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p  ë  R  M  B  A  J  T  J  A

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 61, datë 30.08.2006 “për miratimin e “Raportit të 
politikës monetare për muajin korrik të vitit 2006””

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 62, datë 30.08.2006 “për miratimin e deklaratës 
së Bankës së Shqipërisë “Mbi stabilitetin e sistemit financiar në Shqipëri””

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 63, datë  30.08.2006  “për miratimin e transferimit 
të pronësisë së 11.25 për qind të aksioneve në kapitalin aksioner të bankës procredit 
Sh.A., nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim tek procredit holdomg A.g., 
Gjermani”

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 64, datë 30.08.2006 “për miratimin e rregullores 
“për procedurat e botimeve në Bankën e Shqipërisë””

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 65, datë 30.08. 2006 “për miratimin e rregullores 
“Mbi organizimin dhe funksionimin e komitetit të Investimit””

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 66, datë 30.08.2006 “për miratimin e udhëzimit 
“Mbi mënyrën e llogaritjes së fiksit të kursit të këmbimit të lekut në Bankën e 
Shqipërisë””
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6. Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar Vëllimi 8, Numër 2, Shkurt 2006
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 61, datë 30.08.2006

pëR 
MIRATIMIN E “RApORTIT Të pOLITIkëS MONETARE pëR MUAJIN kORRIk 

Të VITIT 2006”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “ç” 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 “Raportin e politikës Monetare për muajin korrik të vitit 
2006”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

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

3. ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

SEkRETARI kRYETARI

YLLI  MEMIShA ARDIAN FULLANI
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RApORTI MUJOR I pOLITIkëS MONETARE, kORRIk 
2006

EcURIA AkTUALE DhE E pRIITShME E INFLAcIONIT DhE 
pOLITIkA MONETARE

pëRMBLEDhJE 

Zhvillimet në inflacion
• Norma vjetore e inflacionit në muajin korrik 2006 shënoi +3.2 

për qind, norma më e lartë rritëse për këtë vit. Inflacioni vjetor ka 
shënuar vlera që i përkasin zonës së sipërme të intervalit kufi 2-4 
për qind, duke filluar nga muaji prill 2006. Norma mesatare e 
inflacionit vjetor për periudhën katërmujore prill-korrik ka qenë 
2.7 për qind. Inflacioni mujor në korrik shënoi vlerën -0.4 për 
qind.

• Norma vjetore e inflacionit është rreth dy herë më e lartë se në 
të njëjtën periudhë të një viti më parë. Mosverifikimi i efekteve 
zbutëse sezonale të çmimeve të mallrave ushqimorë si dhe rritja 
e çmimeve të mallrave të akcizës, kanë kontribuar ndjeshëm në 
rritjen e IÇk.

• Çmimet e grupit “Ushqime dhe pije joalkolike” kanë kontribuar 
me +1.9 pikë përqindjeje. Inflacioni i këtij grupi pasqyron një 
rritje të ndjeshme të çmimeve ushqimore, kundrejt kontributit 
negativ prej -0.7 pikë përqindjeje në muajin korrik të vitit kaluar. 
kushtet e pafavorshme klimaterike në pranverën e këtij viti kanë 
ndikuar në rënie të ndjeshme të prodhimit bujqësor duke ulur 
ofertën e brendshme në treg. Gjithashtu, vendet kryesore nga 
të cilat importohen mallrat bujqësorë, Italia dhe Greqia, kanë 
shënuar vlera të larta të inflacionit të mallrave ushqimorë, të 
tejçuara edhe në inflacionin vendas.

Treguesit monetarë
• Oferta monetare është rritur me 1.1 për qind në terma mujorë. 

Zgjerimi monetar në muajin qershor rezulton më i lartë se në 
muajt e tjerë të gjashtëmujorit në përputhje me zhvillimet sezonale 
të ekonomisë. Në terma vjetorë, rritja e ofertës monetare prej 
9.7 për qind është në përputhje me tendencën rënëse të vërejtur 
në dymbëdhjetë muajt e fundit.

• Struktura kohore dhe ajo valutore e M3 ka ruajtur tendencat e 
rritjes së peshës së depozitave në valutë dhe rritjes sezonale të 
kërkesës për para në qarkullim. Raporti i parasë jashtë bankave 
ndaj M3 ishte 23.7 për qind, kundrejt 23.5 për qind në një muaj 
më parë. pesha e depozitave në valutë në stokun e parasë së 
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gjerë është rritur në 27.9 për qind, kundrejt 25.1 për qind në 
muajin qershor të një muaji më parë.

• Në kahun e kërkesës, oferta monetare është rritur në sajë të 
kërkesës së sektorit privat për para. Rritja e kredisë për sektorin 
privat të ekonomisë ka qenë kontribuesi kryesor në zgjerimin e 
ofertës monetare gjatë këtij viti. Raporti i kredisë ndaj ofertës 
monetare, M3, është 25.7 për qind kundrejt 16.1 për qind në të 
njëjtën periudhë të një viti më parë ose 1.1 pikë përqindjeje më 
i lartë se në muajin maj.

• Reagimi i tregjeve ndaj rritjes së normës bazë të muajit korrik ka 
qenë i pjesshëm. Rritja e interesave, është pasqyruar fillimisht 
në tregun primar, në tregun e obligacioneve 2-vjeçare dhe në 
tregun e depozitave 2-vjeçare në lekë. Gjithashtu, janë vërejtur 
luhatje të interesave në depozitat 3-mujore, 6-mujore dhe 12-
mujore në lekë. Efekti i rritjes së normës bazë ende nuk është 
reflektuar në tregun e depozitave.

• Në terma mujorë, leku është mbiçmuar në muajin korrik lehtësisht 
kundrejt të dyja monedhave, euro dhe usd me rreth 1.1 dhe 1.4 
për qind, përkatësisht. Në terma vjetorë leku është nënçmuar 
kundrejt euros me 0.5 për qind dhe është mbiçmuar kundrejt 
dollarit me 4.5 për qind. Në fund të javës së parë të muajit 
gusht, normat e këmbimit të lekut ishin përkatësisht 95.7 lek/usd 
dhe 122.3 lek/euro.

I. EcURIA E INFLAcIONIT Në MUAJIN kORRIk.

Norma vjetore e inflacionit në muajin korrik 
2006 shënoi +3.2 për qind, norma më e lartë 
rritëse për këtë vit. Inflacioni vjetor ka shënuar 
vlera që i përkasin zonës së sipërme të intervalit 
kufi 2-4 për qind, duke filluar nga muaji prill 
2006. Norma mesatare e inflacionit vjetor për 
periudhën katërmujore prill-korrik ka qenë 2.7 
për qind, ndërsa për shtatëmujorin e parë të 
vitit inflacioni mesatar vjetor është +2.2 për 
qind. Inflacioni mujor në korrik rezultoi vetëm 
-0.4 për qind.

 
Norma vjetore e inflacionit në muajin korrik, 

rreth dy herë më e lartë se në të njëjtën periudhë 
të një viti më parë, është shkaktuar kryesisht 
nga mosverifikimi i efekteve zbutëse sezonale 
të çmimeve të mallrave ushqimorë si dhe nga 
rritja e çmimeve të mallrave të akcizës. prej disa muajve, inflacioni 
vendas po ndikohet negativisht nga goditjet që vijnë nga ana e ofertës, 
të cilat nuk kanë mundur të balancohen plotësisht nga zhvillimet e 
favorshme të kërkesës gjatë gjysmës së parë të vitit.
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Grafik 1. Ecuria e inflacionit vjetor (në përqindje).
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I.1 EcURIA E INFLAcIONIT DhE E GRUpEVE pëRBëRëSE

Inflacioni vjetor prej 3.2 për qind në muajin korrik 2006 është 1.4 
pikë përqindjeje më i lartë se në muajin korrik 2005 dhe 0.8 pikë 
përqindjeje më i lartë se në muajin paraardhës. Ndryshimet në strukturën 
e inflacionit gjatë muajit korrik 2006 reflektojnë kryesisht ndikimin 
pozitiv në rritje të inflacionit të grupit “Ushqime dhe pije joalkolike”, 
të balancuar deri-diku nga rritja më e vogël e inflacionit të grupeve 
“qira, ujë, lëndë djegëse, energji”, “Transport” dhe “hotele, kafene 
dhe restorante”.

Çmimet e grupit “Ushqime dhe pije joalkolike” 
kontribuan +1.9 pikë përqindjeje në inflacionin 
e muajit korrik, duke ruajtur tendencën pozitive 
të vërejtur që prej muajit mars 2006. kontributi 
i këtij grupi pasqyron një rritje të ndjeshme të 
çmimeve ushqimore për muajin korrik, kundrejt 
kontributit negativ prej -0.7 pikë përqindjeje në 
muajin korrik të vitit kaluar. Rritja vjetore e këtij 
grupi është shkaktuar nga faktorë të brendshëm, 
sikurse kushtet e pafavorshme klimaterike 
pranverën e këtij viti që kanë ndikuar në rënie të 
ndjeshme të prodhimit bujqësor dhe të ofertës 
së brendshme në treg. Gjithashtu, inflacioni 
është rritur në sajë të faktorëve të jashtëm. 
Vendet kryesore nga të cilat importohen mallrat 
bujqësorë, Italia dhe Greqia, kanë shënuar 
vlera të larta të inflacionit të mallrave të kësaj 
kategorie. këto zhvillime reflektohen kryesisht 

në rritjen vjetore të çmimeve të frutave dhe të perimeve, përkatësisht 
20 për qind dhe 18 për qind. Së bashku këta nënzëra kanë ndikuar në 
masën 90 për qind inflacionin vjetor të grupit ushqimor.

Inflacioni 
vjetor’05

kontributi 
(pp)

Inflacioni 
vjetor’06

kontributi 
(pp)

Itali1 Inflacioni 
vjetor’06

Greqi2
Inflacioni vjetor’06

Janar -0.7 -0.3 -0.4 -0.2 1.1 1.6
Shkurt -1.2 -0.5 -0.3 -0.1 0.9 2.1
Mars -1.7 -0.7 0.4 0.2 1.0 2.1
prill -2.2 -1 2.5 1 1.0 3.8
Maj -0.7 -0.3 3.7 1.5 0.9 2.9
qershor 1.6 0.7 1.9 0.8 1.3 3.5
korrik -1.6 -0.7 4.7 1.9 5.8

Burimi: Banka e Shqipërisë; Sekretariati i përgjithshëm i Shërbimit Statistikor Kombëtar të Greqisë, 
ISTAT-Italia.

kontributi më i ulët i grupit “qira, ujë, lëndë djegëse, energji” në 
inflacionin total ka balancuar disi ndikimin pozitiv në rritje të grupit 
të ushqimeve. Në muajin korrik, inflacioni vjetor i grupit ”qira, 
ujë, lëndë djegëse, energji” shënoi një rritje prej 3.2 për qind dhe 
kontribuoi me +0.9 pikë përqindjeje në normën vjetore të inflacionit 

Tabelë �. Inflacioni vjetor 
i grupit “Ushqime dhe pije 

joalkolike” (në vend dhe 
jashtë) si dhe kontributi i 
këtij grupi në inflacionin 

total.

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

Korrik-03
G

usht-03
Shtator-03
Tetor-03
N

ëntor-03
D

hjetor-03
Janar-04
Shkurt-04
M

ars-04
Prill-04
M

aj-04
Q

ershor-04
Korrik - 04
G

usht -04
Shtator-04
Tetor-04
N

ëntor-04
D

hjetor-04
Janar-05
Shkurt-05
M

ars-05
Prill-05
M

aj-05
Q

ershor-05
Korrik-05
G

usht-05
Shtator-05
Tetor-05
N

ëntor-05
D

hjetor-05
Janar-06
Shkurt-06
M

ars-06
Prill-06
M

aj-06
Q

ershor-06
Korrik-06

gr."Ushqime dhe pije joalkolike" gr."Qira, ujë, lëndë djegëse"
gr."Transport" gr."Hotele, kafene, restorante"
Inflacioni vjetor

Burimi: INSTAT.

