloreje.

2. garancia e vendosur sipas nenit 5, shkronja “c” mban vlerën 
fillestare gjatë gjithë kohëzgjatjes së kredisë, dhe nuk ndikohet 
nga ecuria e rezervës së detyrueshme të bankës gjatë kësaj kohe. 

3. Në rast se gjatë periudhës që kredia është lëvruar, vlera e 
garancive bie nën nivelin e lejuar sipas përcaktimit në aneksin 
bashkëlidhur, atëherë brenda 3 (tre) ditëve pune nga njoftimi i 
Bankës së Shqipërisë, banka është e detyruar të plotësojë vlerën 
e garancisë duke:

a) depozituar cash; dhe/ose
b) transferuar vlerë të mjaftueshme të garancive, të pranuara sipas 

nenit 5.
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4. Në rast të mungesës së garancive sipas paragrafit 3, banka 
transferon vlerë të mjaftueshme të aktiveve të tjera që disponon 
dhe që mund të pranohen nga Banka e Shqipërisë si garanci, 
me vendim të veçantë të këshillit Mbikëqyrës. Banka transferon 
garancitë e tjera brenda 3 (tre) ditëve pune nga komunikimi i 
vendimit të këshillit Mbikëqyrës.

Neni 7
Shuma e kredisë

1. Banka paraqet kërkesën e kredisë deri në shumën e lejuar nga 
garancitë që do të vendosë për garantimin e kësaj kredie. 

2. Në çdo rast, shuma e kredisë që do të akordohet përcaktohet nga 
Banka e Shqipërisë pas vlerësimit të instrumenteve garantuese, 
në përputhje me masat e kontrollit të rrezikut.

Neni 8
kohëzgjatja e kredisë

1. kredia për mbështetje me likuiditet ka afat jo më të gjatë se 92 
(nëntëdhjetëedy) ditë nga dita e lëvrimit të saj.

2. Banka ka të drejtë të kërkojë/aplikojë për kredi tjetër në përputhje 
me kushtet e kësaj rregulloreje. 

Neni 9
Interesi i kredisë

Interesi i kredisë për mbështetje me likuiditet është:
a) për kredinë në lekë, 4 (katër) për qind më i lartë se norma bazë 

e Bankës së Shqipërisë;
b) për kredinë në euro ose dollarë amerikanë, 4 (katër) % më i 

lartë se maksimumi i normës së tregut dhe kostos mesatare të 
fondeve në monedhën përkatëse.

Neni 10
Struktura vendimmarrëse

Akordimi dhe forma e kredisë vendoset nga komiteti i Zbatimit të 
politikës Monetare të Bankës së Shqipërisë, bazuar në:

a) propozimin e Departamentit të Mbikëqyrjes, i cili shoqërohet me 
analizë dhe vlerësim të situatës financiare të bankës, si dhe të 
dokumentacionit të paraqitur nga banka sipas nenit 3, paragrafit 
2 të kësaj rregulloreje; 

b) opinionin e komitetit të Stabilitetit Financiar mbi përshtatshmërinë 
e akordimit të kredisë; dhe

c) opinionin e Departamentit të operacioneve Monetare mbi 
vlefshmërinë dhe vlerën e instrumenteve garantuese. 
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Neni 11
Lëvrimi dhe shlyerja e kredisë 

1. Departamenti i operacioneve Monetare njofton menjëherë 
bankën për miratimin e kredisë dhe lidh marrëveshjen për 
akordimin e saj, duke përdorur një nga mjetet e komunikimit: 
Reuters, Swift ose shkresë zyrtare.

2. për rastet kur kredia është e garantuar vetëm nga instrumentet e 
përcaktuara në nenin 5, shkronjat “a” dhe “c”, lëvrimi i kredisë 
bëhet në përputhje me parimin “dorëzim kundrejt pagesës”.

3. për rastet kur kredia është e garantuar përveç të tjerave edhe me 
instrumente sipas nenit 5, shkronja “b”, lëvrimi i kredisë bëhet 
kur konfirmohet transferimi i garancive në llogarinë e titujve të 
Bankës së Shqipërisë.

4. Në ditën e maturimit të kredisë, banka i kthen Bankës së 
Shqipërisë shumën e kredisë bashkë me interesin, dhe Banka e 
Shqipërisë liron garancitë e vendosura në përputhje me parimin 
“dorëzim kundrejt pagesës”. 

5. Banka mund të kthejë kredinë përpara ditës së maturimit, duke 
paguar interesin përkatës vetëm për periudhën për të cilën e ka 
shfrytëzuar këtë kredi.

Neni 12
Dispozitë e fundit

1. Banka e Shqipërisë fillon procedurat përkatëse për ekzekutimin 
e garancive në rastet e:

a) moskthimit të kredisë brenda afatit; 
b) mospagesës së interesit; 
c) mosplotësimit të vlerës së garancisë sipas paragrafëve 3 dhe 4, 

të nenit 6.

