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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 75, datë 12.12.2007

pëR 
MIRATIMIN E “kALENDARIT Të MBLEDhJEVE Të këShILLIT 
MBIkëqYRëS Të BANkëS Së ShqIpëRISë pëR VITIN 2008” 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, pika “c” të ligjit nr.8269, datë 
23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar, me propozimin e 
Guvernatorit, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë “kalendarin e Mbledhjeve të këshillit Mbikëqyrës të 
Bankës së Shqipërisë për vitin 2008”, sipas aneksit bashkëlidhur 
këtij vendimi.

2. Ngarkohen të gjitha strukturat e Bankës së Shqipërisë, që bazuar 
në kalendarin e miratuar në pikën 1 të këtij vendimi, brenda datës 
28 dhjetor 2007, të hartojnë dhe të paraqesin në kabinetin e 
Guvernatorit tematikën që do të shqyrtohet nga këshilli Mbikëqyrës 
i Bankës së Shqipërisë në vitin 2008.

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

 
ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

    
SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN FULLANI
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ANEkSI  

kALENDARI I MBLEDhJEVE 
Të  këShILLIT  MBIkëqYRëS Të  BANkëS  Së  ShqIpëRISë  pëR  VITIN  2008

NR TEMATIkA kRYESORE që DO Të ShqYRTOhEN NGA këShILLI MBIkëqYRëS I 
BANkëS Së ShqIpëRISë

DATA E ZhVILLIMIT Të 
MBLEDhJES

DATA E pUBLIkIMIT Të 
RENDIT Të DITëS

1 • programi i punës së këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë për vitin 2008.
• Të tjera. 23 janar 2008 17 janar 2008

2 • Mbi zhvillimet e fundit ekonomike dhe monetare, si dhe marrja e vendimit të 
politikës monetare. 30 janar 2008* 24 janar 2008

3
• Raport për gjendjen financiare të sistemit bankar për tremujorin e katërt të vitit 

2007.
• Të tjera.

6 shkurt 2008 1 shkurt 2008

4 • Deklarata e politikës Monetare të Bankës së Shqipërisë për gjashtëmujorin e dytë 
të vitit 2007. 27 shkurt 2008* 21 shkurt 2007

5
• Deklarata “Mbi stabilitetin e sistemit financiar në Shqipëri për gjjashtëmujorin e 

dytë të vitit 2007”.
• Të tjera.

12 mars 2008 6 mars 2008

6
• Raporti Vjetor i Bankës së Shqipërisë për vitin 2007.
• Të tjera. 26 mars 2008 20 mars 2008

7 • Mbi rezultatet e vrojtimit të bankave për kredinë dhe depozitat.
• Të tjera. 16 prill 2008 10 prill 2008

8
• Mbi zhvillimet e fundit ekonomike dhe monetare, si dhe marrja e vendimit të 

politikës monetare. 
• Të tjera.

30 prill 2008 24 prill 2008

9
• Raport për gjendjen financiare të sistemit bankar për tremujorin e parë të vitit 

2008.
• Të tjera.

14 maj 2008 8 maj 2008

10 • Opinioni i Bankës së Shqipërisë “Mbi gjendjen e ekonomisë gjatë tremujorit të 
parë të vitit 2008”. 28 maj 2008* 22 maj 2008

11 • Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes për vitin 2007.
• Të tjera. 11 qershor 2008 5 qershor 2008

12
• Mbi zhvillimet e fundit ekonomike dhe monetare, si dhe marrja e vendimit të 

politikës monetare. 
• Të tjera.

25 qershor 2008 19 qershor 2008

13 • Rishikimi i programit Monetar për vitin 2008.
• Të tjera. 16 korrik 2008 10 korrik 2008

14
• Mbi zhvillimet e fundit ekonomike dhe monetare, si dhe marrja e vendimit të 

politikës monetare. 
• Të tjera.

 30 korrik 2008 24 korrik 2008
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15
• Mbi zhvillimet e fundit ekonomike dhe monetare, si dhe marrja e vendimit të 

politikës monetare. 
• Të tjera.

27 gusht 2008 21 gusht 2008

16

• Deklarata “Mbi stabilitetin e sistemit financiar në Shqipëri për gjashtëmujorin e 
parë të vitit 2008”.

• Raport për gjendjen financiare të sistemit bankar për tremujorin e dytë të vitit 
2008.

• Të tjera.

10 shtator 2008 4 shtator 2008

17 • Deklarata e politikës Monetare të Bankës së Shqipërisë për gjashtëmujorin e parë 
të vitit 2008. 24 shtator 2008* 18 shtator 2008

18
• Strategjia afatmesme e zhvillimit të Bankës së Shqipërisë për periudhën 2009 

- 2011. 
• Të tjera.

15 tetor 2008 9 tetor 2008

19
• Mbi zhvillimet e fundit ekonomike dhe monetare, si dhe marrja e vendimit të 

politikës monetare. 
• Të tjera.

 29 tetor 2008 23 tetor 2008

20
• Raport për gjendjen financiare të sistemit bankar për tremujorin e tretë të vitit 

2008.
• Të tjera.

12 nëntor 2008 6 nëntor 2008

21 • Opinioni i Bankës së Shqipërisë “Mbi gjendjen e ekonomisë gjatë tremujorit të 
tretë të vitit 2008”. 26 nëntor 2008* 20 nëntor 2008

22 • Miratimi i programit Monetar të Bankës së Shqipërisë për vitin 2009.
• Të tjera. 10 dhjetor 2008 4 dhjetor 2008

23

• Dokumenti i politikës Monetare të Bankës së Shqipërisë për vitin 2009.
• Mbi zhvillimet e fundit ekonomike dhe monetare, si dhe marrja e vendimit të 

politikës monetare 
• Të tjera. 

24 dhjetor 2008 18 dhjetor 2008

* Shënim: Në këto mbledhje do të shqyrtohen vetëm materialet e parashikuara në Kalendarin e Mbledhjeve të Këshillit Mbikëqyrës. 
Ndërsa, në mbledhjet e tjera, veç problemeve të parashikuara në kalendar do të shqyrtohen edhe çështje të tjera, sipas Programit 
të Punës së Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë që do të miratohet për vitin 2008.



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 9
numër 13

dhjetor 2007

vëllimi 9
numër 13
dhjetor 2007

8 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 9

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 9
numër 13

dhjetor 2007

vëllimi 9
numër 13
dhjetor 2007

8 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 9

REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 76, datë 12.12.2007

pëR 
MIRATIMIN E kONTRATAVE - TIp Të MARRëDhëNIEVE Të pUNëS 
pëR DREJTORëT E DEpARTAMENTEVE Të BANkëS Së ShqIpëRISë 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “h” të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë”, të ndryshuar; të vendimit 
të këshillit Mbikëqyrës nr. 21, datë 16.05.2007 “për marrëdhëniet 
e punës të personelit të Bankës së Shqipërisë”, neni 28, pika 3, me 
propozimin e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, këshilli Mbikëqyrës 
i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë kontratat - tip të marrëdhënieve të punës për drejtorët e 
departamenteve të Bankës së Shqipërisë, sipas tekstit bashkëlidhur 
këtij vendimi. 

2. Ngarkohet Departamenti i Burimeve Njerëzore me zbatimin e këtij 
vendimi. 

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

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

    
SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN FULLANI
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BANkA E ShqIpëRISë

kONTRATë – TIp E MARRëDhëNIEVE Të pUNëS pëR DREJTORëT 
E DEpARTAMENTEVE Të BANkëS Së ShqIpëRISë

Sot më .../.../2007, në Tiranë, lidhet kjo kontratë Individuale pune 
(kontrata) nga dhe ndërmjet palëve të mëposhtme: 

Banka e Shqipërisë, me adresë: sheshi “Skënderbej” Nr. 1, Tiranë, 
e cila vepron me cilësinë e “punëdhënësit” dhe e përfaqësuar ligjërisht 
nga z. Ardian Fullani, Guvernator i Bankës së Shqipërisë, në bazë 
të nenit 28, pika 3 të vendimit nr. 21, datë 16.05.2007 të këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë për miratimin e rregullores “për 
marrëdhëniet e punës të personelit të Bankës së Shqipërisë”

dhe

Z/Zj. _________, lindur më _________ në ................, me nr. 
pasaporte _________, me adresë vendbanimi : lagja …., rruga 
“………”, pallati …. shkalla..., ap… …, Tiranë i cili vepron në cilësinë 
e “punëmarrësit”. 

palët në këtë kontratë ranë dakord me termat dhe kushtet e 
mëposhtme: 

NENI 1
OBJEkTI I kONTRATëS 

Objekti i kësaj kontrate është përcaktimi i të drejtave dhe detyrimeve 
të punëmarrësit dhe punëdhënësit, të cilat lindin nga marrëdhënia e 
punës ndërmjet tyre. 

 
NENI 2

BAZA LIGJORE

kjo kontratë individuale e punës lidhet në përputhje me dispozitat e:
a) kodit të punës të Republikës së Shqipërisë, miratuar me ligjin nr. 

7961, datë 1995 “për miratimin e kodit të punës të Republikës së 
Shqipërisë” i ndryshuar (kodi i punës);

b) ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë” i 
ndryshuar;

c) rregullores “për marrëdhëniet e punës të punonjësve në Bankën e 
Shqipërisë”.

NENI 3
VENDI I pUNëS

punëmarrësi do të kryejë detyrat e tij në zyrat e punëdhënësit/Degës 
së punëdhënësit, në qytetin e Tiranës/......... 
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NENI 4
pOZICIONI I pUNëS

1. punëdhënësi punëson punëmarrësin në pozicionin e punës 
Drejtor i Departamentit ..................,/Degës së punëdhënësit në 
qytetin..........., sipas aktit të emërimit të tij nr. ..... prot. ....., datë 
.../.../......... (më tej akti i emërimit).

2. punëmarrësi pranon këtë punësim në pozicionin dhe vendin e 
punës sipas pikës 1 të këtij neni dhe do t’i përkushtojë kohën 
dhe përpjekjet e tij të plota personale realizimit të shërbimeve 
profesionale në favor të punëdhënësit, të cilat burojnë nga 
pozicioni i punës i përcaktuar në aktin e emërimit të tij, në kuadrin 
e organizimit juridik të punëdhënësit dhe urdhrave të eprorëve të 
tij. 

NENI 5
DETYRAT E pUNëMARRëSIT

punëmarrësi do të kryejë detyrat e përcaktuara në përshkrimin 
(manualin) e punës, të miratuar nga administratori përkatës i 
punëdhënësit sipas shtojcës nr. 1 të kësaj kontrate si dhe detyrat e tjera, 
të përcaktuara në rregulloren e brendshme të departamentit ........... . 

Detyrat e punëmarrësit mund të ndryshohen në mënyrë të arsyeshme 
nga punëdhënësi, herë pas here. 

 
NENI 6

FILLIMI DhE kOhëZGJATJA E MARRëDhëNIES Së pUNëS 

1. Marrëdhëniet e punës ndërmjet punëmarrësit dhe punëdhënësit 
fillojnë në datën ..../.../...., në përputhje me aktin e emërimit. kjo 
kontratë i shtrin efektet e saj juridike duke filluar nga data e hyrjes 
së saj në fuqi edhe në rast se punëmarrësi është emëruar dhe ka 
nisur marrëdhëniet e punës me punëdhënësin përpara kësaj date.

2. kohëzgjatja e marrëdhënieve të punës është me afat të pacaktuar 
dhe fillon në datën e përcaktuar në pikën 1 të këtij neni. 

NENI 7
pAGA DhE ShpëRBLIMET 

1. punëdhënësi do t’i paguajë punëmarrësit një pagë mujore e cila 
përbëhet nga: 

a) paga bazë në vlerë bruto, në përputhje me pozicionin e punës; 
dhe

b) shtesat mbi pagën bazë, të llogaritura si përqindje mbi vlerën bruto 
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të pagës bazë.

2. paga do të paguhet në ditën e 20 – të, të çdo muaji (nëse kjo ditë 
bie në fundjavë apo ditë pushimi zyrtar, pagesa bëhet në ditën 
paraardhëse). 

3. pavarësisht nga sa përcaktohet në pikat 1 dhe 2 të këtij neni, 
punëdhënësi mund të vendosë që paga të llogaritet me orë, ditë 
ose javë dhe të paguhet çdo 2 (dy) javë. 

4. punëmarrësi ka të drejtën, gjatë periudhës së tij të punësimit pranë 
punëdhënësit, të përfitojë përveç pagës edhe shpërblime të tjera. 

5. paga bazë, shtesat mbi pagën bazë dhe shpërblimet e tjera të 
parashikuara në pikën 4 të këtij neni, përcaktohen dhe përfitohen 
nga punëmarrësi në bazë të kritereve të përcaktuara në aktet e 
brendshme nënligjore të punëdhënësit. 