Grafik 2. Kontributi i shportës së IÇK-së në
grupet kryesore (në pikë përqindje).
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(kundrejt 7.7 për qind dhe 2 pikë përqindjeje vitin e kaluar). Çmimi i 
administruar i energjisë mbeti i pandryshuar edhe për muajin korrik. 
pas rritjes që pësuan nëngrupet ”qira” dhe “Renta e imputuar” në 
muajin qershor të këtij viti, u vërejt vetëm një rritje e moderuar prej 
4.5 për qind e inflacionit vjetor të këtij grupi në muajin korrik. Rënia 
e çmimit të qirasë në këtë muaj vlerësohet të jetë rezultat i një rritjeje 
më të ngadaltë të kërkesës sezonale se oferta gjatë periudhës së verës. 
ky argument manifestohet paralelisht në inflacionin e grupit “hotele, 
kafene, restorant”, i cili shënoi një inflacion vjetor prej 2.1 për qind në 
krahasim me 2.8 për qind një muaj më parë dhe 2.4 për qind një vit 
më parë. Inflacioni vjetor i grupit “Transport” shënoi një rënie prej 1.1 
pikë përqindjeje krahasuar me një muaj më parë. kjo erdhi si rezultat 
i normës më të ulët të rritjes së inflacionit të nëngrupit “Shërbime ndaj 
mjeteve personale”, në të cilin bën pjesë edhe çmimi i naftës.

Grupet e tjera të shportës kanë ruajtur të 
njëjtin kah lëvizjeje kundrejt të njëjtës periudhë 
të një viti më parë. Inflacioni i grupit “Veshje 
dhe këpucë” është ulur me 0.7 pikë përqindjeje, 
ndërsa inflacioni i grupit “pije alkolike dhe 
duhan” është rritur me 1.4 pikë përqindjeje. Një 
rënie të ndjeshme ka pësuar grupi ”Shëndeti” 
me 2.3 pikë përqindjeje në krahasim me një 
muaj më parë, duke ulur në këtë mënyrë kostot 
e konsumatorit për këto shërbime. karakteristikë 
për këtë muaj përbën rritja e kontributit të 
grupit “Duhan dhe pije alkolike”. Inflacioni i 
këtij grupi kontribuoi me 0.1 pikë përqindjeje 
në shifrën totale të inflacionit vjetor të muajit 
korrik, pavarësisht peshës së vogël që zë në 
shportën e indeksit të çmimeve të konsumit.

I.2 AMBIENTI MAkROEkONOMIk DhE ÇMIMET E kONSUMIT

Gjatë muajit korrik, politika monetare ka sinjalizuar shtrëngim 
të kushteve monetare, në funksion të përmbushjes së objektivit të 
inflacionit. Treguesit fiskalë deri në muajin korrik, kanë vepruar në kahun 
shtrëngues të kërkesës agregate. Faktorët e ofertës në inflacionin e këtij 
muaji kanë dhënë ndikim rritës, si pasojë e uljes së ofertës së mallrave 
bujqësorë dhe rritjes së masës së tejçimit të inflacionit të importuar. 
Tejçimi i efekteve të inflacionit të importuar në inflacionin vendas ka 
qenë më i plotë kundrejt periudhave të mëparshme, ndërsa roli zbutës 
i ecurisë së kursit të këmbimit ka qenë relativisht më i vogël. Goditjeve 
të kahut të ofertës pritet t’i shtohet efekti i përqëndrimit të shpenzimeve 
buxhetore gjatë pjesës së mbetur të vitit. ky faktor, i kombinuar edhe 
me stimulin e akumuluar të rritjes së kredisë, mund të sjellë presione 
inflacioniste në rritje nga ana e kërkesës.
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Grafik 3. Inflacioni vjetor i 4 grupeve kryesore në
shportën e IÇK-së (në pikë përqindjeje).
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politika Monetare
Në muajin korrik Banka e Shqipërisë ndryshoi kahun e politikës 

monetare të orientuar drejt kontrollit të presioneve inflacioniste, me 
tendencë të lehtë rritëse në periudhën afatmesme. Mbështetur në 
zhvillimet në inflacion dhe në parashikimet e inflacionit për 12 muajt në 
vijim, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në muajin korrik, rriti 
normën bazë të interesit me 0.25 pikë përqindjeje. Ritmi rritës i ofertës 
së parasë (M3) ka ardhur në rënie që nga fillimi i këtij viti dhe gjatë 
muajit qershor shënoi +9.7 për qind. Raporti i parasë jashtë bankave 
ndaj ofertës së parasë ka ruajtur tendencë të lehtë rënëse, në përputhje 
me tendencën historike.

politika Fiskale 
Në muajin qershor 2006, shpenzimet në 

total të qeverisë konfirmojnë ecurinë rënëse 
të filluar në muajin janar. Gjatë gjysmës së 
parë të vitit, realizimi i shpenzimeve dhe të 
ardhurave është përkatësisht 90 për qind 
dhe 103 për qind kundrejt planit. Në muajt 
e ardhshëm politika fiskale pritet të veprojë 
në kahun nxitës të kërkesës agregate, duke 
u bërë më pak lehtësuese në terma të 
presioneve inflacioniste në ekonomi, si pasojë 
e përshpejtimit të kryerjes së shpenzimeve 
buxhetore dhe financimit nëpërmjet 
huamarrjes së brendshme.

kursi i këmbimit, Çmimet e naftës dhe Inflacioni 
i Importuar 

Rritja e vazhdueshme e çmimeve 
të produkteve energjitike në tregjet 
ndërkombëtare dhe rritja gjatë dy muajve 
të fundit e inflacionit të vendeve fqinje, 
tregojnë për një presion të jashtëm në rritje 
në inflacionin vendas. Ndryshimi i ecurisë së 
kursit të këmbimit të lekut me euron është 
i rëndësishëm nga pikëpamja e tejçimit 
të inflacionit të importuar në çmimet e 
konsumatorit vendas. Vlerësimi mujor sezonal 
i lekut ndaj euros i muajit korrik, nuk ka qenë 
i fortë sa në të njëjtin muaj të një viti më 
parë. Leku është nënçmuar në terma vjetorë 
me 0.5 për qind kundrejt euros. Nënçmimi 
i lekut amplifikon tejçimin e çmimeve më të 
larta të produkteve ushqimore të importuara 
në normën e inflacionit vendas3.
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Grafik 4. Treguesit monetarë kryesorë.
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Grafik 5. Ecuria mujore e shpenzimeve buxhetore.
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Janar Shkurt Mars prill Maj qershor korrik
Greqi4 3.2 3.2 3.3 3.3 3.1 3.2 3.8
Itali5 2.2 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.2
Lek/Euro -2.5 -3.3 -2.9 -2.5 -1.4 -0.4 0.5
Lek/Usd 5.4 5.4 6.4 3.0 -2.1 -4.3 -4.5

Burimi: IÇK, INSTAT.

Megjithëse rritja e çmimeve të naftës në tregjet 
ndërkombëtare gjatë muajit korrik ka tentuar 
drejt stabilizimit, çmimi aktualisht i lartë përbën 
një rrezik potencial për ekonomitë evropiane. 
Rritja e çmimit në kushtet aktuale nënkupton 
kosto gjithnjë e më të papërballueshme nga 
ana e konsumatorit. Tejçimi i inflacionit të 
importuar gjatë këtij muaji, ashtu si dhe në 
muajt paraardhës u frenua vetëm pjesërisht 
nga mbiçmimi i lekut ndaj dollarit.

prodhimi bujqësor
Ritmi vjetor i rritjes së çmimeve bujqësore, 

pasi ra afër nivelit zero gjatë muajit qershor 
2006, shënoi përsëri vlera pozitive gjatë muajit 
korrik duke regjistruar vlerën +15 për qind. kjo 
erdhi kryesisht si rezultat i ofertës më të ulët të 
prodhimeve bujqësore. Megjithëse korriku është 
një periudhë gjatë të cilës prodhimi bujqësor 
duhet të ndjehej në treg, kjo tendencë nuk u 
vërejt gjatë këtij viti. Grafiku i mëposhtëm, 
pasqyron rritjen e ndjeshme të indeksit të 
çmimit të fruta-perimeve gjatë muajit korrik 
2006, krahasuar me vlerat negative të një viti 
më parë6.

II. ZhVILLIMET MONETARE DhE 
TREGJET

II.1 pOLITIkA MONETARE E BANkëS Së 
ShqIpëRISë

Në gjysmën e parë të vitit, politika monetare 
e Bankës së Shqipërisë ka ruajtur qëndrim neutral ndaj zhvillimeve 
monetare në ekonomi. Norma bazë e interesit prej 5 për qind është 
aplikuar në marrëveshjet e riblerjes, që prej muajit mars të vitit 2005. 
Norma e inflacionit dhe parashikimet e saj janë luhatur mesatarisht 
brenda intervalit prej 2 - 4 për qind. Megjithatë, prania e ritmeve të 
larta të zgjerimit të monetar vlerësohet të ketë ndikuar në treguesit e 
tjerë makroekonomikë. paralelisht, parashikimet rreth inflacionit kanë 

Tabelë 2. Ndryshimet vjetore 
në inflacionin e vendeve 
partnere dhe në kursin e 
këmbimit (në përqindje).
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Grafik 6. Ecuria e çmimit të naftës dhe 
ndryshimi i kursit ndaj usd

(majtas në usd, djathas në përqindje).
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Grafik 7. Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve
të fruta-perimeve (në përqindje).
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reaguar me tendenca rritjeje ndaj zhvillimeve monetare dhe atyre 
makroekonomike në tërësi. 

presionet inflacioniste në ekonomi kanë 
formuar një trend rritës të cilin e reflektuan 
qartë në ecurinë e normës së inflacionit në 
gjashtë muajt e parë të vitit, pjesërisht në sajë 
të zhvillimeve në kahun e kërkesës agregate. 
parashikimet e Bankës së Shqipërisë konfirmuan 
se trendi rritës mund të vazhdojë edhe në të 
ardhmen. politika monetare reagoi nëpërmjet 
ndryshimit të qëndrimit nga kah neutral në 
kah shtrëngues. qëndrimi u kushtëzua nga 
parashikimet dhe pritshmëritë për normën 
e inflacionit në periudhën afatmesme. Në 
përputhje me këtë qëndrim, norma bazë e 
interesit të marrëveshjeve të riblerjes u rrit me 
0.25 pikë përqindjeje në 5.25 për qind, në 
mbledhjen e këshillit Mbikëqyrës të datës 12 
korrik.

Sistemi bankar ka reaguar nëpërmjet rritjes së normave të interesit 
të investimit në letrat me vlerë të qeverisë, ndërsa norma e interesit 
njëditor në tregun ndërbankar është orientuar drejt normës bazë të 
interesit. Ndonëse të dhënat janë paraprake, sistemi bankar tenton të 
reagojë me vonesa kohore në drejtim të rritjes së normave të interesit 
të pranimit të depozitave.

Ndryshimi
Obligacione 2 vjeçare  + 0.6 pp
Bono thesari - 12 mujore  + 0.5 pp
Bono thesari - 6 mujore + 0.3 pp
Bono thesari - 3 mujore + 0.1 pp

Tregu ndërbankar njëditor + 0.6 pp
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gjatë muajve korrik-gusht, Banka e Shqipërisë ka qenë e pranishme 
në tregjet e parasë, nëpërmjet operacioneve të marrëveshjeve të 
riblerjes për tërheqjen e likuiditetit të sistemit bankar me shumë të 
pakufizuar dhe çmim fiks, si dhe nëpërmjet instrumenteve të depozitës 
njëditore. Gjithashtu, gjatë muajit korrik Banka e Shqipërisë ka realizuar 
ndërhyrje në tregun valutor, duke injektuar likuiditet në sistem në rreth 
1.4 miliardë lekë. Në sajë të këtyre operacioneve Banka e Shqipërisë 
ka mundësuar respektimin e objektivave sasiorë. Ndërsa përmbushja 
e këtyre objektivave operacionalë përbën kriter kondicionaliteti për 
marrëveshjen trevjeçare pRGF/EFF, ajo garanton rritje të parasë së 
gjerë që mundëson ruajtjen nën kontroll të presioneve inflacioniste të 
kahut të ofertës së parasë.