2. Në rast se vlera e përfituar nga ekzekutimi i garancive është nën 
vlerën e kredisë bashkë me interesin, Banka e Shqipërisë mund 
t’i kërkojë bankës diferencën përkatëse.

3. gjatë kohëzgjatjes së kredisë për mbështetje me likuiditet, pa 
miratimin paraprak të komitetit të Zbatimit të politikës Monetare, 
banka nuk lejohet të japë garanci për palë të treta.

kRYETARI I këShILLIT MBIkëqYRëS

ARDIAN FULLANI
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ANEkS

Masat e kontrollit të rrezikut, do të zbatohen vetëm për titujt e 
vendosur si garanci për kredinë për mbështetje me likuiditet. Vlerësimi 
i titujve bëhet të paktën një herë në javë.

Ato përbëhen nga:

a- marzhi fillestar (initial margin);
b-  marzhi reduktues (haircut); dhe 
c-  marzhi i ruajtjes së vlerës së tregut (margin call). 

a.  Marzhi fillestar. Banka e Shqipërisë kërkon që garancia e 
vendosur nga banka të jetë e barabartë me shumën e kredisë së 
akorduar, plus një përqindje të caktuar. kjo përqindje e caktuar 
është marzhi fillestar. Marzhi fillestar për kredinë për mbështetje 
me likuiditet do të jetë 10 %.

b. Marzhi reduktues i referohet përqindjes së caktuar që i zbritet 
vlerës së tregut të titullit. kjo përqindje reflekton karakteristikat 
e letrës me vlerë, të tillë si maturimi i mbetur, rreziku i kreditit të 
emetuesit, monedha dominuese, likuiditeti etj.. 

1. Marzhet reduktuese për titujt e emetuar ose të garantuar 
nga qeveria qendrore dhe qeveritë vendore në Republikën e 
Shqipërisë.

Tabelë 1: Titujt e emetuar nga qeveria qendrore dhe organet e pushtetit vendor, të ndarë sipas kategorisë 
së likuiditetit/monedhës.

kategoria I kategoria II kategoria III

Tituj të emetuar ose të 
garantuar në mënyrë eksplicite 
dhe të pakushtëzuar nga 
qeveria e RSh në lekë.

Tituj të emetuar ose të 
garantuar në mënyrë eksplicite 
dhe të pakushtëzuar nga 
qeveria e RSh në valutë.

Titujt në lekë të emetuar nga 
organet e pushtetit vendor 
në Republikën e Shqipërisë 
të garantuar nga qeveria e 
Republikës së Shqipërisë. 

Tabelë 2: Marzhi reduktues sipas kategorive të likuiditetit të titujve të emetuar nga qeveria qendrore dhe 
organet e pushtetit vendor.

Maturimi i 
mbetur në vite

Titujt sipas kategorive

kategoria I kategoria II kategoria III

kupon fiks Zero 
kupon kupon fiks Zero 

kupon kupon fiks Zero 
kupon

0-1 6.0 6.0 20.0 20.0 10.0 10.0
1-3 8.0 8.0 30.0 35.0 15.0 15.0
3-5 9.0  10.0 40.0 45.0 20.0 22.0
5-7 11.0  12.0 50.0 55.0 25.0 27.0
7-10 13.0  14.0 60.0 65.0 28.0 30.0
>10 15.0  18.0 70.0 75.0 33.0 35.0

Titujt me kupon të ndryshueshëm kanë të njëjtin marzh reduktues si 
grupi i titujve me kupon fiks me maturim të mbetur nga 0 (zero) deri 1 
(një) vit. 
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Zero kupon përfshijnë titujt me kupon zero dhe titujt e shitur me 
skonto (bonot e thesarit).

kur titujt e emetuar nga qeveria qendrore ose organet e pushtetit 
vendor të vendosur si garanci përbëjnë në total më shumë se 10 % të 
borxhit publik të emetuar nga qeveria qendrore ose pushteti vendor, 
shtohet një marzh reduktues prej 15 %.

2. Marzhet reduktuese për tituj të denominuar në valutë të huaj, 
të cilët janë të lejueshëm për investimin e rezervës valutore 
sipas përcaktimeve në rregulloren “për politikën dhe mënyrën e 
administrimit të rezervës valutore”.

Tabelë 3:  Titujt të ndarë sipas kategorisë së likuiditetit/monedhës

kategoria I kategoria II kategoria III

Tituj të emetuar ose të garantuar 
në mënyrë eksplicite dhe të 
pakushtëzuar nga qeveritë 
qendrore.

Tituj të emetuar ose të 
garantuar në mënyrë eksplicite 
dhe të pakushtëzuar nga 
agjenci qeveritare ose autoritet 
tjetër i një qeverie sovrane.