6. Në rastet e transferimit dhe të zëvendësimit të përkohshëm, të 
parashikuar në nenet 14 dhe 15 të kësaj kontrate, punëmarrësi 
paguhet me nivelin më të lartë të pagës mujore ndërmjet pozicionit 
të punës, të përcaktuar në nenin 3 të kësaj kontrate dhe pozicionit 
të ri të punës, pas transferimit apo zëvendësimit të përkohshëm. 

7. punëdhënësi mban nga paga mujore dhe shpërblimet e parashikuara 
në pikën 4 të këtij neni dhe të përfituara nga punëmarrësi:

a) kontributet e punëmarrësit për sigurimet shoqërore dhe sigurimet 
shëndetësore, në përputhje me dispozitat ligjore përkatëse në 
fuqi; 

b) detyrimin tatimor të punëmarrësit në lidhje me tatimin mbi të 
ardhurat në përqindjen e përcaktuar në dispozitat ligjore dhe 
nënligjore përkatëse tatimore në fuqi; si dhe 

c) kontributin e punëmarrësit për pensionin suplementar sipas kushteve 
të kontratës së lidhur, nëse ka një të tillë, ndërmjet punëdhënësit 
dhe punëmarrësit.  

NENI 8
kOhëZGJATJA DITORE E pUNëS

1. kohëzgjatja ditore e punës për punëmarrësin është jo më shumë se 
8 (tetë) orë në ditë. punëdhënësi mund të vendosë që kohëzgjatja 
ditore e punës të jetë më e madhe ose më e vogël, por në çdo rast 
brenda kufijve të kohëzgjatjes javore të punës, e cila është jo më 
shumë se 40 (dyzet) orë të shpërndara në 5 (pesë) ditë pune në 
javë. 
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2. punëmarrësi, me pëlqimin paraprak të punëdhënësit ka të drejtën e 
një pushimi të përshtatshëm gjatë ditës së punës. koha e pushimit 
ditor nuk përfshihet në kohëzgjatjen ditore të punës. 

3. punëmarrësi me kërkesën e punëdhënësit mund të kryejë orë 
shtesë gjatë ditëve të punës ose në ditët e festave zyrtare, kur 
kjo gjykohet e nevojshme dhe e mundur nga punëdhënësi dhe 
kundrejt kompensimit. Orët shtesë gjatë ditëve të punës dhe/ose 
në ditët e festave zyrtare dhe kompensimi i tyre kryhet në masën 
dhe mënyrën e përcaktuar në nenet 45 dhe 46 të rregullores “për 
marrëdhëniet e punës të personelit të Bankës së Shqipërisë”. 

NENI 9
DITëT E pUShIMIT ZYRTAR

punëmarrësi gëzon të drejtën e pushimit në ditët e mëposhtme:

a) të shtunën dhe të dielën;

b) në rastin e festave zyrtare, në përputhje me dispozitat ligjore dhe 
nënligjore në fuqi.

NENI 10
pUShIMET VJETORE Të pAGUEShME DhE pUShIMET E pAGUEShME 

ShTESë

1. punëmarrësi ka të drejtën të kryejë pushime vjetore të pagueshme 
gjatë vitit të punës në vazhdim, në masën e jo më pak se 20 (njëzet) 
ditë pune. kësaj periudhe të pushimeve i shtohen edhe pushime të 
tjera të pagueshme, në masën dhe sipas kritereve të përcaktuara 
në nenin 50 të rregullores “për marrëdhëniet e punës të personelit 
të Bankës së Shqipërisë”. 

2. kur punëmarrësi, nuk ka kryer 1 (një) vit pune të plotë, kohëzgjatja 
e pushimeve vjetore të pagueshme përcaktohet në përpjesëtim 
të drejtë me kohëzgjatjen e marrëdhënieve të punës. periudhat e 
paaftësisë së përkohshme në punë, konsiderohen si kohë pune.

3. koha e dhënies së pushimeve vjetore të pagueshme përcaktohet 
në përputhje me kriteret dhe procedurat e parashikuara në nenin 
48 të rregullores “për marrëdhëniet e punës të personelit të Bankës 
së Shqipërisë”. 

NENI 11
pUShIME Të TJERA Të pAGUEShME DhE Të pApAGUEShME

1. punëmarrësi gëzon të drejtën e pushimeve  të papagueshme në 
rastet e parashikuara në nenin 51 të rregullores “për marrëdhëniet 
e punës të personelit të Bankës së Shqipërisë”.
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2. punëmarrësi gëzon të drejtën e pushimeve të tjera të pagueshme 
në rastet e mëposhtme:

a) martesë apo vdekje e personave të afërm deri në shkallën e dytë 
në kuptimin e nenit 360 të kodit Civil të Republikës së Shqipërisë, 
sipas nenit 50, pika 2 të rregullores “për marrëdhëniet e punës të 
personelit të Bankës së Shqipërisë”; 

b) sëmundjeve dhe paaftësisë së përkohshme në punë, sipas nenit 53 
të rregullores “për marrëdhëniet e punës të personelit të Bankës së 
Shqipërisë”; dhe

c) përkujdesjes për fëmijët në ngarkim, sipas nenit 52 të rregullores 
“për marrëdhëniet e punës të personelit të Bankës së Shqipërisë”. 

NENI 12
Të DREJTAT DhE DETYRIMET E pUNëMARRëSIT DhE pUNëDhëNëSIT

punëmarrësi dhe punëdhënësi, përveç të drejtave dhe detyrimeve të 
parashikuara në këtë kontratë, janë të detyruar të përmbushin dhe të 
gjitha të drejtat dhe detyrimet e parashikuara në dispozitat e rregullores 
“për marrëdhëniet e punës të personelit të Bankës së Shqipërisë”.

NENI 13
TRANSFERIMI (LëVIZJA) I pUNëMARRëSIT

punëdhënësi ka të drejtë të transferojë (lëvizë) punëmarrësin në 
pozicione paralele ose në pozicione më të ulta në hierarkinë organizative 
të Bankës, kur kjo lëvizje çmohet e nevojshme ose e arsyeshme nga 
punëdhënësi në funksion të administrimit eficient të burimeve njerëzore 
të punëmarrësit dhe në përputhje me procedurat e parashikuara në 
rregulloren “për marrëdhëniet e punës të personelit të Bankës së 
Shqipërisë”. 

NENI 14
TRANSFERIMI I pëRkOhShëM I pUNëMARRëSIT

1. punëdhënësi ka të drejtë të transferojë punëmarrësin përkohësisht në 
një vend apo pozicion tjetër pune, sipas kritereve dhe procedurave 
të parashikuara përkatësisht në nenet 35 dhe 36 të rregullores 
“për marrëdhëniet e punës të personelit të Bankës së Shqipërisë”.

2. Transferimi i përkohshëm sipas këtij neni, zgjat si rregull për një 
periudhë prej 6 (gjashtë) muajsh por në çdo rast, jo më shumë se 
1(një) vit.

3. punëdhënësi për marrjen e vendimit për transferimin e punëmarrësit 
sipas pikës 1 të këtij neni, merr në konsideratë për aq sa është e 
mundur kushtet vetjake familjare dhe ekonomike të punëmarrësit.
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4. punëdhënësi mund të përcaktojë rast pas rasti në aktin e transferimit 
të punëmarrësit në njësitë administrative lokale të punëdhënësit, 
përfitimin prej tij të një kompensimi monetar të arsyeshëm dhe të 
përshtatshëm me qëllim përballimin prej punëmarrësit të shtrenjtimit 
të kostos së jetesës që mund të rrjedhë si pasojë e transferimit të 
tij. 

5. Në përfundim të afatit të përcaktuar në pikën 2 të këtij neni, 
punëmarrësi kthehet në pozicionin e punës që kishte, në momentin 
e transferimit të tij të detyrueshëm. pavarësisht nga sa më sipër, në 
rastet kur kthimi i punëmarrësit në pozicionin e punës që kishte në 
momentin e transferimit është objektivisht i pamundur, punëdhënësi 
i ofron punëmarrësit një pozicion tjetër pune të ndryshëm, por të 
të njëjtit nivel dhe të një page jo më të ulët me atë të momentit të 
transferimit.

6. Refuzimi i paarsyeshëm i zbatimit të urdhrit të punëdhënësit për 
transferimin e përkohshëm nga punëmarrësi, edhe kur si pasojë e 
transferimit i ruhet niveli i pagës më të lartë ose/dhe kompensohet 
sipas pikës 3 të këtij neni, përbën shkak për zgjidhjen e kontratës 
nga punëdhënësi, pa pasoja për këtë të fundit. 

NENI 15
ZëVENDëSIMI I pëRkOhShëM

1. punëmarrësi është i detyruar të zbatojë urdhrin e punëdhënësit. 
për të zëvendësuar përkohësisht një punonjës tjetër me qëllim 
ruajtjen e vazhdimësisë në çdo kohë të operacioneve të punës, në 
rast kur punonjësi që zëvendësohet mungon në punë për një ose 
disa nga shkaqet e përcaktuara në nenin 37, të rregullores “për 
marrëdhëniet e punës të personelit të Bankës së Shqipërisë”. 

2. Zëvendësimi i përkohshëm i një punonjësi kryhet sipas kritereve 
dhe procedurës së parashikuar në nenin 38, të rregullores “për 
marrëdhëniet e punës të personelit të Bankës së Shqipërisë”.

NENI 16
pEZULLIMI I MARRëDhëNIEVE Të pUNëS

1. Marrëdhënia e punës së punëmarrësit me punëdhënësin mund 
të pezullohet për shkaqet dhe sipas procedurës së pezullimit, të 
parashikuar në nenet 39 dhe 41 të rregullores “për marrëdhëniet 
e punës të personelit të Bankës së Shqipërisë”. 

2. Gjatë periudhës së pezullimit, punëmarrësi si rregull nuk paguhet.

3. përjashtimisht nga përcaktimi i pikës 2 të këtij neni, punëmarrësi 
mund të paguhet për periudhën e pezullimit të marrëdhënieve të 
punës me punëdhënësin, kur pezullimi është kryer për shkakun e 
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përcaktuar në shkronjën “a”, të pikës 1, të nenit 39 të rregullores 
“për marrëdhëniet e punës të personelit të Bankës së Shqipërisë” 
dhe vetëm nëse shkaku i pezullimit bie apo nuk vërtetohet nga 
organet kompetente. Në këtë rast, punëmarrësit i jepet paga e 
plotë për periudhën nga momenti i pezullimit deri në momentin e 
rifillimit të marrëdhënieve të punës.

4. për efekt të zbatimit të përcaktimit të pikës 3 të këtij neni, është 
detyrim i punëmarrësit të vërë në dijeni sa më shpejt të jetë e mundur 
punëdhënësin mbi vendimin e formës së prerë për pushimin e 
procedimit penal ose për deklarimin e pafajshëm të tij. 

5. periudha e kohës së pezullimit të marrëdhënieve të punës të 
punëmarrësit, merret në konsideratë për llogaritjen e vjetërsisë së 
punës në institucionin e punëdhënësit, vetëm kur pezullimi është 
bërë për shkaqet e parashikuara në pikën 2, shkronjat “a” dhe “b” 
të pikës 1, të nenit 39 të rregullores “për marrëdhëniet e punës të 
personelit të Bankës së Shqipërisë”. 

6. Me rënien e shkakut të pezullimit, punëmarrësi rifiton statusin e tij 
si punëmarrës në Bankë, por jo detyrimisht në të njëjtin pozicion 
apo vend pune që gëzonte në momentin e pezullimit. 

NENI 17
MBYLLJA DhE RISTRUkTURIMI 

1. Në rastin e shkurtimit të pozicionit të punës të punëmarrësit si 
pasojë e mbylljes apo ristrukturimit të njësisë organizative ku ai 
punon, punëdhënësi i ofron atij një vend të të njëjtit nivel dhe të 
një page të barabartë. 

2. Në rast se për punëdhënësin është objektivisht e pamundur t’i 
ofrojë punëmarrësit një vend të ri pune sipas përcaktimeve të pikës 
1 të këtij neni, punëdhënësi mund t’ i ofrojë punëmarrësit një vend 
pune të një niveli dhe/ose page më të ulët në rastet kur:

a) ekziston një vend i lirë pune; dhe

b) kualifikimet e punëmarrësit janë të përshtatshme me kërkesat e 
vendit të lirë të punës.

3. Në rast të pamundësisë objektive të punëdhënësit për t’i ofruar 
punëmarrësit një vend tjetër pune sipas pikave 1 dhe 2 të këtij 
neni, punëmarrësit i ndërpriten marrëdhëniet e punës. Në këtë 
rast punëdhënësi detyrohet t’i japë punëmarrësit një kompensim 
monetar të barabartë me aq paga mujore sa vite pune punëmarrësi 
ka qenë i punësuar nga punëdhënësi, por në çdo rast jo më shumë 
se 12 paga mujore. për efekt të zbatimit të këtij detyrimi si pagë 
mujore do të konsiderohet paga bruto, në momentin e ndërprerjes 
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së marrëdhënieve të punës sipas kësaj pike. 