Norma bazë e interesit në ekonomi
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Grafik 8. Norma bazë e interesit.

Tabelë �. Ndryshimi 
i normave të interesit 

në tregun e letrave me 
vlerë të qeverisë (në pikë 

përqindjeje)�.
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Dhjetor ‘05 Mars ‘06 prill ‘06 Maj ‘06 qershor ‘06 korrik ‘06*
Rezervat Ndërkombëtare Neto (milionë dollarë)
Objektivi 1,184 1,117 1,115 1,113 1,112 1,163
Aktuale 1,184 1,215 1,219 1,243 1,237 1,250
Diferenca - 98.0 104.0 129.7 125.1 87.6
Mjetet e Brendshme Neto (miliardë lekë)
Objektivi 82 85.0 86.7 88.3 90.0 87.6
Aktuale 77 61.8 65.0 62.5 67.7 70.0
Diferenca - 5 -23.2 -21.7 - 25.8 - 22.3 - 17.6
kredia e Brendshme Neto për qeverinë (miliardë lekë)
Objektivi 306.7 314.6 315.9 317.2 318.6 320.6
Aktuale 306.7 300.5 297.1 297.3 297.7 --
Diferenca - - 14.1 - 18.8 - 19.9 - 20.8 --

Të dhëna operative për muajin korrik.
Burimi: Banka e Shqipërisë.

II.2 EcURIA E AGREGATëVE MONETARë

Oferta monetare është rritur me 1.1 për qind 
në terma mujorë8. Zgjerimi monetar në muajin 
qershor rezulton më i lartë se në muajt e tjerë 
të gjashtëmujorit, në përputhje me zhvillimet 
sezonale të ekonomisë. kërkesa në rritje për 
mjete monetare gjatë muajve të verës, motivon 
rritje të parasë së gjerë. Megjithatë, në terma 
vjetorë, rritja e ofertës monetare është në linjë 
me tendencën e zgjerimit monetar të vërejtur në 
dymbëdhjetë muajt e fundit. Në terma vjetorë, 
rritja e ofertës monetare prej 9.7 për qind është 
në përputhje me tendencën rënëse të saj.

Struktura kohore dhe ajo valutore e M3 
kanë ruajtur tendencat drejt rritjes së peshës 
së depozitave në valutë dhe rritjes sezonale të 

Tabelë �. Realizimi i 
objektivave sasiorë të 
Bankës së Shqipërisë.
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Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 9. Rritja vjetore e ofertës monetare
dhe e përbërësve të saj.
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Grafik 10. Struktura kohore dhe valutore e M3.
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 Burimi: Banka e Shqipërisë.

Grafik 11. Kontributet e kredisë për sektorin
privat dhe pozicionit fiskal në zgjerimin e M3

(ndryshimet 12-mujore në miliardë lekë).
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kërkesës për para në qarkullim. Raporti i parasë jashtë bankave ndaj 
M3 ishte 23.7 për qind, kundrejt 23.5 për qind në një muaj më parë. 
kërkesa për mjete monetare në qarkullim çon në rritjen sezonale të 
parasë jashtë bankave gjatë muajve të verës. pesha e depozitave në 
valutë në stokun e parasë së gjerë është rritur në 27.9 për qind kundrejt 
25.1 për qind një vit më parë.

Në kahun e kërkesës, oferta monetare është rritur në sajë të kërkesës së 
sektorit privat për para. Rritja e kredisë për sektorin privat të ekonomisë 
ka qenë kontribuesi kryesor në zgjerimin e ofertës monetare. Raporti 
i kredisë ndaj ofertës monetare, M3, është 25.7 për qind kundrejt 
16.1 për qind në të njëjtën periudhë të një viti më parë, rreth 1.1 pikë 
përqindjeje më i lartë se në muajin maj. Gjithashtu, pesha e kredisë 
ndaj pBB-së është rritur në rreth 17.8 për qind ose 6.0 pikë përqindjeje 
më i lartë se në muajin qershor të vitit 2005.

në miliardë lekë qershor Ndryshimi mujor Ndryshimi vjetor
2006 absolut përqindje absolut përqindje

para jashtë bankave 141.0 2.8 2.0 5.2 3.8
Depozitat totale 453.5 3.6 0.8 47.4 11.7
- Depozita në lekë 287.6 -0.1 0.0 17.6 6.5
- Depozita në valutë 165.9 3.7 2.3 29.8 21.9

M1 225.0 4.1 1.9 48.1 27.2
M2 428.6 2.6 0.6 22.8 5.6
M3 594.5 6.3 1.1 52.7 9.7
Baza monetare 194.6 3.9 2.1 14.1 7.8

Burimi: Banka e Shqipërisë.

II.3 këRkESA E BRENDShME

kredia për ekonominë
kredia për ekonominë u rrit me 6.4 miliardë 

lekë. Teprica e kredisë për ekonominë prej 
152.8 miliardë lekësh rezulton 59.3 për qind 
më e lartë se në të njëjtën periudhë të një viti më 
parë. Ritmi vjetor i rritjes së kredisë ka shfaqur 
tendenca zbutëse, ndonëse luhatet në intervale 
relativisht të larta kundrejt ecurisë historike. Në 
gjashtë muajt e parë të vitit, teprica e kredisë 
për ekonominë është rritur me 30.8 miliardë 
lekë ndërsa ritmi i rritjes vjetore të kredisë është 
zbutur në rreth 59 për qind.

Struktura valutore e kredisë shfaq tendencën 
zhvendosëse drejt kredisë në lekë. kredia në 
lekë u rrit me 3.3 miliardë lekë, kundrejt rritjes 
prej 3.1 miliardë lekësh të kredisë në valutë. 
Raporti i kredisë në lekë ndaj kredisë totale është 

Tabelë �. Ecuria e 
agregatëve monetarë.
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Grafik 12. Ecuria e raportit të kredisë ndaj
M3 dhe PBB (shkalla majtas) dhe norma

vjetore e totalit të kredisë (shkalla djathtas).
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rritur në 28.2 për qind. Tendencat historike konfirmojnë se orientimi i 
bankave drejt kreditimit në lekë është shoqëruar me ulje të normave të 
interesave të kredidhënies në lekë.

2006
2002 2003 2004 2005 Tr I Maj qershor

Raporti kredi / depozita 13.5 15.7 19.0 28.5 30.4 32.6 33.7
kredi për ekonominë/ aktive totale 11.5 13.7 16.6 25.0 26.3 28.0 28.7
(në % ndaj M3)
kredi e brendshme 70.8 71.5 68.8 70.0 70.1 72.8 70.8
- kredi për qeverinë 61.5 60.2 55.0 48.9 46.9 47.1 61.5
- kredi për ekonominë 9.3 11.3 13.8 21.1 23.2 24.9 25.7
(në % ndaj pBB)
kredia për ekonominë 6.2 7.4 9.1 14.6 15.9 17.1 17.7
Depozita totale 45.8 47.3 48.2 51.2 52.3 52.5 52.5

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Mjetet valutore neto
Mjetet valutore të sistemit bankar janë ulur 

me 17 milionë usd. Duke mënjanuar efektin 
e kursit të këmbimit, këto mjete rezultojnë me 
rritje prej 2.6 milionë usd. Rezerva valutore 
neto e Bankës së Shqipërisë është ulur me 17.5 
milionë usd, kryesisht në sajë të efektit të kursit 
të këmbimit euro/usd (nënçmimi i euros me 0.4 
për qind). Ndërsa, mjetet valutore të bankave 
tregtare janë rritur lehtë, me 0.4 milionë usd. 
Rritja e mjeteve në valutë është shoqëruar 
paralelisht me rritje të detyrimeve valutore, të 
shprehura si kredi nga jorezidentët, duke dhënë 
një efekt neto më të ulët.

kërkesa e qeverisë për para
Suficiti buxhetor arriti nivelin 9.2 miliardë 

lekë duke ulur më tej kërkesën për para të 
qeverisë. ky zhvillim ka thelluar nivelin negativ 
të financimit të brendshëm, me rreth 4.4 
milionë lekë krahasuar me një muaj më parë. 
Depozitat e qeverisë janë ulur në nivelin 2.1 
miliardë lekë. qeveria ka vazhduar të rrisë 
borxhin afatgjatë duke emetuar obligacione 
dyvjeçare në rreth 2 miliardë lekë. Efekti neto 
i bonove të thesarit vazhdon të jetë negativ, 
duke shënuar thellim të mëtejshëm me 4.4 
miliardë lekë për muajin qershor. Gjithashtu, 
qeveria ka rritur sasinë e repove të anasjellta 
me bankat tregtare, me rreth 2 miliardë 
lekë.
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Grafik 13. Normat vjetore të rritjes së kredisë.

Tabelë 6. Treguesit kryesorë 
të kredisë dhe depozitave 
(në përqindje).
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Grafik 14. Mjetet valutore neto të
sistemit bankar (milionë usd).
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II.4 TREGJET FINANcIARE DhE EcURIA E 
NORMAVE TE INTERESIT

Reagimi i tregjeve ndaj politikës monetare 
shtrënguese ka qenë i pjesshëm. Rritja e 
interesave, është pasqyruar fillimisht në tregun 
primar, në tregun e obligacioneve dyvjeçare 
dhe të depozitave dyvjeçare në lekë. 

Gjithashtu, janë vërejtur luhatje të interesave 
në depozitat tremujore, gjashtëmujore dhe 
dymbëdhjetëmujore në lekë. Në këtë sjellje të 
tregjeve, ka ndikuar niveli i lartë i likuiditetit 
në sistem në intervalin 7-9 miliardë lekë si 
dhe mundësitë e kufizuara të investimit në 
treg primar dhe në tregun kredive. Efekti i 
rritjes së normës bazë në tregun e depozitave 
tenton të realizohet me vonesa kohore.

Tregu ndërbankar është karakterizuar 
nga luhatja e interesave rreth normës bazë 
të interesit. Spread-i midis interesave të 
huamarrjeve njëditore dhe normës bazë të 
interesit është zgjeruar nga 0.4 për qind në 
muajin qershor në 0.7 për qind në muajin 
korrik. Ndërsa sistemi ka rezultuar me teprica 
të konsiderueshme likuiditeti, vlerësohet se 
normat e interesit në tregun ndërbankar janë 
ndikuar kryesisht nga luhatjet e sasisë së 
likuiditetit në këtë treg9. Tregu i letrave me 
vlerë i është përgjigjur më shpejt, sinjaleve 
të politikës monetare, duke rritur yield-et 
e bonove të thesarit dhe të obligacioneve 
dyvjeçare.

Reagimi i këtyre tregjeve ka qenë në masë 
më të vogël se rritja e sinjalizuar nga Banka 
e Shqipërisë, ndërkohë që yield-i i bonove 
të thesarit tremujore është i ndjeshëm ndaj 
raportit kërkesë/ofertë të tregut primar në 
periudhën afatshkurtër. 

portofoli i sistemit bankar në bono thesari 
ka ruajtur tendencën rënëse në muajin korrik 
(0.9 miliardë lekë më pak se në muajin 
qershor), ndërkohë që është rritur me 5.0 
miliardë lekë portofoli i obligacioneve 
dyvjeçare dhe trevjeçare.
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Grafik 15. Zhvillimet në financimin e deficitit
 (kumulative) (në miliardë lekë).
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Grafik 16. Normat e interesit në treg
ndërbankar dhe politika monetare.
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Grafik 17. Yield-i i bonove të thesarit dhe
i obligacioneve 2-vjeçare.
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3 mujore 6 mujore 12 mujore
Ndryshimi i normës bazë të interesit 0.25%
Ndryshimi i yield-it të bonove të thesarit 0.02% 0.15% 0.20%

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Me gjithë rritjen e yield-eve në tregun e letrave me vlerë, ato vazhdojnë 
të mbeten pranë niveleve më të ulëta historike. Me rritjen e kërkesës së 
qeverisë për likuiditete, pritet të ketë rritje të këtyre yield-eve në muajt 
në vijim. Në muajin korrik, kostoja e ndërmjetësimit financiar është 
rritur si rezultat i rritjes së interesave në tregun primar dhe i uljes së 
interesave të depozitave në lekë.