Tituj të emetuar ose të garantuar 
në mënyrë eksplicite dhe të 
pakushtëzuar nga banka.

Tituj të emetuar ose të garantuar 
në mënyrë eksplicite dhe të 
pakushtëzuar nga bankat 
qendrore.

Tituj të emetuar ose të 
garantuar në mënyrë eksplicite 
dhe të pakushtëzuar nga 
institucione shumëpalëshe.

Tituj të emetuar ose të garantuar 
në mënyrë eksplicite dhe të 
pakushtëzuar nga institucione 
financiare.

Tituj të emetuar ose të 
garantuar në mënyrë eksplicite 
dhe të pakushtëzuar nga 
organe publike (organet e 
pushtetit vendor ose autoritet 
tjetër që i shërben qeverisë).

Tabelë 4:  Marzhi reduktues sipas kategorive të likuiditetit 

Vlerësimi i 
rrezikut të 
kreditit

Maturimi i 
mbetur në
vite

Titujt sipas kategorive

kategoria I kategoria II kategoria III

kupon 
fiks

Zero 
kupon

kupon
Fiks

Zero 
kupon

kupon
fiks

Zero 
kupon

Nga AAA deri 
në A-

0-1 0.5 0.5 1.0 1.0 6.5 6.5

1-3 1.5 1.5 2.5 2.5 8.5 9.0

3-5 2.5 3.0 3.5 4.0 11.0 11.5

5-7 3.0 3.5 4.5 5.0 12.5 13.5

7-10 4.0 4.5 5.5 6.5 14.0 15.5

>10 5.5 8.5 7.5 12.0 17.0 22.5

Nga BBB+ deri 
në BBB-

0-1 5.5 5.5 6.0 6.0 15.0 15.0

1-3 6.5 6.5 10.5 11.5 27.5 29.5

3-5 7.5 8.0 15.5 17.0 36.5 39.5

5-7 8.0 8.5 18.0 20.5 38.5 43.0

7-10 9.0 9.5 19.5 22.5 39.0 44.5

>10 10.5 13.5 20.0 29.0 39.5 46.0

Titujt me kupon të ndryshueshëm kanë të njëjtin marzh reduktues si 
grupi i titujve me kupon fiks, me maturim të mbetur nga zero deri 1 vit.
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kur titulli është me kupon të zhdrejtë (inverse floater), marzheve 
reduktuese të paraqitura në tabelën 4 iu shtohet marzhi reduktues prej 
10 % për grupet zero deri në 5 vjet, prej 15 % për grupin 5 deri në 10 
vjet dhe 20 % për grupin mbi 10 vjet. 

c)  Marzhi i ruajtjes së vlerës së tregut. Banka e Shqipërisë kërkon që 
vlera e tregut e garancisë të axhustuar me marzhin reduktues, të 
ruhet gjatë kohëzgjatjes së kredisë për mbështetje me likuiditet të 
akorduar prej saj. kjo nënkupton që në rast se, kjo vlerë e matur 
në intervalet e përcaktuara të vlerësimit brenda kohëzgjatjes 
së kredisë, bie nën një ‘nivel të caktuar’, Banka e Shqipërisë 
i kërkon bankës të depozitojë aktive të tjera sipas përcaktimit 
në rregullore deri në plotësimin e vlerës së garancisë. Marzhi i 
ruajtjes së tregut përdoret për llogaritjen e “nivelit të caktuar”. 
Marzhi i ruajtjes së vlerës së tregut aplikohet në mënyrë simetrike 
që do të thotë që, në rast se vlera e tregut rritet mbi nivelin 
e caktuar, atëherë banka ka të drejtë t’i kërkojë Bankës së 
Shqipërisë pjesën e tepërt të titullit të vendosur si garanci. 

Marzhi i ruajtjes së vlerës së tregut do të jetë 2 % e vlerës së kredisë.
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

V E N D I M

Nr. 17, datë 28. 03. 2012

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, 

V E N D o S I:

1. Të miratojë uljen me 0.25 pikë përqindjeje 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 4.50 për qind që 
është) bëhet  4,25 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 29.03.2012.

SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN FULLANI
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TREgUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 14, NUMëR 1,
JANAR 2012

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 14, NUMëR 2, 
ShkURT 2012

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 08, datë 15.02.2012 “për 
rishtypjen e monedhës metalike shqiptare me kurs ligjor, me prerje 
20 lekë”.

2.  Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 10, datë 29.02.2012 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

3.  Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.14, datë 29.02.2012 “për dhënien 
e miratimit të shndërrimit të Degës së Bankës Alpha - Albania në 
filial/bankë vendase”.

4.  Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 15, datë 29.02.2012 “për 
dhënien e miratimit të shndërrimit të Degës së Bankës kombëtare 
të greqisë, Tiranë në filial/bankë vendase”.
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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.