4. punëmarrësi nuk përfiton kompensimin monetar, sipas pikës 3 të 
këtij neni, në rast se refuzon të pranojnë pozicionin e punës të 
ofruar nga punëdhënësi, në përputhje me pikën 1 ose 2 të këtij 
neni.

NENI 18
NDRYShIMI I këRkESAVE pëR pOZICIONIN E pUNëS

1. Në rast të ndryshimit nga punëdhënësi të kërkesave specifike 
për pozicionin e punës të punëmarrësit, ky i fundit ka të drejtë 
të përshtatet me kërkesat e reja brenda një periudhe prej jo më 
shumë se 6 (gjashtë) muajsh nga data kur punëdhënësi i komunikon 
punëmarrësit ndryshimin e kërkesave specifike të pozicionit të tij të 
punës. 

2. kur në përfundim të periudhës së përcaktuar në pikën 1 të këtij 
neni, punëdhënësi konstaton papërshtatshmërinë e punëmarrësit 
me kërkesat e reja të pozicionit të punës, ai ndërpret marrëdhëniet 
e punës me punëmarrësin. 

3. punëdhënësi ka të drejtë të ndërpresë marrëdhëniet e punës me 
punëmarrësin, kur për punëmarrësin është objektivisht e pamundur 
të përshtatet me kërkesat e reja specifike të pozicionit të punës, 
brenda periudhës së përcaktuar në pikën 1 të këtij neni. 

NENI 19
pëRGJEGJëSIA DISIpLINORE 

1. punëmarrësi mban përgjegjësi disiplinore dhe është subjekt i 
masave disiplinore të caktuara nga punëdhënësi, sipas parimeve 
të përcaktuara në nenin 54 të rregullores “për marrëdhëniet e 
punës të personelit të Bankës së Shqipërisë”, kur vërtetohen shkeljet 
disiplinore të parashikuara në nenin 55 të po kësaj rregulloreje.

2. Masa disiplinore ndaj punëmarrësit zgjidhet nga punëdhënësi sipas 
llojeve dhe kritereve të përcaktuara në nenin 57 të rregullores “për 
marrëdhëniet e punës të personelit të Bankës së Shqipërisë” dhe 
caktohet prej tij sipas procedurës së parashikuar në nenin 56 të po 
kësaj rregulloreje.

NENI 20
ZGJIDhJA E kONTRATëS

1. punëdhënësi mund të ndërpresë marrëdhëniet e punës me 
punëmarrësin për shkaqe të justifikuara dhe të arsyeshme sipas 
përcaktimeve të kodit të punës, si dhe për shkaqet e tjera specifike të 
përcaktuara në rregullores “për marrëdhëniet e punës të personelit 
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të Bankës së Shqipërisë”. 

2. Marrëdhënia e punës së punëmarrësit me afat të pacaktuar, 
përfundon kur zgjidhet nga njëra palë dhe ka përfunduar afati i 
njoftimit.

3. Afatet e njoftimit sipas pikës 2 të këtij neni janë si më poshtë:

a) 2 (dy) javë për 6 (gjashtë) - mujorin e parë të punës; dhe

b) 1 (një) muaj pas 6 (gjashtë ) - mujorit të parë të punës dhe në 
vijim. 

4. Afatet e njoftimit, të parashikuara në pikën 3 të këtij neni nuk 
zbatohen kur punëdhënësi ose punëmarrësi mendon të zgjidhë këtë 
kontratë me efekt të menjëhershëm, për shkaqe të justifikuara.  

5. Marrëdhëniet e punës të punëmarrësit me Bankën nuk mund të 
ndërpriten për shkaqet e mëposhtme:

a) punëmarrësi ka pretendime që rrjedhin nga kontrata e punës;

b) punëmarrësi ka përmbushur një detyrim ligjor;

c) kur ndërprerja bëhet për motive të pandashme nga personaliteti i 
punëmarrësit, por që nuk kanë lidhje legjitime me raportet e punës. 
konsiderohen si motive të tilla raca, ngjyra, seksi, mosha, gjendja 
civile, detyrimet familjare, shtatzënia, besimi fetar, bindjet politike, 
kombësia, gjendja shoqërore;

d) ndërprerja bëhet për motive që lidhen me ushtrimin nga 
punëmarrësi, të një të drejte kushtetuese, por që nuk sjell shkeljen 
e detyrimeve që rrjedhin nga kjo kontratë;

e) ndërprerja bëhet për motive të anëtarësimit ose jo të punëmarrësit, 
në një sindikatë të krijuar në bazë të ligjit ose për shkak të 
pjesëmarrjes së tij në veprimtari sindikale në bazë të ligjit.

 
6. kjo kontratë zgjidhet duke respektuar afatet dhe procedurën e 

njoftimit të përcaktuara në dispozitat përkatëse të kodit të punës 
dhe të rregullores “për marrëdhëniet e punës të personelit të Bankës 
së Shqipërisë”. 

7. punëdhënësi nuk mund të ndërpresë këtë kontratë gjatë kohës 
që punëmarrësi është me pushime vjetore të pagueshme, shërbim 
ushtarak, me leje barrëlindjeje, si dhe gjatë periudhës së paaftësisë 
së tij të përkohshme në punë. 
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NENI 21
DORëZIMI I DETYRëS

1. punëmarrësi është i detyruar të dorëzojë detyrën në rastin e:

a) ndryshimit të vendit (pozicionit) të punës, sipas nenit 67 të rregullores 
“për marrëdhëniet e punës të personelit të Bankës së Shqipërisë”;

b) ndërprerjes së marrëdhënieve të punës (zgjidhjes së kësaj kontrate). 
Në këtë rast, detyra i dorëzohet Drejtorit të Departamentit të 
Burimeve Njerëzore.

2. Në rast se punëmarrësi është i ngarkuar me vlera materiale dorëzimi 
i detyrës kryhet sipas kritereve dhe procedurave të përcaktuara në 
nenin 69 të rregullores “për marrëdhëniet e punës të personelit të 
Bankës së Shqipërisë”. 

3. Dorëzimi i detyrës kryhet sipas afateve të përcaktuara në nenin 70, 
të rregullores “për marrëdhëniet e punës të personelit të Bankës së 
Shqipërisë”dhe dokumentohet, në përputhje me nenin 71 të saj.

NENI 22
DORëZIMI I DOSJES pERSONALE Të pUNëMARRëSIT

1. pas ndërprerjes së marrëdhënieve të punës, punëdhënësi me 
kërkesë të punëmarrësit, i dorëzon këtij të fundit dosjen e tij 
personale me gjithë dokumentacionin në përmbajtje të saj, sipas 
nenit 61 të rregullores “për marrëdhëniet e punës të personelit të 
Bankës së Shqipërisë”. 

2. punëdhënësi i dorëzon punëmarrësit dosjen e tij personale sipas 
pikës 1 të këtij neni, vetëm pas përmbushjes nga punëmarrësi të 
detyrimeve që lidhen me dorëzimin e detyrës, sipas nenit 21 të 
kësaj kontrate.  

NENI 23
RIMBURSIMI I pUNëMARRëSIT

punëdhënësi bie dakord të rimbursojë punëmarrësin për çdo shpenzim 
të argumentuar, të arsyetuar dhe të dokumentuar që rrjedh nga nevoja 
për përmbushjen e detyrave të tij funksionale ose nga përfaqësimi ligjor, 
i kryer në emër dhe për llogari të punëdhënësit. 

NENI 24
NDRYShIMET DhE ShTESAT Në kONTRATë 

1. Gjatë zbatimit të kësaj kontrate, palët mund të bëjnë ndryshime të 
nevojshme të saj vetëm me marrëveshje apo miratim me shkrim 
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ndërmjet tyre. 

2. përjashtimisht nga përcaktimi i pikës 1 të këtij neni, çdo ndryshim 
që punëdhënësi i bën rregullores “për marrëdhëniet e punës të 
personelit të Bankës së Shqipërisë” dhe që nuk prek elementet 
thelbësore të kësaj kontrate, do të jetë i zbatueshëm për palët, pa 
qenë nevoja e ndryshimeve me shkrim të kontratës, me përjashtim 
të ndryshimeve që janë më të disfavorshme për punëmarrësin. 

3. Gjatë kohëzgjatjes së marrëdhënies të punës, punëdhënësi dhe 
punëmarrësi mund të nënshkruajnë marrëveshje të veçanta në 
lidhje me të drejta dhe detyrime specifike ndërmjet palëve, të cilat 
do t’i bashkëlidhen kësaj kontrate.

NENI 25
INTERpRETIMI I kONTRATëS

kjo kontratë do të interpretohet në përputhje me termat dhe kushtet 
e saj në tërësi dhe dispozitat e rregullores “për marrëdhëniet e punës të 
personelit të Bankës së Shqipërisë”. 

NENI 26
pAVLEFShMëRIA E pJESShME E kONTRATëS

Në rast se një dispozitë e kësaj kontrate bëhet e pavlefshme, 
e paligjshme apo e pazbatueshme, kjo dispozitë shfuqizohet dhe 
dispozitat e tjera të saj qëndrojnë në fuqi dhe do të kenë efekt të plotë 
për aq sa efekti i tyre nuk cënohet nga shfuqizimi i dispozitës së bërë 
të pavlefshme, të paligjshme apo të pazbatueshme. Asnjë dispozitë e 
kësaj kontrate nuk do të varet nga dispozita të tjera, vetëm në rastin kur 
në kontratë parashikohet ndryshe. 

NENI 27
Të FUNDIT

1. Në rast të paqartësive gjatë zbatimit të kësaj kontrate dispozitat e 
kësaj të fundit dhe dispozitat e rregullores “për marrëdhëniet e punës 
të personelit të Bankës së Shqipërisë” të sipërcituara, zbatohen në 
mënyrë të përshtatshme dhe në përputhje me dispozitat ligjore dhe 
nënligjore në fuqi. 

1. Shtojca nr. 1, bashkëlidhur kësaj kontrate është pjesë përbërëse e 
saj.

2. për të gjitha mosmarrëveshjet, që mund të lindin midis palëve në 
zbatim të kësaj kontrate, organi kompetent për zgjidhjen e tyre 
është Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë/ose Gjykata e Rrethit 
Gjyqësor ku ndodhet Dega.
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3. kjo kontratë hartohet në 3 (tre) kopje origjinale me vlerë të 
barabartë ligjore, nga të cilat njëra merret nga punëmarrësi dhe 
dy merren nga punëdhënësi. 

4. kontrata pasi lexohet nga palët, nënshkruhet me vullnetin e tyre të 
lirë e të pavesuar.

5. kjo kontratë u nënshkrua nga të dyja palët më ________ 2008 
dhe hyn në fuqi me nënshkrimin e saj. 

për dhe në emër të punëdhënësit punëmarrësi

ARDIAN FULLANI
GUVERNATOR

_________________________ _________________________
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ShTOJCA 1.

MANUALI I pOZICIONIT Të pUNëS Të pUNëMARRëSIT
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REpUBLIkA E ShqIpëRISë
BANkA E ShqIpëRISë
këShILLI MBIkëqYRëS

VENDIM

Nr. 77, datë 12.12.2007 

pëR
MIRATIMIN E TRANSFERIMIT Të ZOTëRIMIT Të TëRThORTë 

Në MASëN 70 pëR qIND Të kApITALIT AkSIONER Të BANkëS 
RAIFFEISEN Sh.A., TEk CEMBRA BETEILIGUNGS GMBh, AUSTRI

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “e” të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar dhe të nenit 
25 të ligjit nr.9662, datë 18.12.2006 “për bankat në Republikën e 
Shqipërisë”, me propozimin e Departamentit të Mbikëqyrjes, këshilli 
Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Miratimin e transferimit të zotërimit të tërthortë në masën 70 për 
qind të kapitalit aksioner të Bankës Raiffeisen sh.a., nga Raiffeisen 
Zentralbank Osterreich AG, tek Shoqëria Cembra Beteiligungs Gmbh 
Austri, e cila nga ana e saj zotërohet në mënyrë të tërthortë 100 për 
qind, nga Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG.

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 në Buletinin 
Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
        
SEkRETARI kRYETARI

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

VENDIM

Nr. 78, datë 12.12.2007

pëR
MIRATIMIN E BAShkIMIT ME pëRThIThJE Të BANkëS ITALO 

ShqIpTARE Sh.A Në BANkëN AMERIkANE Të ShqIpëRISë Sh.A.