Afati maturimit qershor 2006 korrik 2006
3-mujore 1.5 pp 1.6 pp
6-mujore 1.1 pp 1.4 pp
12-mujore 0.7 pp 1.0 pp

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Në muajin qershor, normat e interesit të depozitave në lekë të të 
gjitha afateve kanë pësuar rënie. Sipas të dhënave operative, rënia 
ka vazhduar edhe gjatë muajit korrik, me përjashtim të depozitave me 
afat mbi dy vjet. Sipas të dhënave operative për muajin korrik, rritja e 
normave të interesit në valutë ka çuar në ngushtimin e spread-it midis 
interesave të depozitave në lekë dhe atyre në valutë.

Shtrëngimi i politikës monetare nga Rezerva 
Federale dhe Banka qendrore Evropiane gjatë 
vitit 2006, ka ndikuar në rritjen e interesave të 
depozitave në euro dhe në dollarë10. Tendenca 
rritëse e interesave të depozitave në valutë, 
ka vazhduar për gati dy vjet, duke reflektuar 
zhvillimet në politikën monetare shtrënguese 
të Rezervës Federale dhe të Bankës qendrore 
Evropiane. Gjithashtu, në muajin qershor, 
interesat e kredive me afat 6 muaj -1 vit në usd 
dhe euro, dhe interesat e kredive me afat 1-
3 vjet në euro kanë pësuar rritje. për të gjitha 
kreditë e tjera në lekë dhe në valutë vërehen 
ulje të lehta të normave të interesit. kostoja 
e ndërmjetësimit, e llogaritur si diferencë e 
interesit të kredive ndaj interesit të depozitave 
me afat dymbëdhjetëmujor, ka rezultuar rreth 
7.0 pikë përqindjeje në lekë, mbi 6.0 pikë përqindjeje në usd dhe mbi 
4.0 pikë përqindjeje në euro.

kursi i këmbimit
këmbimi i lekut kundrejt monedhave të huaja ka qenë në nivele të 

qëndrueshme gjatë muajve të parë të verës. Gjatë kësaj periudhe leku nuk 

Tabelë �. Reagimi i tregut 
primar krahasuar me rritjen 
e sinjalizuar nga Banka e 
Shqipërisë në muajin korrik 
2006 (në pikë përqindjeje).

Tabelë 8. Kostoja e 
ndërmjetësimit (diferenca 
midis interesave në tregun 
primar dhe në tregun e 
depozitave në lekë në pikë 
përqindjeje).
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Grafik 18. Spread-i i interesave të depozitave
lekë - valutë në terma nominalë.
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ka shfaqur luhatshmërinë që e ka karakterizuar 
në vitet e kaluara. Në terma mujorë, leku është 
mbiçmuar në muajin korrik lehtësisht kundrejt 
të dyja monedhave, euro dhe usd me rreth 1.1 
dhe 1.4 për qind, përkatësisht. Në terma vjetorë 
leku është nënçmuar kundrejt euros me 0.5 
për qind dhe është mbiçmuar kundrejt dollarit 
me 4.5 për qind. Në fund të javës së parë të 
muajit gusht, normat e këmbimit të lekut ishin 
përkatësisht 95.7 lek/usd dhe 122.3 lek/euro.

ShëNIME

1 Burimi: ISTAT; faqja e internetit http://www.istat.it
2 Burimi: Shërbimi kombëtar Statistikor i Greqisë; faqja e internetit: 

http://www.statistics.gr
3 Inflacioni i grupit analog të ushqimeve në Greqi shënoi rreth +6 

për qind në korrik 2006.
4 Burimi: Shërbimi kombëtar Statistikor i Greqisë; faqja e internetit: 

http://www.statistics.gr
5 Burimi: Instituti i Statistikave të Italisë; faqja e internetit http://www.

istat.it
6 Grafiku ndërtuar me të dhëna paraprake të siguruara  nga Ministria 

e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së konsumatorit.
7 Ndryshimi i normave të interesit midis ankandeve të datave 04 

korrik dhe 15 gusht.
8 Të dhënat rreth agregatëve monetarë i përkojnë muajit qershor 

nëse nuk specifikohet ndryshe.
9 Rritja e interesave në tregun ndërbankar, është bërë në periudhën 

e llogaritjes së rezervës së detyruar, e cila përkon me periudhën para 
sinjalizimit të politikës monetare.

10 përjashtim bëjnë interesat e depozitave me afat njëmujor dhe 
dymbëdhjetëmujor në dollarë, të cilat kanë pësuar rënie të lehtë prej 
0.03 pikë përqindjeje dhe 0.09 pikë përqindjeje përkatësisht.
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Grafik 19. Kursi nominal efektiv i këmbimit
 – NEER (majtas) dhe kursi i këmbimit

(- /mbiçmim). 
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 62, datë 30.08.2006

pëR 
MIRATIMIN E DEkLARATëS Së BANkëS Së ShqIpëRISë “MBI 

STABILITETIN E SISTEMIT FINANcIAR Në ShqIpëRI”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 69, pika 6 të ligjit nr.8269, datë 
23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë” të ndryshuar me propozimin 
e Departamentit të Mbikëqyrjes, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë,

VENDOSI:

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

2. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit për publikimin dhe dërgimin e deklaratës 
kuvendit të Shqipërisë, presidentit të Republikës, këshillit të Ministrave, 
Ministrisë Financave dhe Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe 
Energjitikës.

3. ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEkRETARI kRYETARI

YLLI  MEMIShA ARDIAN FULLANI



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 8
numër 9

korrik 2006

vëllimi 8
numër 9
korrik 2006

20 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 2�

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 8
numër 9

korrik 2006

vëllimi 8
numër 9
korrik 2006

20 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 2�

BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI  MBIkëqYRëS

DEkLARATë E BANkëS Së ShqIpëRISë
“MBI STABILITETIN E SISTEMIT FINANcIAR Në ShqIpëRI”

Në mbështetje të kërkesës së ligjit nr.8269, datë 23.12.1997 “për 
Bankën e Shqipërisë” dhe të detyrimit për të tërhequr vëmendjen e 
institucioneve të vendit, të tregut financiar dhe të operatorëve të tij, si 
edhe të publikut, mbi rreziqet që mund të kërcënojnë qëndrueshmërinë 
e sistemit financiar dhe veçanërisht të atij bankar, në vend, Banka e 
Shqipërisë publikon këtë deklaratë periodike. 

Në fund të gjashtëmujorit të parë të vitit 2006, sistemi bankar paraqet 
tregues të mirë të likuiditetit dhe të kapitalizimit. Ai vijon të realizojë një 
veprimtari fitimprurëse, duke krijuar hapësira për zgjerimin e saj edhe 
në të ardhmen. kreditimi i ekonomisë ka vijuar me ritme të shpejta, 
ndonëse ritmi vjetor i rritjes është më i ulët se ai i shënuar gjatë vitit 
2005. Sistemi bankar ka zgjeruar më tej rrjetin e tij, duke u shtrirë 
gjithnjë e më tepër në territorin e vendit. 

Në fund të gjashtëmujorit të parë të vitit, treguesit kryesorë të sistemit 
bankar, paraqiten si më poshtë:

Treguesi Dhjetor ‘05 qershor ‘06*

Mjaftueshmëria e kapitalit 18.90% 17.38%
kapitali aksioner (milionë lekë) 34,506.50 36,162.87
Rezultati neto (milionë lekë) 6,626.70 3,239.42
kredia me probleme neto / kredia neto 0.83% 1.98%
kredia me probleme, bruto / totali i bilancit 0.55% 1.1%

* Për muajin qershor janë të dhëna operative.

Zgjerimi i veprimtarisë së sistemit bankar dhe rritja e kreditimit, janë 
rezultat i natyrshëm i përmirësimit të eficiencës së përdorimit të burimeve 
financiare. Ritmi i shpejtë i këtij zgjerimi, në një mjedis konkurrencial, 
ka rritur presionin ndaj bankave për të vepruar brenda standardeve të 
adoptuara në drejtim të sistemeve të kontrollit dhe të monitorimit të 
drejtimeve kryesore të veprimtarisë. Zhvillimet e gjashtëmujorit të parë 
të këtij viti tregojnë se ritmi i shpejtë i investimeve të burimeve financiare 
në instrumente që sigurojnë një normë fitimi më të lartë, ka çuar në 
një ulje të mëtejshme të normës së mjaftueshmërisë së kapitalit dhe 
në rritjen e treguesve të kredive me probleme. Ndonëse këta tregues 
janë në përputhje me kërkesat e kuadrit rregullativ mbikëqyrës, Banka 
e Shqipërisë kërkon nga strukturat drejtuese të bankave tregtare, të 
hartojnë politika të ekuilibruara dhe më realiste zhvillimi dhe të forcojnë 
kapacitetet analizuese të rreziqeve të veprimtarisë. Nga ana e saj, 
Banka e Shqipërisë do të marrë disa masa të cilat adresojnë çështjet e 
ngritura më sipër në afat të shkurtër. këto masa lidhen me ndryshime 
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në kuadrin rregullativ si edhe me forcimin e inspektimeve në banka, 
duke synuar ruajtjen e kapitalizimit të mirë të veprimtarisë bankare në 
tërësi dhe ruajtjen e cilësisë së aktiveve, veçanërisht të portofolit të 
kredisë. Në afat më të gjatë, Banka e Shqipërisë gjykon se standardet 
e kryerjes së veprimtarisë bankare do të përmirësohen, me miratimin e 
projektligjit “për bankat në Republikën e Shqipërisë”. 

Në vijim, Banka e Shqipërisë tërheq vëmendjen e autoriteteve mbi 
efektin që ushtron politika fiskale në sjelljen e likuiditetit të tregut 
ndërbankar në tërësi. Gjykojmë se është e nevojshme që nëpërmjet 
shfrytëzimit maksimal të strukturave ndërinstitucionale zyrtare, të forcohet 
komunikimi për diskutimin më të gjerë dhe në kohë, të çështjeve që 
dalin në këtë kuadër.

Si konkluzion, sistemi bankar vijon të jetë i kapitalizuar mirë dhe 
të kreditojë në mënyrë të qëndrueshme ekonominë e vendit. këto 
zhvillime pozitive pritet të vazhdojnë edhe në të ardhmen. por, ritmet 
e shpejta të zgjerimit të veprimtarisë së sistemit bankar, në kushtet e 
një mjedisi konkurrues, duhet të shoqërohen me një vëmendje më të 
madhe në drejtim të ruajtjes së cilësisë së aktiveve. Banka e Shqipërisë, 
në bashkëpunim me bankat tregtare, është në prag të marrjes së disa 
masave që synojnë zbutjen e elementeve të rrezikut që shoqërojnë 
zgjerimin e shpejtë të veprimtarisë bankare.
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 63, datë  30.08.2006 

pëR 
MIRATIMIN E TRANSFERIMIT Të pRONëSISë Së 11.25 pëR qIND Të 

AkSIONEVE Në kApITALIN AkSIONER Të BANkëS pROcREDIT Sh.A., 
NGA BANkA EVROpIANE pëR RINDëRTIM DhE ZhVILLIM TEk pROcREDIT 

hOLDOMG A.G.,GJERMANI

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “e” të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë” të ndryshuar dhe të 
rregullores “për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari bankare 
në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar me propozimin e Departamentit 
të Mbikëqyrjes, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të japë miratimin për transferimin e pronësisë së 11.25 për qind 
të aksioneve në kapitalin aksioner të Bankës procredit sh.a., nga 
Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim tek aksioneri ekzistues 
procredit holding A.G., Gjermani. 