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

VENDOSI:

1. Të japë miratimin për bashkimin me përthithje të Bankës Italo Shqiptare 
sh.a në Bankën Amerikane të Shqipërisë sh.a.

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 në Buletinin 
Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
 
       
SEkRETARI kRYETARI

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

VENDIM

Nr. 79, datë 12.12.2007 

pëR
 “pëR kRIJIMIN E kOMITETIT këShILLIMOR Të STABILITETIT 

FINANCIAR”

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “c” të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar; të nenit 9, paragrafi 
9 i Statutit të Bankës së Shqipërisë miratuar me vendim të këshillit 
Mbikëqyrës nr. 100, datë 19.12.2000, i ndryshuar; të rregullores “Mbi 
rregullat procedurialë të Bankës së Shqipërisë”, të miratuar me vendim 
të këshillit Mbikëqyrës nr. 37, datë 16.05.2001, me propozimin e 
Guvernatorit, këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të miratojë krijimin e “komitetit këshillimor të Stabilitetit Financiar”, 
si organ kolegjial këshillimor për çështjet e stabilitetit financiar me 
afat veprimtarie të pakufizuar, i cili funksionon në bazë të rregullores 
së miratuar në pikën 2, të këtij vendimi, si dhe të dispozitave ligjore 
dhe nënligjore në fuqi.

2. Të miratojë rregulloren “Mbi organizimin dhe funksionimin 
e komitetit këshillimor të Stabilitetit Financiar”, sipas tekstit 
bashkëlidhur këtij vendimi.

3. Ngarkohen të gjitha departamentet e Bankës së Shqipërisë me 
zbatimin e këtij vendimi.

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

ky vendim hyn në fuqi në datën 1 mars 2008.
    
SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN FULLANI
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RREGULLORE

“MBI ORGANIZIMIN DhE FUNkSIONIMIN E kOMITETIT 
këShILLIMOR Të STABILITETIT FINANCIAR”

kApITULLI I
Të pëRGJIThShME

NENI 1
OBJEkTI I UDhëZIMIT

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave të organizimit 
dhe të funksionimit të komitetit këshillimor të Stabilitetit Financiar.

NENI 2
BAZA LIGJORE

1. kjo rregullore nxirret në bazë dhe për zbatim të:

a) nenit 43, shkronja “c” dhe nenit 53 të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar;

b) nenit 9, pika 9.9 të Statutit të Bankës së Shqipërisë, miratuar 
me vendim të këshillit Mbikëqyrës nr. 100, datë 19.12.2000, i 
ndryshuar;

c) rregullores mbi “Rregullat procedurialë të Bankës së Shqipërisë”, 
miratuar me vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 37, datë 
16.05.2001.

2. komiteti këshillimor i Stabilitetit Financiar, krijohet dhe funksionon 
në përputhje dhe në zbatim të:

a) nenit 9, pikave 9.3 dhe 9.9, të Statutit të Bankës së Shqipërisë 
të miratuar me vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 100, datë 
19.12.2000, i ndryshuar;

b) neneve 6, 7, 8, 9, 10, 11 dhe 12 të rregullores “Mbi rregullat 
procedurialë të Bankës së Shqipërisë”, të miratuar me vendimin 
e këshillit Mbikëqyrës nr. 37, datë 16.05.2001.

NENI 3
pëRkUFIZIME

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

a) “Banka” - është Banka e Shqipërisë;
b) “komiteti” - është komiteti këshillimor i Stabilitetit Financiar. ky 
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term do të nënkuptojë edhe anëtarët e komitetit, në funksion të 
përdorimit në përmbajtjen e dispozitave të kësaj rregulloreje; 

c) “DSF” - është Departamenti i Stabilitetit Financiar në Bankë;
d) “DM” - është Departamenti i Mbikëqyrjes në Bankë;
e) “DSp” - është Departamenti i Sistemeve të pagesave në Bankë;
f) “DOM” - është Departamenti i Operacioneve Monetare në 

Bankë;
g) “Dk” - është Departamenti i kërkimeve në Bankë;
h) “DS” – është Departamenti i Statistikës në Bankë;
i) “DJ” – është Departamenti Juridik në Bankë;
j) “AMF” - është Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare;
k) “Ak” - është Autoriteti i konkurrencës;
l) “ASD” - është Agjencia e Sigurimit të Depozitave;
m)  “mbledhja” - është takimi i zakonshëm ose i jashtëzakonshëm 

i anëtarëve të komitetit, i cili thërritet sipas dispozitave të kësaj 
rregulloreje;

n) “dokumenti i votimit” - është dokumenti ku sipas një formati 
të paracaktuar, evidentohet çështja për të cilën është votuar 
në mbledhjen e komitetit, lista e votuesve, rezultati i votimit, 
qëndrimi i secilit votues dhe arsyet kryesore të këtij qëndrimi;

o) “materialet e mbledhjes” - janë tërësia e informacioneve, 
e të dhënave, e treguesve, e analizave, e dokumenteve, e 
propozimeve, të cilat paraqiten në mbledhjen e komitetit nga 
ana e anëtareve të tij;

p) “konkluzionet e mbledhjes” - janë qëndrimet e komitetit, të cilat 
rezultojnë konsensuale ose mbizotërojnë gjatë diskutimeve në 
mbledhje, si edhe kërkesat ose propozimet që formulohen mbi 
bazën e tyre, për struktura të tjera brenda Bankës;

q) “rreziqe kryesore” - janë ato rreziqe të cilat, nëse materializohen, 
dëmtojnë rëndë stabilitetin e sistemit financiar në përgjithësi dhe 
përfaqësojnë një kosto të lartë administrimi;

r) “rreziqe në monitorim” - janë ato rreziqe që gjykohen që janë 
materiale, por mbi bazën e informacioneve dhe të vlerësimeve 
ekzistuese nuk konsiderohen të së njëjtës ashpërsi dhe kanë 
probabilitet të ulët ndodhjeje, në krahasim me rreziqet 
kryesore.

kApITULLI II
qëLLIMI, FUNkSIONET, OBJEkTIVAT OpERACIONALë DhE DETYRAT 

E kOMITETIT pëR REALIZIMIN E TYRE

NENI 4
qëLLIMI I kOMITETIT

komiteti, nëpërmjet veprimtarisë së tij, ka si qëllim të përmirësojë 
në vazhdimësi cilësinë e analizës dhe të vendimmarrjes së Bankës 
nëpërmjet këshillimit të organeve drejtuese të saj, për çështje që lidhen 
me stabilitetin financiar. 



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 9
numër 13

dhjetor 2007

vëllimi 9
numër 13
dhjetor 2007

2� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 27

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 9
numër 13

dhjetor 2007

vëllimi 9
numër 13
dhjetor 2007

2� Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 27

NENI 5
FUNkSIONET E kOMITETIT

komiteti, në funksion të qëllimit të tij sipas nenit 4, ushtron funksionet 
e mëposhtme:

a) shqyrton dhe vlerëson në mënyrë të vazhdueshme politikat e 
Bankës në lidhje me stabilitetin financiar dhe mbikëqyrjen e sistemit 
bankar, gjendjen e stabilitetit të sistemit financiar dhe veprimet e 
Bankës e të autoriteteve të tjera për ruajtjen e tij, nivelet e rrezikut 
në sistemin financiar dhe masat për administrimin e tij;

b) formulon rekomandime për këshillin Mbikëqyres dhe për 
administratorët e Bankës, për çështje të stabilitetit financiar dhe 
veprime të caktuara në këtë drejtim, nëpërmjet paraqitjes së 
konkluzioneve të mbledhjeve të tij; si edhe

c) shërben si një instrument për të harmonizuar rolin dhe veprimet 
e Bankës në këtë kuadër, me institucione të tjera.

NENI 6
OBJEkTIVAT OpERACIONALë Të kOMITETIT

1. për të realizuar funksionet e tij sipas nenit 5, komiteti përcakton 
objektivat e tij operacionalë për vitin financiar.

2. Në çdo rast, por pa u kufizuar prej tyre, komiteti përcakton këta 
objektiva operacionalë:

a) evidenton në një dokument të veçantë, rreziqet kryesore për 
stabilitetin e sistemit financiar shqiptar, vlerëson rregullisht nivelin 
e këtyre rreziqeve (individualisht dhe të marrë së bashku) dhe 
përditëson dokumentin, mbështetur në analizën e zhvillimeve në 
treg; 

b) propozon në këshillin Mbikëqyrës veprimet e nevojshme për 
trajtimin e rreziqeve kryesore dhe vlerëson rregullisht efektin e 
tyre;

c) mbikëqyr procesin e hartimit të Raportit të Stabilitetit Financiar 
dhe të çdo dokumenti tjetër të rëndësishëm në këtë fushë 
dhe autorizon paraqitjen e tij në këshillin Mbikëqyrës nga 
departamenti përkatës i Bankës.

NENI 7
DETYRAT E kOMITETIT pëR REALIZIMIN E OBJEkTIVAVE 

OpERACIONALë

1. komiteti miraton një dokument ku përcakton listën e materialeve 
që shqyrton në mbledhjet e tij, anëtarin përgjegjës për përgatitjen 
e secilit prej tyre, frekuencën e paraqitjes dhe përmbajtjen e 
kërkuar, si edhe paraqitjen ose jo të tyre në këshillin Mbikëqyrës 
të Bankës. ky dokument rishikohet në mënyre periodike.
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2. për realizimin e tërësisë së objektivave të tij operacionalë, 
komiteti:

a) ndjek zhvillimet në tregjet financiare dhe synon të tërheqë 
opinionin e përfaqësuesve të industrisë financiare dhe të 
ekspertëve të jashtëm, rreth tyre; 

b) nxit nismën individuale dhe punën në grup të anëtarëve të 
komitetit dhe të ekspertëve të Bankës ose iu cakton atyre detyra, 
për analizimin e hollësishëm të dukurive me interes për trajtimin 
e çështjeve të stabilitetit financiar;

c) realizon një proces të rregullt komunikimi dhe mbikëqyrjeje të 
ecurisë së nismave dhe të zbatimit të detyrave të përshkruara në 
pikën 2, shkronja ” b”;

d) synon, një diskutim dhe gjykim kolektiv, profesional dhe të hapur, 
në lidhje me çështjet që shqyrton;

e) paraqet konkluzionet e tij në dokumente të ndryshme që 
publikohen nga Banka në përputhje me rregullat dhe procedurat 
e botimeve dhe të publikimeve të Bankës;

f) propozon përgatitjen ose rishikimin e politikave dhe të praktikave 
të ndryshme të Bankës, të nevojshme për ruajtjen e stabilitetit 
financiar, si dhe nxit diskutimin për përmirësimin e dokumenteve 
dhe të praktikave të ngjashme në nivel ndërinstitucional. 

3. për të realizuar objektivin e tij sipas nenit 6, pika 2, shkronja ”a”, 
komiteti:

a) diskuton çështjet që i dedikohen kryesisht vlerësimit të rrezikut, 
sipas nenit 10, pikës “a”;

b) zhvillon mbledhje të tjera, të jashtëzakonshme, për shqyrtimin e 
detajuar të elementeve të veçanta të vlerësimit të rrezikut;

c) shqyrton materiale mbi gjendjen e sistemit financiar dhe të cilat 
vlerësojnë rreziqet kryesore, të përcaktuara sipas procedurës në 
pikën 1 të këtij neni;

d) kërkon kuantifikimin e vlerës së këtyre rreziqeve në këto materiale 
nëpërmjet supozimit të skenarëve të ndryshëm, analizës stress-
test si edhe shqyrtimit të treguesve të agreguar të rrezikut, siç janë 
ato që nxirren nga zhvillimet e çmimeve të aseteve financiare;

e) shqyrton vlerësimin e ekspertëve në lidhje me kërcënimet e 
ndryshme dhe vendos nëse ato duhet të përfshihen në dokumentin 
e rreziqeve kryesore ose të përfshihen në listën e rreziqeve në 
monitorim;

f) vlerëson nëse janë shfaqur rreziqe të reja, të cilat duhen analizuar 
më hollësisht nga personeli i specializuar (ekspertët) si dhe nëse 
ndonjë prej rreziqeve kryesore paraqet një rëndësi më të ulët dhe 
vendos nëse ky rrezik duhet të eliminohet nga lista e rreziqeve 
kryesore;

g) vlerëson mënyrën e ndikimit të zhvillimeve gjatë periudhës së 
fundit mbi rreziqet kryesore të evidentuara në dokumentin e 
komitetit, si edhe mbi ato që janë në monitorim. 
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4. për realizimin e objektivit sipas nenit 6, pika 2, shkronja ”b”, 
komiteti: 

a) diskuton çështjet që i dedikohen kryesisht zbutjes së rrezikut, 
sipas nenit 10, pikës “b”;

b) zhvillon mbledhje të tjera, të jashtëzakonshme, për përcaktimin 
dhe vlerësimin e detajuar të masave për zbutjen e rrezikut;

c) vlerëson rregullisht në vijim të çdo ndryshimi në vlerësimin e 
rreziqeve, duke dhënë rekomandime përkatëse, përshtatshmërinë 
e programeve (të politikave, të procedurave dhe të praktikave) të 
Bankës për zbutjen e rreziqeve dhe planifikimin e administrimit 
të krizave; 

d) vlerëson nëse programet aktuale kërkojnë ndryshime në bazë të 
vlerësimit më të fundit të rreziqeve dhe përparimit në zbatimin e 
programeve; 

e) identifikon vështirësitë e hasura gjatë zbatimit të programit dhe 
vendos në lidhje me përparësitë që do t’i jepen nismave të 
ndryshme për zgjidhjen e tyre;

f) shqyrton nismat individuale, nëse anëtarët e komitetit gjykojnë 
që ajo ka një rëndësi të veçantë. Diskutimet e detajuara të 
iniciativave individuale, i delegohen personelit të specializuar 
ose grupeve të posaçme të ekspertëve;

g) vlerëson nëse Banka duhet të kërkojë veprime të përbashkëta 
me autoritete të tjera mbikëqyrëse të sistemit financiar ose 
me autoritete të huaja financiare, dhe propozon formën e 
kërkesës;

h) synon harmonizimin e punës së Bankës me atë të autoriteteve të 
tjera në drejtim të zbutjes së rreziqeve. 

5. për realizmin e objektivit sipas nenit 6, pika 2, shkronja ”c”, 
komiteti: 

a) diskuton çështjet që lidhen me këtë objektiv dhe drejton punën 
për përgatitjen e Raportit të Stabilitetit Financiar (RSF), në të 
paktën tre mbledhje të jashtëzakonshme që zhvillohen gjatë 
procesit të hartimit të tij, sipas nenit 10, pikës “c”;

b) në mbledhjen e parë të jashtëzakonshme, e cila zhvillohet të 
paktën 12 (dymbëdhjetë) javë përpara paraqitjes së raportit në 
mbledhjen e këshillin Mbikëqyrës, komiteti diskuton, mbështetur 
mbi një material paraprak të DSF, çështjet kryesore që do të 
përfshihen në RSF;

c) në mbledhjen e radhës, e cila zhvillohet të paktën 4 (katër) 
javë përpara paraqitjes së raportit në mbledhjen e këshillit 
Mbikëqyrës, komiteti diskuton mbi një projekt të raportit, dhe 
jep rekomandimet përkatëse për personelin e DSF në mënyrë 
që në raport të shprehet në mënyrë të përshtatshme mendimi i 
komitetit mbi rreziqet e stabilitetit financiar;

d) së fundi, komiteti mblidhet 2 (dy) javë përpara dorëzimit të 
dokumentit për shqyrtim në mbledhjen e këshillit Mbikëqyrës, 
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me qëllim që të kryejë ndryshimet e fundit të mundshme në 
projektraport, duke u përqendruar në mesazhet që përcillen në 
pjesën hyrëse të tij, si edhe të miratojë versionin përfundimtar të 
raportit që i përcillet për shqyrtim dhe miratim këshillit Mbikëqyrës 
të Bankës;

e) vlerëson nëse duhet ndjekur një procedurë e ngjashme për 
shqyrtimin e dokumenteve të tjera të rëndësishme, në këtë 
drejtim.

kApITULLI III
ORGANIZIMI I kOMITETIT

NENI 8
pëRBëRJA E kOMITETIT

1. komiteti përbëhet nga anëtarët e mëposhtëm:

a) Guvernatori, në cilësinë e kryetarit të komitetit;
b) Zëvendësguvernatori i Dytë, në cilësinë e Zëvendëskryetarit të 

komitetit;
c) drejtori i DSF;
d) drejtori i DM;
e) drejtori i DSp;
f) drejtori i DOM;
g) drejtori i Dk;
h) drejtori i DS dhe
i) drejtori i DJ.

2. Guvernatori përcakton me urdhër të veçantë anëtarët e komitetit 
në përputhje me pikën 1 të këtij neni.

3. Në rastin kur kryetari i komitetit mungon ose është në pamundësi 
për të ushtruar kompetencat, Zëvendëskryetari merr dhe ushtron 
kompetencat e tij. Në mungesë edhe të Zëvendëskryetarit, 
kryetari autorizon një nga anëtarët e tjerë të komitetit për 
drejtimin e mbledhjes së tij.

4. përveç sa parashikohet në pikën 3 të këtij neni, në rast se 
një nga anëtarët e përcaktuar në pikën 1, shkronjat “c” deri 
në “i”, mungon ose është në pamundësi për të marrë pjesë 
në mbledhjen e komitetit, ai zëvendësohet në përputhje me 
rregullat proceduralë të Bankës. Zëvendësuesit, i kalojnë të 
gjitha të drejtat dhe detyrimet e anëtarit të zëvendësuar. për çdo 
rast të tillë, anëtari i zëvendësuar si më lart, njofton drejtuesin e 
mbledhjes.

5. Çdo anëtar i komitetit, mund të shoqërohet në mbledhje nga një 
nëpunës i zgjedhur prej tij, me pëlqimin paraprak të drejtuesit të 
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mbledhjes. Nëpunësi shoqërues nuk të drejtë vote në mbledhjet 
e komitetit. 

6. Në rast se gjykohet e përshtatshme, në mbledhjet e komitetit 
mund të ftohen të marrin pjesë pa të drejtë vote, përfaqësuesit e 
autorizuar të AMF, të ASD, të Ak dhe të ndonjë institucioni tjetër 
që gjykohet i nevojshëm. 

NENI 9
MBLEDhJET E kOMITETIT DhE ThIRRJA E TYRE

1. Mbledhjet e komitetit zhvillohen sipas një kalendari të miratuar 
prej tij, në përputhje me këtë nen.

2. Mbledhjet e komitetit ndahen në:

a) të zakonshme, të cilat zakonisht zhvillohen në muajt shkurt, maj, 
korrik dhe nëntor;

b) të jashtëzakonshme, të cilat zhvillohen sipas nevojës.

3. Mbledhjet e komitetit mund të jenë:

a) me pjesëmarrje të kufizuar, ku marrin pjesë vetëm anëtarët;
b) me pjesëmarrje të plotë, ku marrin pjesë edhe persona 

të përcaktuar sipas pikave 5 dhe 6 të nenit 8, të kësaj 
rregulloreje. 

4. Mbledhja e komitetit thërritet nga:

a) kryetari i komitetit, kryesisht ose me propozim të njërit prej 
anëtarëve të komitetit;

b) Zëvendëskryetari, sipas nenit 8, pika 3;
c) anëtari që është autorizuar të drejtojë mbledhjen e komitetit, 

sipas nenit 8, pika 3.

5. personi që thërret mbledhjen sipas pikës 4 të këtij neni, përcakton 
nëse mbledhja do të jetë me pjesëmarrje të kufizuar apo me 
pjesëmarrje të plotë, sipas pikës 3 të këtij neni. kërkesa për 
thërritjen e mbledhjes së bashku me datën e zhvillimit, i drejtohet 
sekretarit të komitetit, i cili njofton pjesëmarrësit për zhvillimin e 
saj. 

6. Mbledhja e komitetit realizohet vetëm nëse ajo thërritet sipas 
pikës 4 të këtij neni dhe mund të drejtohet sipas nenit 8, pika 
3. Në rast të kundërt, realizimi i mbledhjes shtyhet për një datë 
tjetër të përshtatshme.



Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 9
numër 13

dhjetor 2007

vëllimi 9
numër 13
dhjetor 2007

32 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 33

Buletini Zyrtar Buletini Zyrtar

vëllimi 9
numër 13

dhjetor 2007

vëllimi 9
numër 13
dhjetor 2007

32 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë 33

NENI 10
TEMATIkA E MBLEDhJES

Në varësi të tematikës së mbledhjes, e cila lidhet me natyrën e 
çështjeve që shqyrtohen, me rëndësinë dhe me rregullsinë e trajtimit 
të tyre, si edhe me materialet që disponohen rreth tyre, mbledhjet e 
komitetit mund të kategorizohen si vijon:

a) për vlerësimin e rrezikut;
b) për zbutjen e rrezikut; ose
c) për përgatitjen e Raportit të Stabilitetit Financiar dhe të 

çdo dokumenti tjetër të rëndësishëm në fushën e stabilitetit 
financiar.

NENI 11
kOMpETENCAT E kRYETARIT

kryetari i komitetit ushtron kompetencat e mëposhtme:

a) thërret ose autorizon Zëvendëskryetarin për të thërritur, mbledhjet 
e komitetit sipas nenit 9, pika 4, shkronjat “a” dhe “b”;

b) përcakton nëse mbledhja do të jetë me pjesëmarrje të kufizuar 
ose të plotë, sipas nenit 9, pika 5;

c) drejton mbledhjet e komitetit ose autorizon një anëtar të drejtojë 
mbledhjen, në përputhje me nenin 8, pika 3;

d) miraton pjesëmarrjen në mbledhje, të nëpunësve që shoqërojnë 
anëtarët e komitetit, sipas nenit 8, pika 5 si dhe të përfaqësuesve 
të institucioneve të tjera, sipas nenit 8, pika 6;

e) nënshkruan propozimet e komitetit për këshillin Mbikëqyrës të 
Bankës dhe administratorët e saj;

f) përcakton veprimet në lidhje me përdorimin e informacionit 
jopublik të komitetit, sipas nenit 14;

g) orienton në përgjithësi veprimtarinë e komitetit, për realizimin e 
qëllimit dhe të objektivave të tij.

NENI 12
SEkRETARI I kOMITETIT DhE DETYRAT E TIJ

1. Sekretari i komitetit caktohet nga Guvernatori me propozim të 
drejtorit të DSF. Sekretari nuk gëzon të drejtën e votës.

2. Sekretari njofton anëtarët e komitetit për zhvillimin e mbledhjes, 
mbështetur në përcaktimet e nenit 9. Anëtarët njoftohen të 
paktën 10 ditë pune përpara datës së mbledhjes për mbledhjet 
e zakonshme, si dhe mbi temat e çështjeve dhe të materialeve 
kryesore që do të diskutohen, të shoqëruar sipas rastit me një 
përmbledhje të përmbajtjes se tyre. pavarësisht nga sa më sipër, 
në rastin e organizimit të mbledhjeve të jashtëzakonshme sipas 
nenit 9, pika 2, shkronja “b”, sekretari vepron sipas mundësive 
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më të mira dhe në bazë të kohës që ka në dispozicion. 

3. Çdo anëtar i komitetit vë në dispozicion të sekretarit, të paktën 
5 ditë pune përpara zhvillimit mbledhjes, materialet që do të 
paraqesë gjatë saj. 

4. Sekretari vë në dispozicion të anëtarëve që do të marrin pjesë 
në mbledhje, të paktën 2 ditë pune përpara zhvillimit të saj, 
materialet që do të paraqiten. Në rastin e zhvillimit të mbledhjeve 
të jashtëzakonshme sipas nenit 9, pika 2, shkronja “b”, sekretari 
vë në dispozicion materialet e paraqitura sipas mundësive më të 
mira dhe në bazë të kohës në dispozicion.

5. kryetari i komitetit mund të autorizojë, kur kjo është e mundur, 
sekretarin të vërë paraprakisht në dispozicion të personave të 
përcaktuar në nenin 8, pika 6, materialet që do të paraqiten në 
mbledhje në një formë të përshtatshme. 

6. Gjatë zhvillimit të mbledhjes, sekretari mban me shkrim 
procesverbalin e mbledhjes, në të cilin evidentohen:

a) lloji i mbledhjes, si edhe data dhe ora e zhvillimit të saj;
b) pjesëmarrësit në mbledhje dhe drejtuesi i saj;
c) çështjet që shqyrtohen dhe konfidencialiteti i tyre, të përcaktuara 

nga komiteti;
d) lloji dhe burimi i materialeve që paraqiten në mbledhje për 

shqyrtim;
e) personat që diskutojnë dhe objekti i diskutimit të tyre;
f) propozimet që kalojnë për votim;
g) kryerja ose jo e votimit dhe rezultati i tij. Në rast votimi, sekretari 

përgatit dhe ruan gjithashtu dokumentin e votimit, i cili i 
bashkohet procesverbalit të mbledhjes;

h) konkluzionet e mbledhjes; 
i) data e synuar e zhvillimit të mbledhjes së ardhshme. 