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

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

4. 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. 64, datë 30.08.2006

pëR 
MIRATIMIN E RREGULLORES “pëR pROcEDURAT E BOTIMEVE Në 

BANkëN E ShqIpëRISë”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “f” të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë” të ndryshuar me propozim 
të Departamentit të Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit Evropian dhe 
komunikimit, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë rregulloren “për procedurat e botimeve në Bankën e 
Shqipërisë” bashkëlidhur këtij vendimi.

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

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

4. Të gjitha vendimet dhe aktet e tjera nënligjore në fuqi që bien ndesh 
me këtë rregullore shfuqizohen. 

5. ky vendim hyn në fuqi në datën e botimit në Buletinin Zyrtar të Bankës 
së Shqipërisë. 

SEkRETARI kRYETARI

YLLI  MEMIShA ARDIAN FULLANI
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RREGULLORE 
“pëR pROcEDURAT E BOTIMEVE Në BANkëN E ShqIpëRISë”

kREU I
Të pëRGJIThShME

Neni 1 
Objekti

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i procedurave për 
klasifikimin, hartimin, redaktimin, miratimin dhe publikimin e raporteve 
dhe botimeve të Bankës së Shqipërisë. 

Neni 2
Baza ligjore

kjo rregullore nxirret në zbatim dhe në përputhje me:
1. Ligjin nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar.
2. Akte të tjera ligjore e nënligjore në Bankën e Shqipërisë.

Neni 3
klasifikimi i botimeve 

Botimet në Bankën e Shqipërisë klasifikohen:
a) Sipas detyrimit ligjor të publikimit, në botime formale dhe botime 

promocionale. 
b) Sipas intervaleve kohore të publikimit, në botime periodike dhe 

joperiodike. 

kREU II
BOTIMET FORMALE

Neni 4
Raporti Vjetor i Bankës së Shqipërisë

1. Raporti Vjetor i Bankës së Shqipërisë përgatitet nga të gjitha 
njësitë e Bankës së Shqipërisë.

2. Raporti Vjetor përmban një analizë të gjendjes ekonomiko-
financiare të vendit si dhe veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë 
gjatë një viti; të zhvillimeve në ekonominë botërore dhe impaktin 
e saj mbi ekonominë vendase; të zhvillimeve në tregjet monetare, 
mbikëqyrjen bankare si dhe të veprimtarive të tjera të Bankës së 
Shqipërisë; pasqyrat dhe llogaritë financiare, të shoqëruara nga 
opinioni i kontrollorëve, lidhur me gjendjen financiare të Bankës 
së Shqipërisë. 

3. Raporti Vjetor merret në shqyrtim nga këshilli Mbikëqyrës i 
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Bankës së Shqipërisë në mbledhjen e parë të muajit mars dhe 
dërgohet në kuvend në fund të këtij muaji. 

4. Raporti Vjetor, i paraqitet kuvendit nga Guvernatori në emër të 
këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.

5. Me miratimin nga këshilli Mbikëqyrës, Raporti Vjetor i Bankës 
së Shqipërisë, dorëzohet në Departamentin e Marrëdhënieve 
me Jashtë, Integrimit Evropian dhe komunikimit (Sektorin e 
Botimeve).

Neni 5
Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes

1. Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes përgatitet nga Departamenti i 
Mbikëqyrjes dhe përmban: një analizë vjetore të veprimtarisë 
së sistemit bankar dhe të mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë; 
një kuadër të plotë të ndryshimeve rregullatore mbikëqyrëse në 
përshtatje me standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare; 
statistika dhe informacione mbi subjektet e licencuara nga Banka 
e Shqipërisë si dhe çështje të ecurisë së sistemit bankar. 

2. Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes përgatitet në muajin korrik të çdo 
viti. 

3. Me miratimin nga këshilli Mbikëqyrës, Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes  
dorëzohet në Departamentin e Marrëdhënieve me Jashtë, 
Integrimit Evropian dhe komunikimit (Sektorin e Botimeve). 

Neni 6
Buletini Vjetor i Bilancit të pagesave

1. Buletini Vjetor i Bilancit të pagesave përgatitet nga Departamenti 
i Statistikës dhe përmban: një analizë të hollësishme të zhvillimeve 
të sektorit të jashtëm të ekonomisë shqiptare; analizë të bilancit 
të pagesave; analiza të zhvillimeve në tregtinë e jashtme sipas 
grupmallrave dhe shteteve; analiza të ecurisë së llogarisë korente 
dhe llogarisë kapitale e financiare.

2. Buletini Vjetor i Bilancit të pagesave përgatitet në muajin korrik 
të çdo viti. 

3. Me miratimin nga këshilli Mbikëqyrës, Buletini Vjetor i Bilancit 
të pagesave dorëzohet në Departamentin e Marrëdhënieve 
me Jashtë, Integrimit Evropian dhe komunikimit (Sektorin e 
Botimeve).

Neni 7
Buletini Ekonomik

1. Buletini Ekonomik botohet çdo tre muaj dhe mund të 
përmbajë: deklaratat zyrtare të Bankës së Shqipërisë; 
prononcime të administratorëve të Bankës së Shqipërisë 
në publik; artikuj të punonjësve të Bankës së Shqipërisë që 
trajtojnë çështje ekonomike, financiare e juridike; rezultate të 
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vrojtimeve statistikore të kryera nga Banka e Shqipërisë; të 
dhëna statistikore për sistemin bankar, për situatën monetare 
dhe ekonominë reale; strukturën organizative dhe drejtuesit e 
Bankës së Shqipërisë; listën e bankave dhe institucioneve të 
tjera financiare të licencuara nga Banka e Shqipërisë si dhe 
adresat e kontaktet e tyre. 

2. Rubrikat e Buletinit Ekonomik miratohen nga Drejtori i 
Departamentit të Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit Evropian 
dhe komunikimit. 

3. Departamentet e Bankës së Shqipërisë janë të detyruara të 
paraqesin në kohë materialet që kërkohet të botohen, në rastet 
kur këto përbëjnë detyrim ligjor për Bankën e Shqipërisë. 

4. punonjësit e departamenteve të Bankës së Shqipërisë mund të 
botojnë artikuj në Buletinin Ekonomik me pëlqimin paraprak të 
drejtorit të departamentit përkatës. 

Neni 8
Raporti Statistikor

1. Raporti Statistikor është botim i përmuajshëm që përgatitet 
nga Departamenti i Statistikës dhe përmban të dhëna për 
sektorin real, sektorin financiar, sektorin fiskal dhe sektorin e 
jashtëm. 

2. Raporti Statistikor dorëzohet për redaktim dhe përkthim në 
Departamentin e Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit Evropian 
dhe komunikimit (Sektorin e Botimeve) 58 ditë mbas periudhës 
së referencës (fundit të muajit përkatës).

3. këto procese realizohen brenda 5 ditëve pune. 

Neni 9
Buletini Zyrtar

1. Buletini Zyrtar është botim që përgatitet jo më pak se një 
herë në muaj dhe përmban të gjitha vendimet e këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë me përjashtim të atyre që 
kanë karakter sekret ose konfidencial, rregullore, deklarata, 
opinione, rekomandime si dhe çdo akt tjetër me karakter të 
përgjithshëm, që gjykohen të përshtatshme për t’u botuar nga 
këshilli Mbikëqyrës. 

2. Sekretari i këshillit Mbikëqyrës vë në dispozicion të Departamentit 
të Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit Evropian dhe komunikimit 
të gjithë materialin që duhet të botohet. 

3. Botimi përgatitet nga Sektori i Botimeve brenda 4 ditëve pune, 
pas ditës që këtij sektori i vihen në dispozicion materialet për 
botim. 
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kREU III
DISpOZITA Të pëRBAShkëTA pëR BOTIMET FORMALE

Neni 10

1. Materiali dorëzohet në Departamentin e Marrëdhënieve 
me Jashtë, Integrimit Evropian dhe komunikimit, me qëllim 
përgatitjen e tij për botim, redaktohet, përkthehet, formatohet 
dhe përgatitet për shtyp nga specialistët e Sektorit të Botimeve. 

2. Materiali i përgatitur për shtyp sipas pikës 1 të këtij neni, kalon 
për printim në filma, në një agjenci të specializuar në këtë fushë. 
Materiali hapet dhe kontrollohet në ambientet e agjencisë së 
printimit të filmave, në prani të specialistit të botimeve të Bankës 
së Shqipërisë, që ka përgatitur materialin për shtyp. 

3. Materiali i printuar në filma tërhiqet që nga agjencia e printimit 
dhe përgatitet brenda 2 javëve pas marrjes së filmave.

4. Raporti Statistikor dhe Buletini Zyrtar përjashtohen nga zbatimi i 
rregullimeve të pikave 2 dhe 3 të këtij neni. 

Neni 11
Shpërndarja

1. Botimi shpërndahet brenda dy ditësh nga njësia përkatëse e 
Departamentit të Administrimit. 

2. Me shpërndarjen e botimit, specialisti për botimet dorëzon në 
formatin që i kërkohet këtë material tek administruesi i faqes së 
internetit. 

3. kalendari i shpërndarjes së botimeve periodike përpilohet çdo 
vit dhe përditësohet rast pas rasti. Ai miratohet nga Drejtori i 
Departamentit të Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit Evropian 
dhe komunikimit. 

kREU IV 
BOTIMET pROMOcIONALE

Neni 12
Botimet profesionale

Botimet profesionale janë botimet e përgatitura nga specialistë të 
Bankës së Shqipërisë, në formën e materialeve të diskutimit, librave 
dhe artikujve. 

Neni 13
Botimet edukative

1. Botimet edukative janë botimet e përgatitura nga specialistë të Bankës 
së Shqipërisë, për t’i transmetuar publikut një mesazh të caktuar. 
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2. Botimet edukative iniciohen nga Departamenti i Marrëdhënieve me 
Jashtë, Integrimit Evropian dhe komunikimit (Sektori i Botimeve) 
dhe në varësi të tematikës së tyre, përgatiten nga Sektori i Botimeve 
ose në bashkëpunim me specialistë të Bankës së Shqipërisë. 

Neni 14
Botime promocionale të tjera

Botimet promocionale të tjera përfshijnë botime të përgatitura nga 
një ose më shumë departamente të Bankës së Shqipërisë, në zbatim 
dhe në përputhje me dispozitat ligjore dhe nënligjore, në zbatim të 
kodeve të praktikave më të mira të transparencës si dhe të nevojave të 
Bankës së Shqipërisë. 

Neni 15
Dispozita të përbashkëta për botimet promocionale

1. Materiali paraqitet në Redaksinë e Botimeve, e cila e shqyrton 
duke vlerësuar cilësinë e përmbajtjes dhe dobishmërinë e tij. Në 
përfundim, Redaksia e Botimeve vendos për botimin e tij ose jo, 
si edhe për nevojën e përkthimit të tij në një gjuhë të huaj. 

2. Materiali i miratuar nga Redaksia e Botimeve paraqitet në 
Departamentin e Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit Evropian 
dhe komunikimit (Sektori i Botimeve) për përgatitjen për botim. 

3. Materiali redaktohet, përkthehet në rast se është propozuar, 
formatohet dhe dërgohet për botim brenda dy javësh.

Neni 16

1. Botimi përgatitet brenda tre javësh nga dita e dorëzimit të 
materialit. 

2. Specialisti i formatimit në Sektorin e Botimeve, ndjek nga afër 
shtypjen e materialit.

3. Botimi shpërndahet brenda dy ditësh nga Departamenti i 
Administrimit, në bazë të listës së miratuar nga Drejtori i 
Departamentit të Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit Evropian 
dhe komunikimit.