7. pas mbledhjes, sekretari kryen detyrat e mëposhtme:
a) përgatit në 3 (tre) kopje, një dokument të veçantë me konkluzionet 

e arritura në mbledhjen e komitetit dhe, pasi e nënshkruan atë, 
merr në dokument nënshkrimet e anëtarëve që morën pjesë në 
mbledhje; 

b) mban dhe ruan një kopje të dokumentit të përcaktuar në 
shkronjën “a” të kësaj pike;

c) i dërgon Guvernatorit për dijeni një kopje të dokumentit të 
përcaktuar në shkronjën ”a” të kësaj pike, në rastin kur mbledhja 
e komitetit nuk është drejtuar prej tij; 

d) njofton departamentet e Bankës, në lidhje me zhvillimin e 
mbledhjes së komitetit dhe në lidhje me çështjet jokonfidenciale 
të trajtuara gjatë saj;

e) arkivon në Zyrën e protokoll-Arkivit të Bankës, procesverbalin 
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e mbledhjes, dokumentin e votimit të përgatitur sipas pikës 5, 
shkronja ”h” të këtij neni, si edhe dokumentin e përgatitur sipas 
shkronjës “a” të kësaj pike; 

f) me miratim të komitetit, zbardh dhe dërgon pranë strukturave 
të tjera, brenda ose jashtë Bankës, konkluzionet përkatëse të 
mbledhjes së komitetit, pas nënshkrimit të tyre nga kryetari i 
komitetit.

7. krahas detyrave të përcaktuara në këtë nen dhe në përputhje 
me funksionin e tij në komitet, sekretari kryen detyra të tjera që 
mund t’i caktohen nga kryetari i komitetit.

kApITULLI IV
VOTIMI DhE kONFIDENCIALITETI

NENI 13
VOTIMI Në MBLEDhJE

1. Vendimet në komitet merren me shumicën e thjeshtë të anëtarëve 
të pranishëm në mbledhje. Abstenimet nuk lejohen. 

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

3. Në votim marrin pjesë vetëm anëtarët, ndonëse në mbledhje 
mund të shfaqin mendimin e tyre të gjithë pjesëmarrësit e tjerë.

4. Votimi është i detyrueshëm në rastet kur:

a) komiteti i përcjell këshillit Mbikëqyrës ose administratorëve të 
Bankës materiale të caktuara ose i propozon atyre miratimin e 
veprimeve të caktuara;

b) komiteti propozon një qëndrim të caktuar të Bankës në 
marrëdhënie me palët e tjera për çështje të stabilitetit financiar; 

c) kërkohet nga drejtuesi i mbledhjes.

NENI 14
RUAJTJA E kONFIDENCIALITETIT

1. Materialet, konkluzionet, rezultati i votimit dhe minutat e 
mbledhjes së komitetit, përbëjnë informacion jopublik. Anëtarët 
e komitetit dhe sekretari mbajnë përgjegjësi për trajtimin e tyre 
(administrimin e brendshëm, dërgimin tek palët e interesuara, 
publikimin) sipas përcaktimeve të kuadrit rregullativ përkatës. 

2. pavarësisht nga përcaktimi në pikën 1 të këtij neni, kryetari i 
komitetit ka të drejtë të vendosë për lëshimin e tyre, të plotë ose 
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të pjesshëm dhe në një formë të përshtatshme, ndaj palëve të 
tjera të interesuara, kur kjo nuk pengohet nga kërkesat e kuadrit 
rregullativ përkatës. 

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

VENDIM

Nr. 83, datë 27.12.2007 

pëR
 MBAJTJEN E pANDRYShUAR Të NORMëS Së INTERESIT Të 

MARRëVEShJEVE Të RIBLERJES DhE Të ANASJELLTA Të RIBLERJES

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

VENDOSI:

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

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

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

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

    
SEkRETARI kRYETARI

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

VENDIM

Nr. 85, datë 27.12.2007 

pëR
MIRATIMIN E “DOkUMENTIT Të pOLITIkëS MONETARE pëR VITIN 

2008”

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

VENDOSI:

1. Të miratojë “Dokumentin e politikës Monetare për vitin 2008”, sipas 
tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

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

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit 
Evropian dhe komunikimit me dërgimin e këtij dokumenti në: 
kuvendin e Shqipërisë, presidencë, këshillin e Ministrave, Ministrinë e 
Financave dhe me publikimin e këtij vendimi.

ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

    
SEkRETARI kRYETARI

YLLI MEMIShA ARDIAN FULLANI
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DOkUMENTI I pOLITIkëS MONETARE pëR VITIN 2008

hYRJE

Banka e Shqipërisë, si autoriteti monetar i Republikës së Shqipërisë, 
ka të drejtën ekskluzive për hartimin, miratimin dhe zbatimin e politikës 
monetare në Shqipëri, objektivi kryesor i së cilës është arritja dhe ruajtja 
e stabilitetit të çmimeve. Me anë të këtij dokumenti të përvitshëm, Banka 
e Shqipërisë shpjegon publikisht objektivin e saj dhe përcaktimin e tij 
në terma sasiorë, si dhe instrumentet e ndjekura për arritjen e tij. ky 
proces rrit transparencën e Bankës së Shqipërisë mbi çështjet e politikës 
monetare, si kusht i domosdoshëm për arritjen e një shkalle të lartë 
përgjegjshmërie në përmbushjen e misionit dhënë bankës qendrore. 
Në të njëjtën kohë, publikimi i këtij dokumenti i shërben edhe orientimit 
të pritjeve të agjentëve ekonomikë drejt objektivit të synuar të inflacionit, 
si element i rëndësishëm në drejtimin e politikës monetare. 

Dokumenti i politikës Monetare për vitin 2008 është hartuar në 
vazhdim të strategjisë aftamesme “Zhvillimi i Bankës së Shqipërisë 
në periudhën 2006- 2008”, të Dokumenteve të politikës Monetare 
për periudhën 2004-2007 dhe bashkërendohet me programin e 
përgjithshëm afatmesëm të zhvillimit të vendit. Strategjia bazë e politikës 
monetare për vitin 2008 dhe kuadri operacional i saj do të ruajnë 
parimet dhe trajtat kryesore të ndjekura gjatë vitit paraardhës. Në këtë 
dokument, Banka e Shqipërisë detajon të gjitha elementet konkrete të 
politikës monetare për vitin 2008, veçanërisht në fushën e objektivave 
të politikës monetare dhe të kuadrit operacional të saj. publikimi i 
këtij dokumenti, zbërthen në terma konkretë angazhimin e Bankës së 
Shqipërisë për të qenë një institucion transparent.

Gjatë vitit 2008, Banka e Shqipërisë do të punojë për rritjen e aftësive 
të saj analitike; për zgjerimin e gamës së informacionit të përdorur 
për vendimmarrje; për rritjen e efektivitetit të kanaleve të transmetimit; 
dhe për rritjen sasiore dhe cilësore të komunikimit të saj me publikun. 
Ajo do të synojë rritjen e mëtejshme të transparencës në hartimin 
dhe komunikimin e politikës monetare, proces që është intensifikuar 
vazhdimisht vitet e fundit. përveç përmirësimit në komunikimin e 
strategjisë dhe vendimeve të politikës monetare, do të intensifikohen 
edhe programet edukuese të kushtuara segmenteve të ndryshme të 
publikut të gjerë.

I. BAZA LIGJORE

Në bazë të nenit 161 të kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, 
Banka e Shqipërisë “… ka të drejtën ekskluzive të zbatimit të pavarur të 
politikës monetare”. 
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Në bazë të nenit 3, pika 4a1, e ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “për 
Bankën e Shqipërisë”, ky institucion ka si detyrë kryesore “të hartojë, 
të miratojë dhe të zbatojë në mënyrë të pavarur politikën monetare të 
Republikës së Shqipërisë, në përputhje me objektivin e saj kryesor”.

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

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

II. OBJEkTIVI I INFLACIONIT pëR VITIN 2008

Arritja dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve nënkupton arritjen e 
normave të ulëta pozitive  të inflacionit dhe mbajtjen e tyre për periudha 
relativisht të gjata kohe. Në terma sasiorë, Banka e Shqipërisë e ka 
përkthyer objektivin e stabilitetit të çmimeve në mbajtjen e inflacionit në 
nivelin 3  për qind, me një mundësi luhatjeje prej ± 1 pikë përqindjeje 
rreth kësaj vlere qendrore. Si matje e inflacionit do të vazhdojë të jetë 
ndryshimi vjetor i Indeksit të Çmimeve të konsumit, matur dhe publikuar 
nga INSTAT. Objektivi i inflacionit është i shtrirë përgjatë periudhës së 
parashikimit, e cila aktualisht është 12 muaj. 

përcaktimi i mësipërm sasior i stabilitetit të çmimeve reflekton 
realitetin e ekonomisë shqiptare si një ekonomi në zhvillim. këto 
ekonomi karakterizohen nga luhatje më të mëdha të çmimeve relative 
drejt gjetjes së ekuilibrave të duhur të ekonomisë së tregut. Synimi për 
nivele më të ulta të inflacionit mund të impononte kosto të larta për 
ekonominë e vendit. Nga ana tjetër, ruajtja e objektivit të inflacionit në 
të njëjtin nivel me 7 vitet paraardhëse, do të kontribuojë pozitivisht në 
konsolidimin e mëtejshëm të pritjeve të publikut mbi inflacionin rreth 
objektivit të shpallur të Bankës së Shqipërisë.

Regjimi i kursit të këmbimit i ndjekur nga Banka e Shqipërisë do të 
vazhdojë të jetë i lirë. Vlera e lekut kundrejt valutave të huaja do të 
vendoset lirisht në tregun e këmbimit, duke u përcaktuar nga kërkesa 
dhe oferta. Megjithatë, në raste të veçanta, Banka e Shqipërisë do të 
ndërhyjë në tregun valutor me qëllim respektimin e objektivit të rezervës 
ndërkombëtare neto të Bankës së Shqipërisë (shih pikën III) dhe/ose 
zbutjen e luhatjeve të dëmshme afatshkurtra të kursit të këmbimit të 
lekut.
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NIVELI I OBJEkTIVIT

Banka e Shqipërisë gjykon se, nëpërmjet ruajtjes së niveleve të ulëta 
të inflacionit, politika monetare do të vazhdojë dhënien e kontributit 
pozitiv në zhvillimin e ekonomisë shqiptare. 

• Së pari, duke qenë një normë pozitive inflacioni ajo mban 
parasysh evolucionin teknologjik të produkteve dhe përmirësimin 
cilësor të tyre. Gjithashtu, shumë studime kanë treguar se 
ecuria e inflacionit ka një prirje të brendshme statistikore për të 
regjistruar vlera pozitive. Në realitet, një nivel inflacioni afër 0 
mund t’i korrespondojë një situate deflacioniste. 

• Së dyti, norma e ulët e inflacionit ndihmon në ruajtjen e 
normave pozitive të interesit real. Normat reale pozitive të 
interesit ndihmojnë në thithjen e kursimeve të qytetarëve në 
sistemin bankar, duke ndikuar në stabilitetin e këtij të fundit dhe 
në ruajtjen e aftësisë së tij për të plotësuar nevojat e ekonomisë 
dhe të qeverisë për mjete monetare. 

• Së treti, një normë e tillë inflacioni i përshtatet nevojave të zhvillimit 
të ekonomisë shqiptare, si një ekonomi në tranzicion. Ajo lehtëson 
lëvizjen e çmimeve relative, duke kontribuar pozitivisht në rolin 
informues që përmban ky mekanizëm në shpërndarjen e fondeve 
në ekonomi. Shumica e vendeve të zhvilluara e përkufizojnë 
stabilitetin e çmimeve si një nivel inflacioni rreth 2 për qind. 
Duke qenë se Shqipëria është një vend në tranzicion, një nivel 
më i lartë inflacioni reflekton një rrezik më të lartë strukturor, 
të pranishëm në ekonominë shqiptare si dhe një lëvizje më të 
madhe të çmimeve relative në të. 

• Së katërti, duke qenë në të njëjtin nivel me objektivin e inflacionit 
gjatë pesë viteve të fundit, ai do të ndikojë pozitivisht në stabilizimin 
e pritjeve inflacioniste në ekonomi dhe në rritjen e sigurisë në 
marrjen e vendimeve ekonomike. Nga ana tjetër, një nivel i tillë 
inflacioni dhe politika monetare e hartuar për përmbushjen e tij 
ndikojnë pozitivisht në ritmet e rritjes ekonomike, ashtu siç është 
provuar gjatë viteve të fundit. 

• Së fundi, objektivi i inflacionit në nivelin 3 për qind është 
konsistent edhe me objektivin e Shqipërisë për t’u anëtarësuar në 
Bashkimin Evropian në një periudhë sa më të shpejtë. Synimi për 
të kontrolluar rritjen e çmimeve në një nivel të përafërt, por më 
të lartë se objektivi i Bankës qendrore Evropiane2, i mundëson 
ekonomisë shqiptare një konvergjencë reale duke i lejuar në të 
njëjtën kohë hapësirën e nevojshme për të kryer ndryshimet e 
duhura strukturore.
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FORMA E OBJEkTIVIT

Objektivi i inflacionit për vitin 2008, do të vazhdojë të jetë në formën 
e një vlere të vetme 3 për qind, me një interval luhatjeje ± 1 pikë 
përqindje. Një specifikim i tillë jo vetëm që i shërben më mirë orientimit 
të pritjeve të publikut për inflacionin, por njëkohësisht përforcon 
angazhimin e Bankës së Shqipërisë në arritjen e këtij objektivi. Nga ana 
tjetër, duke qenë se inflacioni është shpesh subjekt i veprimit të faktorëve 
të ofertës ose të rritjeve të administruara të çmimeve, luhatja e çmimeve 
të konsumit mund të mos jetë gjithnjë rrjedhojë e kushteve monetare 
dhe subjekti i veprimit të politikës monetare. politika monetare është e 
vëmendshme edhe ndaj këtyre faktorëve, por ajo jo domosdoshmërisht 
reagon ndaj tyre. Vendimi për  të reaguar varet nga natyra kalimtare 
ose jo e këtyre goditjeve mbi inflacionin, duke konsideruar në të njëjtën 
kohë edhe nevojën për ruajtjen e qëndrueshmërisë së tregut monetar 
e financiar. Në çdo rast, Banka e Shqipërisë i komunikon publikut 
balancën e faktorëve të rrezikut.  

Duke marrë parasysh rreziqet e goditjeve të mundshme mbi inflacionin 
dhe nevojën e krijimit të një qëndrueshmërie afatmesme të politikës 
monetare, Banka e Shqipërisë do të pranojë luhatje të normës së 
inflacionit brenda një intervali luhatshmërie prej ± 1 pikë përqindjeje 
rreth vlerës qendrore, duke i konsideruar ato në përputhje me objektivin 
e stabilitetit të çmimeve.

MATJE Të TJERA Të INFLACIONIT

krahas matjes së inflacionit si ndryshimi vjetor i Indeksit të Çmimeve të 
konsumit, Banka e Shqipërisë, me qëllim përmirësimin e vendimmarrjes 
në politikën monetare përdor edhe matje të tjera të tij, si inflacioni bazë 
dhe ai mesatar. këto matje krijojnë një bazë më të plotë për të marrë 
vendime sa më realiste.

Inflacioni bazë përfaqëson pjesën e qëndrueshme dhe afatgjatë të 
inflacionit total, dhe llogaritet duke përjashtuar nga shporta e mallrave 
ata zëra, çmimet e të cilëve janë shumë të luhatshëm si rrjedhojë 
e goditjeve të përkohshme që janë jashtë sferës së veprimeve të 
politikës monetare. Gjatë vitit 2007 është perfeksionuar metodologjia 
e llogaritjes së këtij inflacioni, duke shërbyer si një input i vlefshëm 
në marrjen e vendimeve të politikës monetare, njëkohësisht edhe 
si element i rëndësishëm në procesin e parashikimit të inflacionit të 
përdorur nga Banka e Shqipërisë. Metoda e llogaritjes së inflacionit 
bazë, konsideruar si më e përshtatshme për rastin e Shqipërisë, është 
ajo e përjashtimit të përhershëm. Sipas kësaj metode, aktualisht 
llogariten katër matje të inflacionit bazë, duke përjashtuar: a) mallrat 
dhe shërbimet me sezonalitet të theksuar, të cilat shkaktojnë luhatje 
të larta e të përkohshme të çmimeve (zakonisht mallrat ushqimorë të 
papërpunuar); b) mallrat me çmime të administruara (energji dhe ujë); 
c) mallrat, çmimet e të cilëve janë objekt i politikës fiskale (mallrat 
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e akcizës); dhe d) mallrat, çmimi i të cilëve është mjaft i lidhur me 
konjukturat e jashtme (nafta). 

përveç ndjekjes periodike të matjeve të mësipërme, gjatë vitit 2008 
do të intensifikohet më tej puna kërkimore për gjetjen dhe aplikimin e 
metodave të tjera të llogaritjes së inflacionit bazë.

Inflacioni vjetor në nivel mesatar përfaqëson nivelin mesatar të inflacionit 
vjetor për dymbëdhjetë muajt e fundit, duke dhënë një informacion të 
vlefshëm në lidhje me prirjet e zhvillimeve në çmimet e konsumit. Si i tillë, 
inflacioni vjetor në nivel mesatar do të jetë një orientues i rëndësishëm në 
procesin e marrjes së vendimeve të politikës monetare.

Gjatë vitit 2007 Banka e Shqipërisë i ka kushtuar një rëndësi më të 
madhe ndërtimit të serive kohore mbi pritjet e agjentëve ekonomikë, si 
Indeksi i Besimit të Biznesit, Indeksi i Besimit të konsumatorit, vrojtimit 
mbi pritshmëritë e bankave tregtare mbi inflacionin, kursin e këmbimit 
dhe përqindjen e interesit, si dhe zhvillimit të Indeksit të pasurive të 
paluajtshme. hapa cilësorë janë bërë edhe në drejtim të analizimit dhe 
shfrytëzimit të këtyre serive në funksion të përmirësimit të vendimmarrjes 
së politikës monetare, punë që do të vazhdojë të jetë prioritet edhe 
gjatë vitit 2008. 

III. OBJEkTIVAT E NDëRMJETëM DhE OpERACIONALë

Stabiliteti i çmimeve të konsumit bazohet në kontrollin e treguesve të 
tjerë, të cilët, nga njëra anë, kanë lidhje të fortë me objektivin e inflacionit 
dhe, nga ana tjetër, janë nën një kontroll më të drejtpërdrejtë të Bankës 
së Shqipërisë. këta janë objektivat e ndërmjetëm dhe operacionalë 
(sasiorë). Objektivat e ndërmjetëm janë orientues (tregues), ndërsa 
objektivat operacionalë ndiqen me rigorozitet. këta objektiva, së 
bashku me objektivin kryesor të Bankës së Shqipërisë, formojnë kuadrin 
e objektivave të saj.

Objektivi i ndërmjetëm për vitin 2008 është rritja vjetore e ofertës së 
parasë (M3). përcaktimi i rritjes vjetore të M3 si objektiv i ndërmjetëm 
mbështetet në argumentin se inflacioni, duke qenë në përgjithësi 
fenomen monetar, ndikohet nga rritja në ofertën e parasë. për këtë 
arsye, Banka e Shqipërisë synon të kontrollojë rritjen e mjeteve monetare 
në ekonomi, në mënyrë që oferta për to të korrespondojë me nevojën 
e ekonomisë për mjete monetare reale. Duke u nisur nga parashikimi 
i rritjes ekonomike për vitin 2008, nga objektivi i Bankës së Shqipërisë 
për nivelin e inflacionit, si dhe nga tendencat e fundit të zhvillimeve 
monetare, Banka e Shqipërisë do të synojë të kontrollojë rritjen e ofertës 
monetare në nivelin 14.2 për qind për vitin 20083.

kuadri i objektivave të politikës monetare plotësohet me përcaktimin 
e objektivave operacionalë të politikës monetare. këta vendosin një 
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lidhje më të ngushtë midis operacioneve të politikës monetare, objektivit 
të saj të ndërmjetëm dhe atij kryesor, arritjes dhe ruajtjes së stabilitetit të 
çmimeve. Objektivat operacionalë për vitin 2008, ashtu si dhe në vitin 
2007, do të vazhdojnë të jenë mjetet e brendshme neto të Bankës së 
Shqipërisë dhe rezervat ndërkombëtare neto të Bankës së Shqipërisë. 
për secilin nga këta objektiva është vendosur një nivel sasior kundrejt 
të cilit kontrollohet puna e bërë për arritjen e tyre. Gjithashtu, Banka e 
Shqipërisë, për efekte të politikës monetare, ndjek dhe monitoron edhe 
kreditin e brendshëm neto për qeverinë, ndonëse ky nuk është objektiv 
operacional i saj.

• Mjetet e brendshme neto të Bankës së Shqipërisë përfaqësojnë 
shumën e pretendimeve të Bankës së Shqipërisë, përjashtuar 
pretendimet valutore të saj ndaj jorezidentëve. Më konkretisht, 
këtu bëjnë pjesë pretendimet e Bankës së Shqipërisë ndaj 
qeverisë (për neto) si dhe pretendimet e Bankës së Shqipërisë 
ndaj bankave tregtare. për to vendoset një kufi i sipërm, që do 
të thotë se Banka e Shqipërisë nuk mund të rrisë gjendjen e 
mjeteve të brendshme neto përtej shifrës së vendosur kufi. kufiri 
i sipërm për mjetet e brendshme neto të Bankës së Shqipërisë 
për vitin 2008 është 17.2 miliardë lekë.

• Rezervat ndërkombëtare neto të Bankës së Shqipërisë 
përfaqësojnë mjetet valutore neto të Bankës së Shqipërisë, minus 
të gjitha zotërimet valutore të bankave tregtare, të vendosura në 
Bankën e Shqipërisë (rezerva të detyruara në valutë plus rezervat 
e tepërta në valutë). për to vendoset një kufi i poshtëm dhe 
përllogaritjet bazohen në kursin e këmbimit të fundit të muajit 
dhjetor të vitit 2006. për vitin 2008, kufiri i poshtëm i rezervave 
ndërkombëtare neto të Bankës së Shqipërisë është 270.9 milionë 
dollarë.

• krediti i brendshëm neto për qeverinë përfaqëson totalin e 
pretendimeve të sistemit bankar ndaj qeverisë, minus depozitat 
e kësaj të fundit si në Bankën e Shqipërisë ashtu dhe në bankat 
tregtare. Vendosja e një niveli kufi të sipërm ka si synim të vërë 
nën kontroll, brenda niveleve të paracaktuara, kreditimin e 
deficitit buxhetor nga ana e sistemit bankar. për vitin 2008, kufiri 
i sipërm i financimit të brendshëm të deficitit buxhetor është 25.2 
miliardë lekë.

këto nivele sasiore rishikohen gjatë vitit, në përputhje me ecurinë e 
zhvillimeve monetare dhe të masave korrektuese, të propozuara nga 
Banka e Shqipërisë në programin monetar. 

Në përputhje me zgjerimin dhe me rritjen e konkurrencës në tregun 
bankar shqiptar, Banka e Shqipërisë do t’i kushtojë një rëndësi në rritje 
kontrollit të normave të interesit në tregun ndërbankar. Ndonëse ato 
nuk do të shërbejnë si një objektiv operacional i Bankës së Shqipërisë, 
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normat e interesit të tregut ndërbankar janë një tregues i gjendjes 
monetare në ekonomi dhe një përcaktues i rëndësishëm i zhvillimit të 
ekonomisë.

IV. INSTRUMENTET E pOLITIkëS MONETARE

Banka e Shqipërisë do të mbështetet në instrumente tregu për të 
përmbushur objektivat e saj. Instrumentet e politikës monetare do të 
orientohen drejt përmbushjes së objektivave operacionalë të Bankës 
së Shqipërisë. Në përputhje me parimet e politikës monetare për vitin 
2008, të përcaktuara më parë në këtë dokument, Banka e Shqipërisë 
nuk ka asnjë angazhim konkret në lidhje me ndërhyrjet në tregun 
valutor, përveç rasteve të veçanta të pranisë së Bankës së Shqipërisë 
në tregun valutor për përmbushjen e objektivit mbi nivelin e rezervave 
ndërkombëtare neto të saj dhe/ose zbutjen e luhatjeve të dëmshme 
afatshkurtra të kursit të këmbimit të lekut.

OpERACIONET E TREGUT Të hApUR4

Operacionet e tregut të hapur kanë për qëllim administrimin e 
normave të interesit në ekonomi, administrimin e gjendjes së likuiditetit 
në treg si dhe sinjalizimin e politikës monetare.

Operacionet e tregut të hapur përfshijnë:

• marrëveshjet e riblerjeve dhe marrëveshjet e anasjellta të 
riblerjeve;

• transaksionet e shitblerjeve me të drejta të plota;
• operacionet në tregun valutor.

Instrumenti kryesor që përdoret për të përçuar sinjalet e politikës 
monetare është norma e interesit, që aplikohet në marrëveshjet e 
riblerjes dhe marrëveshjet e anasjellta të riblerjes me afat njëjavor5. 
Norma bazë e interesit vendoset nga këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë dhe përdoret nga Banka e Shqipërisë në ankandet javore 
të marrëveshjeve të riblerjes (repove). kjo normë shërben si sistem 
referimi në përcaktimin e normave të interesit të depozitave dhe të 
huave njëditore të Bankës së Shqipërisë. 

Ajo ndikon normën e interesit të tregut ndërbankar, të depozitave në 
lekë pranë bankave tregtare si dhe të bonove të thesarit dhe të kredisë 
së akorduar në lekë për ekonominë.

LEhTëSITë E pëRhERShME

Lehtësitë e përhershme ndikojnë në gjendjen e likuiditetit në sistemin 
bankar dhe pengojnë luhatjet e mëdha të normave të interesit. Lehtësitë 
e përhershme realizohen gjithmonë dhe ekskluzivisht me nismën e 
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bankave tregtare. palë e Bankës së Shqipërisë në këto operacione janë 
vetëm bankat tregtare.