4. Me shpërndarjen e botimit, nëse çmohet e arsyeshme, materiali 
publikohet në faqen e internetit të Bankës së Shqipërisë. 

kREU V
REDAkSIA E BOTIMEVE

Neni 17
përbërja dhe drejtimi

1. Redaksia e Botimeve është një strukturë vendimmarrëse e 
kryesuar nga Guvernatori i Bankës së Shqipërisë. 
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2. Redaksia e Botimeve përbëhet nga Guvernatori dhe 4 anëtarë 
të emëruar prej tij, punonjës me arsim të lartë dhe me vjetërsi 
pune të paktën 5 vjet në Bankën e Shqipërisë dhe me përvojë në 
fushën akademike.

Neni 18
Funksionet dhe detyrat

1. Redaksia e Botimeve është përgjegjëse për botimet profesionale, 
botimet edukative dhe botimet promocionale të tjera. 

2. Redaksia e Botimeve, çdo vit rishikon dhe vendos në lidhje me 
përshtatshmërinë e botimeve të Bankës së Shqipërisë. 

3. Në përputhje me nevojat dhe strategjinë e Bankës së Shqipërisë, 
Redaksia e Botimeve vendos për shtimin ose pakësimin e 
titujve. 

4. Detyrat kryesore të Redaksisë së Botimeve të Bankës së Shqipërisë 
janë:

a) Gjykimi mbi cilësinë profesionale dhe konkluzionet e 
materialeve, të cilat parashikohet të përfshihen në një nga 
botimet promocionale të Bankës së Shqipërisë.

b) përcaktimi i recezentëve për punimet profesionale, të cilat janë 
hartuar me kërkesë të Bankës së Shqipërisë dhe gjykohet se kanë 
një rëndësi të veçantë. 

Neni 19
Mbledhjet e Redaksisë së Botimeve

1. Redaksia e Botimeve mblidhet si rregull një herë në muaj.
2. kryetari i Redaksisë së Botimeve, mbështetur në informacionet e 

Drejtorit të Departamenti të Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit, vendos për mbledhjen jashtë rradhe 
të Redaksisë ose për anulimin e saj, kur arsyet e përligjin atë. 

3. përgjegjësi i Sektorit të Botimeve njofton anëtarët e Redaksisë së 
Botimeve për çdo mbledhje të rradhës; mban procesverbalin e 
takimit dhe vendimet e marra.  

Neni 20
E drejta e autorit 

1. Autor në botimet e Bankës së Shqipërisë, ka të drejtën të jetë çdo 
specialist i Bankës së Shqipërisë si dhe persona të jashtëm.

2. për të gjitha punimet e botuara e drejta e autorit i njihet vetëm 
Bankës së Shqipërisë. 

3. publikimi i materialeve në organe të tjera, të ndryshme nga 
ato të Bankës së Shqipërisë, bëhet vetëm me miratimin e 
Redaksisë së Botimeve, pas një kërkese me shkrim nga i 
interesuari. 
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Neni 21
Vlerësimi i materialeve

1. Redaksia e Botimeve përgjigjet që botimet e Bankës së Shqipërisë 
të mos vijnë në kundërshtim me interesat e ligjshëm të Bankës së 
Shqipërisë dhe të mos dëmtojnë reputacionin e institucionit. 

2. Vërejtjet dhe sugjerimet e Redaksisë së Botimeve lihen në dorë 
të autorit për t’u marrë apo jo në konsideratë. Nëse autori 
refuzon t’i marrë ato në konsideratë, Redaksia e Botimeve ruan 
të drejtën e mospërfshirjes së materialit në botimet e Bankës së 
Shqipërisë. 

3. Materiali shoqërohet me një përmbledhje, ku evidentohen 
shkurtimisht, qëllimi, rruga e ndjekur dhe përfundimet, me 
një recencë të përpiluar sipas nenit 22 dhe me një abstrakt të 
shkurtër.

4. Sektori i Botimeve realizon kontrollin fillestar redaksional dhe 
kthen materialin për rregullime kur konstaton probleme.

Neni 22
Recenca e materialeve

1. për çdo studim profesional që do të botohet, Redaksia e Botimeve 
zgjedh recezentët. 

2. Recezent mund të jetë një specialist i Bankës së Shqipërisë 
ose jo. puna e kryer nga recezentët jospecialistë të Bankës së 
Shqipërisë, paguhet sipas kuotave që do të përcaktohen nga 
Redaksia e Botimeve, pas miratimit të materialit për botim. kuota 
e pagesës, caktohet midis 30 – 40 për qind të pagës bazë të 
klasës “kryespecialist”. 

3. kontributi i recezentëve specialistë të Bankës së Shqipërisë merret 
në konsideratë në vlerësimin vjetor të punës së tyre. 

4. Materialet që i vihen në dispozicion recezentëve janë pa emrin e 
autorit.

Neni 23
Diskutimet publike

1. për botime të veçanta dhe me pëlqimin paraprak të autorit, 
Redaksia e Botimeve vendos kalimin e materialit për diskutim 
publik brenda Bankës së Shqipërisë.

2. Sektori i Botimeve bën njoftimin publik për të gjithë specialistët e 
Bankës së Shqipërisë dhe vë në dispozicion të tyre materialin për 
botim, abstraktin, rekomandimet dhe vlerësimet përkatëse.

3. Autori i materialit përgatit një kopje të sugjerimeve dhe vërejtjeve 
dhe e depoziton në Sektorin e Botimeve, që shoqërojnë materialin 
së bashku me abstraktin dhe recencën, në momentin e shqyrtimit 
nga Redaksia e Botimeve. 

4. Në zbatim të pikës 3 të këtij neni, autori parashtron në formë 
të përmbledhur shkaqet dhe arsyet për të cilat ka refuzuar 
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sugjerimet apo vërejtjet e mësipërme. 
5. për materiale të veçanta dhe shumë të dobishme, Redaksia e 

Botimeve ka të drejtën, që në formën e propozimeve, t’i relatojë 
në organet eprore të Bankës së Shqipërisë, për t’u pasur parasysh 
në procesin e vendimmarrjes së mëtejshme.

Neni 24
Shpërblimet

për punime të veçanta, Redaksia e Botimeve mund të propozojë 
shpërblim për autorin ose grupin e autorëve, sipas rregullave dhe 
kritereve të miratuara nga këshilli Mbikëqyrës për shpërblimet 
suplementare të veçanta.

kREU VI
DISpOZITA Të FUNDIT

Neni 25

Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit për zbatimin e kësaj rregulloreje dhe të 
manualeve të miratuara në zbatim të saj. 

Neni 26

Të gjitha vendimet dhe aktet e tjera nënligjore në fuqi që bien ndesh 
me këtë rregullore shfuqizohen. 

Neni 27

kjo rregullore hyn në fuqi në datën e botimit në Buletinin Zyrtar të 
Bankës së Shqipërisë. 

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

VENDIM

Nr. 65, datë 30.08. 2006

pëR 
MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI ORGANIZIMIN DhE FUNkSIONIMIN E 

kOMITETIT Të INVESTIMIT”

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

VENDOSI:

1. Të miratojë rregulloren “Mbi organizimin dhe funksionimin e komitetit 
të Investimit”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohet Departamenti i Operacioneve Monetare, Departamenti 
i politikës Monetare, Departamenti i kërkimeve si dhe strukturat e 
tjera në Bankën e Shqipërisë për zbatimin e këtij vendimi.

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

4. ky vendim hyn në fuqi në datën e botimit në Buletinin Zyrtar të Bankës 
së Shqipërisë.

SEkRETARI kRYETARI

YLLI  MEMIShA ARDIAN FULLANI
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RREGULLORE
“MBI ORGANIZMIN DhE FUNkSIONIMIN E kOMITETIT Të 

INVESTIMIT”

Neni 1
Objekti i rregullores

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave të organizimit 
dhe funksionimit të komitetit të Investimit (komiteti).

Neni 2
Baza juridike

komiteti krijohet dhe funksionon në përputhje dhe për zbatim të:
a) vendimit të këshillit Mbikëqyrës nr. 100, datë 19.12.2000 “për 

miratimin e Statutit të Bankës së Shqipërisë” neni 9, paragrafet 
3 dhe 9;

b) vendimit të këshillit Mbikëqyrës nr. 37, datë 16.05.2001 “për 
miratimin e rregullores mbi “Rregullat procedurialë të Bankës së 
Shqipërisë”” nenet 6,7,8,9,10 dhe 11;

c) vendimit të këshillit Mbikëqyrës nr. 43, datë 14.06.2006 “për 
miratimin e rregullores “Mbi funksionet e strukturave drejtuese 
në procesin e vendimmarrjes për administrimin e rezervës 
valutore””;

d) vendimit të këshillit Mbikëqyrës nr. 42, datë 14.06.2006 
“për miratimin e rregullores “Mbi politikën e investimit për 
administrimin e rezervës valutore””.

Neni 3
përbërja

1. komiteti përbëhet në çdo rast nga:
a) Zëvendësguvernatori i parë në cilësinë e kryetarit të komitetit;
b) Drejtori i Departamentit të Operacioneve Monetare në cilësinë 

e zëvendëskryetarit;
c) Drejtori i Departamentit të politikës Monetare;
d) Drejtori i Departamentit të kërkimeve;
e) Një punonjës i Departamentit të Operacioneve Monetare, 

me eksperiencë pune prej të paktën 3 vjetësh në fushën e 
administrimit të rezervës valutore.

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë përcakton me urdhër të veçantë 
anëtarët e komitetit në përputhje me pikën 1 të këtij neni. 

 
2. Në rast se kryetari i komitetit mungon ose është në pamundësi 

për të ushtruar kompetencat, zëvendëskryetari merr dhe ushtron 
kompetencat e tij.

3. Në rast se ndonjë anëtar i përcaktuar sipas nenit 3, pika 1 
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shkronjat “b”, “c” dhe “d”, mungon apo është në pamundësi 
për të marrë pjesë në mbledhjet e komitetit ai zëvendësohet 
në përputhje me rregullat proceduralë të Bankës së Shqipërisë. 
Zëvendësuesit, i kalojnë të gjitha të drejtat dhe detyrimet e 
anëtarit të zëvendësuar.

4. Me kërkesën e të paktën një prej anëtarëve dhe miratimin e 
drejtuesit të mbledhjes së komitetit, në mbledhjet e këtij të fundit, 
mund të ftohen të marrin pjesë pa të drejtë vote, punonjës të 
ndryshëm të Bankës së Shqipërisë. 

Neni 4
Funksionet e komitetit 

1. komiteti është përgjegjës për miratimin e dokumentit mbi      
“procedurat operacionale të investimit”, i cili rishikohet të paktën 
një herë në vit.

2. komiteti, si rregull, shqyrton në çdo mbledhje të tij treguesit dhe 
raportimet, të cilat përgatiten dhe paraqiten nga përgjegjësi i 
Zyrës së Middle-Office pranë Departamentit të Operacioneve 
Monetare dhe merr vendimet përkatëse. 

3. Treguesit dhe raportimet janë si më poshtë:
a) madhësia e çdo transhi; 
b) përbërja sipas monedhave të çdo transhi;
c) treguesit e rrezikut;
d) rezultati kundrejt benchmark-ut të portofoleve të administruara 

nga administratorë të brendshëm ose të jashtëm, rezultati total i 
portofolit;

e) raportimi mbi rrezikun e kreditit, në të cilin pasqyrohen 
instrumentet financiare sipas emetuesit, kufizimet e vendosura 
dhe parashikimet për ecurinë e rrezikut të kreditit;

f) raportimi mbi rastet e shkeljeve të kufizimeve;
g) raportime të tjera.
4. komiteti mbikëqyr përputhshmërinë e aktivitetit të administrimit 

të rezervës me rregulloret e miratuara nga këshilli Mbikëqyrës i 
Bankës së Shqipërisë nëpërmjet mbajtjes nën kontroll të:

a) nivelit të rrezikut të benchmark-ut dhe të portofolit në krahasim me 
benchmark-un, me qëllim sigurimin e përputhshmërisë së rrezikut 
të krijuar nga luhatja e kthimit, si rrjedhojë e ekspozimit ndaj 
ndryshimit të normave të interesit, me kufizimet e vendosura;

b) respektimit të kufizimeve të vendosura për kohëzgjatjen e 
investimit apo përbërjen e portofolit të monedhave gjatë 
administrimit aktiv.

për këtë qëllim, ai merr informacione periodike dhe nga Departamenti 
i kontrollit.
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Neni 5
Mbledhja 

1. Mbledhjet e komitetit zhvillohen, si rregull, brenda datës 10 të 
çdo muaji dhe drejtohen nga kryetari i komitetit

2. përveç sa parashikohet në pikën 1 të këtij neni, kryetari mund 
të mbledhë komitetin në çdo rast që e gjykon të nevojshme. Në 
mungesë të kryetarit, në përputhje me nenin 3, pika 2 të kësaj 
rregulloreje, komiteti mblidhet nga zëvendëskryetari. 

3. komiteti, mblidhet nëse janë të pranishëm të paktën 3 anëtarë 
të tij, nga të cilët njëri prej tyre është punonjës i Departamentit të 
Operacioneve Monetare.

4. Në periudhën mes dy mbledhjeve, anëtarëve të komitetit të 
Investimit iu dërgohen nga Departamenti i Operacioneve 
Monetare informacione javore lidhur me ecurinë e procesit të 
administrimit të rezervës valutore.

Neni 6
kompetencat e kryetarit

kryetari i komitetit ushtron kompetencat e mëposhtme:
a) cakton ditën e mbledhjes së komitetit në përputhje me nenin 5, 

pikat 1 dhe 2 të kësaj rregulloreje;
b) përcakton rendin e ditës për çdo mbledhje;
c) ka të drejtë të heqë dhe të shtojë çështje në rendin e ditës.
d) miraton propozimin e anëtarëve për pjesëmarrjen në mbledhjet 

e komitetit të punonjësve të tjerë të Bankës së Shqipërisë.

Neni 7
Sekretari i komitetit 

1. komitetit i Investimit cakton me vendim unanim si sekretar 
të komitetit një nga punonjësit e Zyrës Middle-Office pranë 
Departamentit të Operacioneve Monetare. Sekretari i komitetit 
nuk gëzon të drejtën e votës.

2. Sekretari i komitetit:
a) vë në dispozicion të çdo pjesëmarrësi rendin e ditës të çështjeve 

që do të shqyrtohen në mbledhje dhe materialet përkatëse, të 
paktën dy ditë pune para ditës së mbledhjes;

b) përgatit vendimin e marrë nga komitetit në të paktën 2 kopje;
c) mban dhe ruan një kopje të vendimit apo vendimeve të marra 

në çdo mbledhje;
d) i dërgon për dijeni, një kopje të vendimit, Guvernatorit;
e) mban procesverbalin, e mbledhjes, i cili miratohet nga komiteti 

në fillim të çdo mbledhjeje pasardhëse të tij. 
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Neni 8
Vendimi 

1. Vendimet e komitetit merren me shumicën e thjeshtë të votave të 
anëtarëve të pranishëm në mbledhje. Në rast se në mbledhjen 
e komitetit janë të pranishëm vetëm 3 anëtarë, vendimi merret 
unanimisht.

2. Në rast të ndarjes së votave pro dhe kundër në mënyrë të 
barabartë, vota e drejtuesit të mbledhjes së komitetit është 
përcaktuese. 

3. Vendimet e miratuara nga komiteti, arkivohen në zyrën e Sekretari 
- Arkivit të Bankës së Shqipërisë me nënshkrimet e kryetarit , të 
sekretarit dhe të të gjithë anëtarëve të komitetit të pranishëm në 
mbledhje. 

4.  “Votat kundër” të anëtarëve, pasqyrohen në procesverbalin e 
mbledhjes, i cili arkivohet në Zyrën e Sekretari Arkivit të Bankës 
së Shqipërisë. 

  
Neni 9

Dispozita përfundimtare

1. për të gjitha rastet që nuk parashikohen në mënyrë të posaçme 
nga kjo rregullore, zbatohen dispozitat e rregullave procedurialë 
të miratuar nga këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë.

2. Udhëzimi i Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, miratuar me 
nr. prot 3556 në datën 05.07.2004, shfuqizohet.

3. kjo rregullore hyn në fuqi në datën e botimit në Buletinin Zyrtar 
të Bankës së Shqipërisë.

 
         

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

VENDIM

Nr. 66, datë 30.08.2006

pëR 
MIRATIMIN E UDhëZIMIT “MBI MëNYRëN E LLOGARITJES Së FIkSIT Të 

kURSIT Të këMBIMIT Të LEkUT Në BANkëN E ShqIpëRISë”

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

VENDOSI:

1. Të miratojë udhëzimin “Mbi mënyrën e llogaritjes së fiksit të kursit të 
këmbimit të lekut në Bankën e Shqipërisë”, sipas tekstit bashkëlidhur 
këtij vendimi.

2. Ngarkohet Departamenti i Operacioneve Monetare si dhe strukturat 
e tjera në Bankën e Shqipërisë për zbatimin e këtij vendimi.

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

4. ky vendim hyn në fuqi në datën e botimit në Buletinin Zyrtar të Bankës 
së Shqipërisë.

5. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, shfuqizohet vendimi i këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr 71, datë 31.08.2005. 

SEkRETARI kRYETARI

YLLI  MEMIShA ARDIAN FULLANI
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UDhëZIMI

“MBI MëNYRëN E LLOGARITJES Së “FIkSIT” 
Të kURSIT Të këMBIMIT Të LEkUT, Në BANkëN E ShqIpëRISë”.

Neni 1
Baza ligjore dhe rregullative

ky udhëzim mbështetet në nenet 59 dhe 60 të ligjit nr.8269, datë 
23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë” të ndryshuar dhe në rregulloren 
e Departamentit të Operacioneve Monetare të Bankës së Shqipërisë. 

Neni 2
qëllimi

qëllimi i këtij udhëzimi është përcaktimi i mënyrës së llogaritjes së 
“fiksit” për efekte të përftimit të një niveli të vetëm reference të kursit 
të këmbimit të lekut, i cili më pas mund të përdoret nga të interesuarit 
për qëllime statistikore, krahasuese, kontabilizuese, vlerësuese dhe 
tregtuese.

Neni 3
përkufizime

3.1 Fiksi është kursi zyrtar i këmbimit i disa prej monedhave të 
huaja kundrejt lekut, që përfaqësohet nga një vlerë e vetme dhe 
publikohet nga Banka e Shqipërisë.

3.2 pjesëmarrësit janë bankat e nivelit të dytë dhe zyrat e këmbimit 
valutor, të cilat ofrojnë kurset e këmbimit të blerjes dhe të shitjes 
së euros dhe dollarit amerikan kundrejt lekut, në bazë të të cilave 
llogaritet fiksi i euros dhe i dollarit amerikan kundrejt lekut.

3.3 Monedha e referencës është ajo monedhë, kursi fiks i së cilës 
llogaritet drejtpërdrejt nga kuotimet e pjesëmarrësve në procesin 
e fiksit. Njëkohësisht, kursi fiks i kësaj monedhe shërben për 
llogaritjen e kursit fiks të këmbimit për monedha të tjera të 
përfshira në fiks. 

Neni 4
pjesëmarrësit në proces

4.1 pjesëmarrës në procesin e “fiksit” janë jo më pak se 6 banka të 
nivelit të dytë, që operojnë brenda vendit, vëllimi i veprimeve 
të të cilave përbën jo më pak se 60 për qind të vëllimit total të 
tregut ndërbankar. pjesëmarrëse janë dhe 4 zyra të këmbimit 
valutor, që operojnë në qytetin e Tiranës, sipas zgjedhjes së 
bërë nga Departamenti i Operacioneve Monetare, mbi bazën e 
vëllimit të tregtimit dhe të rregullsisë së raportimit të veprimeve 
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të këmbimit valutor. pjesëmarrja në procesin e “fiksit”, nuk 
i jep pjesëmarrësve favore. Detyrimet në këtë rast, lidhen me 
korrektesën në dërgimin në Bankën e Shqipërisë të të dhënave 
që kërkohen, në kohën dhe në mënyrën e përcaktuar më poshtë. 
Banka e Shqipërisë rishikon listën e pjesëmarrësve të zgjedhur, 
të paktën një herë në vit. 

4.2 Banka e Shqipërisë, në rastet kur nuk siguron informacionin e 
nevojshëm nga bankat ose zyrat e këmbimit valutor, të cilat janë 
pjesëmarrëse në procesin e përcaktimit të fiksit në përputhje me 
kriteret e pikës 4.1 e përcakton atë duke u bazuar në informacionin 
e marrë nga jo më pak se 3 banka, të cilat përbëjnë të paktën 
30 për qind të tregut ndërbankar.

4.3 Banka e Shqipërisë, në rast se nuk ka informacionin e duhur nga 
pjesëmarrësit në procesin e përcaktimit të fiksit, në përputhje me 
pikat 1 dhe 2, përcakton kursin zyrtar të këmbimit të njëjtë me 
atë të ditës së punës paraardhëse.

      
Neni 5

komunikimi

5.1 Bankat e nivelit të dytë i komunikojnë kurset e këmbimit të dollarit 
amerikan dhe euros nëpërmjet faqeve të tyre në Reuters. Nëse 
për arsye teknike një gjë e tillë është e pamundur, bankat duhet 
t’i japin kurset e tyre nëpërmjet Reuters Dealing, faksit, postës 
elektronike ose telefonit. Zyrat e këmbimit valutor kontaktohen 
me telefon. 

5.2 Bankat, pasi njoftohen me shkrim nga Departamenti i 
Operacioneve Monetare se do të jenë pjesëmarrëse në procesin 
e llogaritjes së fiksit, janë të detyruara që në intervalin e kohës 
të përcaktuar për llogaritjen e “fiksit”, të hedhin në faqet e tyre 
në Reuters të dhënat më të fundit të kursit të këmbimit të lekut 
kundrejt valutave kryesore. 

Neni 6
koha e llogaritjes së kursit të këmbimit “fiksit”

Llogaritja e kursit të këmbimit “fiks”, bëhet çdo ditë pune nga 
specialisti i këmbimeve valutore pranë Departamentit të Operacioneve 
Monetare. procedura e llogaritjes fillon në orën 11.30. 

Neni 7
Marrja e informacionit 

7.1 Duke filluar nga ora 11.30, specialisti i këmbimeve valutore 
sigurohet që bankat e nivelit të dytë të paraqesin në faqen e 
tyre në Reuters kursin më të fundit  të këmbimit të lekut kundrejt 
dollarit amerikan dhe euros, me të cilin ato janë të gatshme të 
tregtojnë në tregun ndërbankar. kursi i këmbimit, si më sipër, 
duhet të përmbajë dy vlera, të blerjes dhe të shitjes. 
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7.2 Nëse vëren mosrespektim të kërkesave të këtij udhëzimi për 
komunikimin e të dhënave, specialisti i këmbimeve valutore 
kontakton me subjektin pjesëmarrës (ose subjektet) për marrjen 
e të dhënave (iu kërkon hedhjen e të dhënave në faqen 
përkatëse ose dërgimin e tyre nëpërmjet Reuters dealing, e-mail 
ose faksit). Rastet e mosrespektimit të kërkesave të udhëzimit 
lidhur me komunikimin evidentohen çdo ditë dhe kur ato janë 
të përsëritura për një subjekt të caktuar, specialisti i këmbimeve 
valutore njofton drejtuesit  e Departamentit të Operacioneve 
Monetare dhe të Departamentit të Mbikëqyrjes në Bankën e 
Shqipërisë, të cilët mund të vendosin për të përjashtuar subjektin 
nga lista e pjesëmarrësve të zgjedhur dhe zëvendësimin e tij me 
një subjekt tjetër.

7.3 Duke filluar nga ora 11.30, specialisti i këmbimeve valutore 
kontakton me telefon me zyrat e këmbimit valutor dhe merr prej 
tyre kursin e këmbimit të lekut kundrejt dollarit amerikan dhe 
euros, që ato deklarojnë se kanë të publikuara në tabelat e 
tyre.

7.4 Vlerat e kursit të këmbimit të euros dhe dollarit amerikan 
kundrejt lekut të secilës prej bankave, si dhe vlerat e monedhave 
të listuara në nenin 8, pikat 4 dhe 5 të këtij udhëzimi kundrejt 
dollarit amerikan, merren nga një program i Reuters- it, i cili 
automatikisht regjistron këto vlera në intervalin kohor 11:30-
12.00.

Neni 8
përpunimi i informacionit

8.1 Dollari amerikan është valuta e referencës. Në bazë të raporteve 
të valutave të tjera, me përjashtim të njësisë monetare të 
Bashkimit Monetar Evropian (euro), me valutën e referencës në 
tregun ndërkombëtar, llogaritet kursi i këmbimit të lekut kundrejt 
tyre.

8.2 Me marrjen e informacionit, specialisti i këmbimeve valutore i 
hedh të dhënat në progamin përkatës, i cili i rendit kurset sipas 
rendit zbritës duke nisur nga vlera më e lartë. pasi përjashton dy 
vlerat më të ulëta dhe të larta të këmbimit të dollarit amerikan 
dhe euros kundrejt lekut, llogarit vlerën mesatare të kuotimeve 
të mbetura për të dyja këto monedha. Vlerat që përftohen 
përfaqësojnë “fiksin” e kursit të këmbimit të lekut kundrejt dollarit 
amerikan dhe euros.

8.3 Me përftimin e vlerës së “fiksit” të kursit të këmbimit të lekut 
kundrejt valutës së referencës si më sipër, llogariten raportet 
e këmbimit të lekut kundrejt valutave të tjera, sipas raporteve 
të tyre në tregun ndërkombëtar kundrejt dollarit amerikan në 
momentin e llogaritjes së “fiksit”.

8.4 Çdo ditë, do të llogaritet “fiksi” për këto valuta: dollarin amerikan, 
euron, jenin japonez, paundin britanik, frangën zvicerane, 
dollarin australian, dollarin kanadez, koronën suedeze, koronën 
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norvegjeze, koronën daneze dhe njësinë monetare të Fondit 
Monetar Ndërkombëtar. Çdo ditë, do të llogaritet “fiksi” për këto 
metale të çmuara : ar (për 1 onc) dhe argjend (për 1 onc). 

8.5 Dy herë në muaj, në ditën e mesit dhe të fundit të punës të çdo 
muaji, do të llogaritet “fiksi” për këto monedha: lira turke, leva 
bullgare, juani kinez, tolari sloven, fiorinta hungareze, rubla 
ruse, kuna kroate, korona çeke dhe dinari maqedonas. për 
llogaritjen e kursit zyrtar të këmbimit të të gjitha monedhave të 
përmendura në këtë paragraf, si valutë reference përdoret kursi 
i dollarit amerikan me lekun. 

8.6 Nëse gjykohet e nevojshme si rezultat i zhvillimeve në tregun e 
brendshëm të këmbimeve valutore, valutat për të cilat llogaritet 
“fiksi” me frekuencë ditore ose më të rrallë, mund të shtohen 
ose të pakësohen. propozimi për shtimin ose pakësimin e 
monedhave bëhet nga Departamenti i Operacioneve Monetare 
dhe miratohet nga Administratori përgjegjës.

Neni 9
publikimi dhe shpallja e “fiksit”

9.1  Me përfundimin e procesit të llogaritjes së kursit zyrtar të 
këmbimit, rreth orës 12.00, hidhen të dhënat e “fiksit” të ri të 
llogaritur, në faqen e Bankës së Shqipërisë në Reuters, në faqen 
e Bankës së Shqipërisë në internet dhe në sistemin automatik 
që përdoret në Bankën e Shqipërisë. Nëse për arsye teknike, 
një gjë e tillë është e pamundur, informacioni jepet nëpërmjet 
telefonit, faksit ose postës elektronike. Njëkohësisht, specialisti i 
këmbimeve valutore i dërgon të dhënat pranë departamenteve 
të Bankës së Shqipërisë, që janë të interesuara. 

9.2 personat fizikë dhe juridikë njihen me kursin zyrtar të këmbimit 
në faqen e internetit të Bankës së Shqipërisë ose kontaktojnë, 
nëpërmjet një shkrese, Bankën e Shqipërisë e cila informon 
me shkrim mbi kursin e këmbimit nëpërmjet një shkrese 
zyrtare të protokolluar sipas llojit të informacionit, e cila nxirret 
përkatësisht:

a) nga Departamenti i Operacioneve Monetare, në rast se 
informacioni i kërkuar ka lidhje me kurset ditore të monedhave 
të huaja ndaj lekut;

b) nga Departamenti i Statistikave nëse informacioni i kërkuar 
lidhet me tregues të përpunuar të tillë si: mesataret mujore e 
tremujore

Neni 10
Ruajtja dhe arkivimi

Specialisti i këmbimeve valutore në Departamentin e Operacioneve 
Monetare, përveç formës elektronike, i ruan të dhënat për çdo proces 
të “fiksit” (faqet dhe bisedat në Reuters, mesazhet në e-mail etj.) edhe 
në formë fizike. Në përputhje me rregullat e Bankës së Shqipërisë 
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për arkivimin e materialeve, kryen dërgimin e tyre periodik në arkivë. 
Në çdo rast, specialisti i këmbimeve valutore siguron që çdo fletë e 
llogaritjes së “fiksit” të nënshkruhet prej tij dhe nga një prej drejtuesve 
të departamentit. 

Neni 11
hyrja në fuqi

ky udhëzim hyn në fuqi në datën e botimit në Buletinin Zyrtar të 
Bankës së Shqipërisë.

kRYETARI I këShILLIT MBIkëqYRëS 
ARDIAN FULLANII
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TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 8, NUMëR 1, 
JANAR 2006

1.  Vendim nr.01, datë 25.01.2006 “për miratimin e deklaratës së 
politikës monetare të Bankës së Shqipërisë për gjashtëmujorin e 
dytë të vitit 2005”.

2.  Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.02, datë 25.01.2006 “për 
miratimin e rregullores “për ekspozimin e vlerave numizmatike në 
Bankën e Shqipërisë dhe administrimin e ruajtjen e tyre””.

3.  Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.03, datë 25.01.2006 “për dhënien 
e miratimit paraprak të licencës për të ushtruar veprimtari bankare, 
bankës së propozuar “Banka e parë e Investimeve – Shqipëri 
sh.a.””.

4.  Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.04, datë 25.01.2006 “për caktimin 
e kontrollorëve të jashtëm për auditimin e aktivitetit të Bankës së 
Shqipërisë”.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 8, NUMëR 2, 
ShkURT 2006

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.05, datë 08.02.2006 “për një 
ndryshim në rregulloren “Mbi procedurat e ndërhyrjes së Bankës së 
Shqipërisë në tregun e brendshëm të këmbimeve valutore””.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.08, datë 08. 02. 2006 “për 
miratimin e deklaratës së Bankës së Shqipërisë “Mbi stabilitetin e 
sistemit financiar në Shqipëri””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.09, datë 08.02. 2006 “për 
miratimin e dokumentit “për misionin e Mbikëqyrjes””.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.11, datë 08.02.2006 “për 
prokurimin e drejtpërdrejtë  të blerjes së karburantit, për nevoja të 
Bankës së Shqipërisë”.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 8, NUMëR 3, 
ShkURT 2006

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.12, datë 22.02.2006 “për 
miratimin e “Raportit të politikës monetare për muajin janar të vitit 
2006””.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.13, datë 22.02.2006 “për 
miratimin e rregullores “për nxjerrjen e akteve juridike””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.14, datë 22.02.2006 “për 
një ndryshim në vendimin nr.79, datë 31.10.2005 të këshillit 
Mbikëqyrës “për përcaktimin e strukturës organizative dhe numrin 
e punonjësve në organikë të Bankës së Shqipërisë””.
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TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 8, NUMëR 4, MAJ 
2006

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.19, datë 15.03.2006 “për emërimin 
e Drejtorit të Departamentit të Teknologjisë së Informacionit të 
Bankës së Shqipërisë”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.20, datë 15.03.2006 “për lirimin 
nga detyra të Drejtorit të Departamentit të Emisionit të Bankës së 
Shqipërisë”.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.21, datë 15.03.2006 “për emërimin 
e Drejtorit të Departamentit të Emisionit të Bankës së Shqipërisë”

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.24, datë 12.04.2006 “për një 
ndryshim në vendimin nr. 79, datë 31.10.2005 “për përcaktimin 
e strukturës organizative dhe numrin e punonjësve në organikë të 
Bankës së Shqipërisë””.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.31, datë 03.05.2006 “për miratimin 
e opinionit të Bankës së Shqipërisë “Mbi gjendjen e ekonomisë në 
tremujorin e parë të vitit 2006””.

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.32, datë 03.05.2006 “për miratimin 
e rregullores “për përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe të 
komunikimit në subjektet e licencuara nga Banka e Shqipërisë””.

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.33, datë 03.05.2006 “për 
miratimin e transferimit të pronësisë së 80 për qind të aksioneve në 
kapitalin aksioner të Bankës Italo-Shqiptare sh.a., nga Ministria e 
Financave e Republikës së Shqipërisë dhe capitalia S.p.a, Itali, tek 
Sanpaolo IMI S.p.A, Itali”.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 8, NUMëR 5, MAJ 
2006

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.37, datë 24.05.2006 “për 
miratimin e “Raportit të politikës monetare për muajin prill të vitit 
2006””.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.38, datë 24.05.2006 “për miratimin 
e transferimit të pronësisë së 60 për qind + 2 aksione të aksioneve 
në kapitalin aksioner të Bankës kombëtare Tregtare sh.a., nga kent 
Bank / Bayindir Bank A.S. tek Çalik-Seker konsorsiyum Yatirim A.S., 
Turqi”.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.40, datë 24.05.2006 “për emërimin 
e Drejtorit të Departamentit të Statistikës të Bankës së Shqipërisë”.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.41, datë 24.05.2006 “për 
“prokurimin e drejtpërdrejtë” me kandidatin kostare, për realizimin 
e shërbimit catering në Bankën e Shqipërisë”.
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TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 8, NUMëR 6, 
qERShOR 2006

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.46, datë 28.06.2006 “për 
miratimin e “Raportit të politikës monetare për muajin maj të vitit 
2006””.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.48, datë 28.06.2006 “për refuzimin 
e transferimit të pronësisë së aksioneve në kapitalin aksioner të 
Bankës credins sh.a.”.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 8, NUMëR 7, 
kORRIk 2006

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 52, datë 12.07.2006 “për rritjen 
e përqindjes së interesave të marrëveshjeve të riblerjes dhe të 
anasjellta të riblerjes nga Banka e Shqipërisë”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 53, datë 12.07.2006 “për “Disa 
ndryshime në strukturën organizative të Bankës së Shqipërisë“”.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 8, NUMëR 8, 
kORRIk 2006

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 56, datë 26.07.2006 “për miratimin 
e “Deklaratës së politikës monetare të Bankës së Shqipërisë për 
gjashtëmujorin e parë të vitit 2006””.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 58, datë 26.07.2006 “për shtypjen 
e kartëmonedhës shqiptare, me kurs ligjor”.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 59, datë 26.07.2006 “për 
rishtypjen kartëmonedhës shqiptare, me kurs ligjor”.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 60, datë 26.07.2006 “për 
miratimin e rregullores “për shërbimin bibliotekar në Bankën e 
Shqipërisë””.
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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
Shtypur në Shtypshkronjën e Bankës së Shqipërisë.

Tirazhi : 320 kopje