Lehtësitë e përhershme të ofruara nga Banka e Shqipërisë janë:

• depozita njëditore;
• kredia njëditore;
• kredia lombard.

REZERVA E DETYRUAR

Rezerva e detyruar është një instrument me anë të të cilit Banka e 
Shqipërisë i detyron bankat tregtare, të vendosin një rezervë të caktuar 
në lekë dhe në valutë pranë saj. Nëpërmjet këtij instrumenti Banka e 
Shqipërisë synon në rregullimin e ofertës së parasë, të likuiditeteve dhe 
të normës së interesit në sistemin bankar si dhe në ruajtjen e sigurisë 
së sistemit.

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

V. kOMUNIkIMI I VENDIMEVE Të pOLITIkëS MONETARE

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

• Dokumenti i politikës monetare, që përshkruan parimet kryesore 
të kësaj politike të miratuar për një vit.

• Opinioni mbi gjendjen e ekonomisë gjatë tremujorit, ku jepen 
zhvillimet ekonomike dhe monetare në tremujorin e parë dhe të 
tretë të vitit.

• Deklarata gjashtëmujore e politikës monetare, ku jepen zhvillimet 
ekonomike dhe monetare në gjysmën e parë dhe të dytë të 
vitit.

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

• konferenca të rregullta për shtyp të Guvernatorit të Bankës së 
Shqipërisë, për të komunikuar dhe shpjeguar vendimet e politikës 
monetare në rast të ndryshimit të përqindjes së interesit nga ana 
e këshillit Mbikëqyrës.

Gjithashtu, komunikimi i politikës monetare realizohet edhe nëpërmjet 
publikimit të të gjitha rregulloreve dhe akteve të tjera, që kanë të bëjnë 
me instrumentet e përdorura për zbatimin e politikës monetare.
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FJALOR

• Marrëveshjet e riblerjes / të anasjellta të riblerjes.

këto marrëveshje përbëjnë një instrument me anë të të cilit Banka e 
Shqipërisë tërheq ose hedh përkohësisht likuiditet në sistemin bankar. 
Marrëveshja e riblerjes është një instrument që përdoret për të pakësuar 
përkohësisht likuiditetin në sistemin bankar. Marrëveshja e anasjelltë e 
riblerjes përbën një instrument që përdoret për të shtuar përkohësisht 
likuiditetin në sistemin bankar ose aftësinë e bankave për të rritur 
kredidhënien apo për të rritur paranë në qarkullim. Marrëveshjet e 
riblerjeve dhe të anasjellta të riblerjeve me afat njëjavor realizohen 
nëpërmjet ankandeve standarde. Ndërsa marrëveshjet me afat njëditor, 
njëmujor dhe tremujor realizohen nëpërmjet ankandeve të shpejta.

• Transaksionet e shitblerjeve me të drejta të plota.

Banka e Shqipërisë, pakëson likuiditetin në treg nëpërmjet 
transaksioneve të shitjeve me të drejta të plota dhe e shton atë nëpërmjet 
transaksioneve të blerjeve me të drejta të plota. këto transaksione 
kryhen në formën e blerjeve apo të shitjeve të bonove të thesarit me 
afat maturimi deri një vit apo të letrave të borxhit me kredibilitet të 
lartë.

• Operacionet në tregun valutor.

Operacionet në tregun valutor kryhen nga Banka e Shqipërisë 
nëpërmjet blerjes dhe shitjes së valutës në treg, kur ajo synon të veprojë 
në treg. këto operacione kryhen në funksion të përmbushjes së politikës 
së përcaktuar në këtë Dokument.

• Depozita njëditore.

Depozita njëditore ndihmon bankat tregtare të veprojnë me 
likuiditetin e tepërt, duke e depozituar atë vetëm për një ditë në Bankën 
e Shqipërisë. Gjithashtu, depozita njëditore ndihmon në tërheqjen 
e likuiditetit të tepërt nga sistemi bankar dhe në zbutjen e luhatjeve 
të mëdha në normat afatshkurtra të interesit. Norma e interesit për 
depozitën njëditore përfaqëson normën më të ulët të interesit në treg, 
që ofrohet nga Banka e Shqipërisë.

• kredia njëditore.

kredia njëditore është një kredi plotësisht e garantuar, që akordohet 
për të ndihmuar bankat tregtare të zgjidhin problemet njëditore të 
likuiditetit. Gjithashtu, ajo ndikon në zbutjen e luhatjeve të normave 
afatshkurtra të interesit. Norma e interesit të kredisë njëditore është më 
e lartë se norma bazë e interesit.
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• kredia lombard.

kredia lombard përdoret për të ndihmuar bankat tregtare të 
kapërcejnë problemet e përkohshme të likuiditetit. kjo është kredi 
plotësisht e garantuar me afat maturimi deri në tre muaj. Norma e 
interesit të kësaj kredie përfaqëson normën më të lartë të interesit, të 
vendosur nga Banka e Shqipërisë.
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ShëNIME

1 Sipas amendamentit të bërë me ligjin nr. 8893, datë 25. 07. 
2002.

2 Banka qendrore Evropiane synon të ruajë inflacionin afër, por jo 
më shumë, se niveli 2 për qind në një periudhë afatmesme.

3 ky objektiv mund të ndryshojë gjatë vitit, në përgjigje të kushteve të 
reja ekonomike dhe monetare.

4 Në fjalorin bashkëngjitur jepet një sqarim i detajuar i funksionimit 
të instrumenteve monetare.

5 Operacionet e marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes 
njihen respektivisht si repo dhe repo të anasjellta.
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TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 9, NUMëR 1, 
JANAR 2007

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.01, datë 17.01.2007 “për 
miratimin e “kalendarit të mbledhjeve dhe programit të punës të 
këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë për vitin 2007””.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.03, datë 17.01.2007 “për 
miratimin e udhëzimit “Mbi procedurat e shtypjes, të rishtypjes 
dhe të emetimit të monedhave metalike dhe kartëmonedhave për 
qëllime numizmatike, nga Banka e Shqipërisë””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.04, datë 17.01.2007 “për një 
ndryshim në rregulloren “Mbi procedurat e ndërhyrjes së Bankës së 
Shqipërisë në tregun e brendshëm të këmbimeve valutore””.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 9, NUMëR 2, 
JANAR 2007

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.05, datë 31.01.2007 “për 
miratimin e deklaratës së politikës monetare të Bankës së Shqipërisë 
për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2006”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.07, datë 31.01.2007 “për një ndryshim 
në rregulloren “për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.08, datë 31.01.2007 “për zgjatjen 
e afatit njëvjeçar të vlefshmërisë së miratimit paraprak të licencës 
për të ushtruar veprimtari bankare, bankës së propozuar “Banka e 
parë e Investimeve-Shqipëri sh.a.”“.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 9, NUMëR 3, 
ShkURT 2007

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.10, datë 14.02.2007 “për 
transferimin e pronësisë të një pjese të aksioneve të kapitalit 
aksioner të bankës Credins sh.a.”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.12, datë 14.02.2007 “për 
një ndryshim në vendimin nr. 93, datë 13.12.2006 të këshillit 
Mbikëqyrës “për miratimin e rregullores “Mbi marrëveshjet e 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.14, datë 01.03. 2007 “për 
miratimin e deklaratës së Bankës së Shqipërisë “Mbi stabilitetin e 
sistemit financiar në Shqipëri””.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 9, NUMëR 4, pRILL 
2007

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.16, datë 04.04.2007 “për mbajtjen 
e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes 
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dhe të anasjellta të riblerjes”.
2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.17, datë 04.04.2007 “për 

miratimin e rregullores “për fondin e pensionit suplementar të 
Bankës së Shqipërisë””.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 9, NUMëR 5, 
MAJ 2007

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.19, datë 02.05.2007 “për miratimin 
e opinionit të Bankës së Shqipërisë “Mbi gjendjen e ekonomisë në 
tremujorin e parë të vitit 2007””.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.20, datë 02.05.2007 “për mbajtjen 
e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes 
dhe të anasjellta të riblerjes”.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 9, NUMëR 6, 
qERShOR 2007

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 21, datë 16.05. 2007 “për 
miratimin e rregullores “për marrëdhëniet e punës të personelit të 
Bankës së Shqipërisë””.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 22, datë 16.05.2007 “për 
disa ndryshime në rregulloren “Mbi marrëveshjet e riblerjes dhe 
të anasjellta të riblerjes” të miratuar me vendimin nr. 93, datë 
13.12.2006 të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, të 
ndryshuar”.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 23, datë 16.05.2007 “për disa 
ndryshime në kontratën - tip “për marrëveshjet e riblerjes dhe të 
anasjellta të riblerjes të letrave me vlerë”, miratuar me vendimin 
nr. 13, datë 09.02.2005 të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë, të ndryshuar”.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 24, datë 16.05.2007 “për disa 
ndryshime në rregulloren “Mbi kushtet e veçanta të punës në Bankën 
e Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 17, datë 26.02.2003 të 
këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, i ndryshuar”.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 25, datë 16.05.2007 “për një 
ndryshim në rregulloren “për procedurat e botimeve në Bankën e 
Shqipërisë” miratuar me vendimin e këshillit Mbikëqyrës nr. 64, 
datë 30.08.2006”.

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 26, datë 06.06.2007 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 27, datë 06.06.2007 “për disa 
ndryshime në vendimin nr. 59, datë 26.07.2006 “për rishtypjen 
kartëmonedhës shqiptare, me kurs ligjor””.

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 28, datë 06.06.2007 “për një 
shtesë në vendimin nr. 95, datë 13.12.2006 “për miratimin e disa 
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karakteristikave të konfigurimit të kartëmonedhës shqiptare me 
vlerë nominale 2000 lekë, me kurs ligjor””.

9. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 29, datë 06.06.2007 “Mbi 
konfigurimin e kartëmonedhës me vlerë nominale 2000 lekë, me 
kurs ligjor”.

10. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 30, datë 06.06.2007 “për 
miratimin e transferimit të pronësisë së 80 për qind të aksioneve 
në kapitalin aksioner të Bankës Amerikane të Shqipërisë sh.a., 
nga fondi Shqiptaro-Amerikan i ndërmarrjeve tek Intesa Sanpaolo 
s.p.a., Itali”.

11. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 31, datë 06.06.2007 “për 
miratimin e rregullores “për licencimin, organizimin, veprimtarinë 
dhe mbikëqyrjen e zyrave të këmbimit valutor””.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 9, NUMëR 7, 
kORRIk 2007

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 33, datë 27.06.2007 “për rritjen 
e normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta 
të riblerjes”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 35, datë 27.06.2007 “për dhënien 
e licencës për të ushtruar veprimtari bankare “Bankës së parë të 
Investimeve, Albania sh.a.””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr.36, datë 04.07.2007 “për 
miratimin e ndryshimit të pjesëmarrjes influencuese të aksioneve 
në Bankën popullore sh.a., nëpërmjet shitjes së 75 për qind plus 1 
aksion tek Societe Generale, Francë”.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 37, datë 18.07.2007 “për disa 
ndryshime në strukturën organizative të Bankës së Shqipërisë”.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 38, datë 18.07.2007 “për 
miratimin e rregullores “për funksionimin e regjistrit të kredive në 
Bankën e Shqipërisë””.

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 39, datë 18.07.2007 “për 
pranimin e depozitave të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave në 
Bankën e Shqipërisë”.

7. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 40, datë 19.07.2007 “për 
miratimin e Deklaratës së politikës Monetare të Bankës së Shqipërisë 
për gjashtëmujorin e parë të vitit 2007”.

8. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 41, datë 19.07.2007 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 9, NUMëR 8, 
ShTATOR 2007

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 42, datë 29.08.2007 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
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riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.
2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 43, datë 29.08.2007 “për 

miratimin e transferimit të pronësisë të aksioneve të kapitalit 
aksioner të Bankës Italo Shqiptare sh.a., nga aksioneri Sanpaolo 
IMI S.p.A. tek aksioneri Intesa Sanpaolo S.p.A.”.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 44, datë 29.08.2007 “për 
lirimin nga detyra të Drejtorit të Departamentit të kontabilitetit dhe 
pagesave të Bankës së Shqipërisë”.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 45, datë 29.08.2007 “për lirimin 
nga detyra të Drejtorit të Departamentit të Mbikëqyrjes të Bankës së 
Shqipërisë”.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 46, datë 12.09.2007 “për disa 
ndryshime në rregulloren “për strukturën e pagave bazuar në 
klasifikimin e vendeve përkatëse të punës në Bankën e Shqipërisë” 
miratuar me vendimin nr. 108, datë 24.12.2003, i ndryshuar”.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 9, NUMëR 9, 
ShTATOR 2007

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 50, datë 26.09.2007 “për rritjen 
e normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta 
të riblerjes”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 51, datë 26.09.2007 “për 
miratimin e deklaratës së Bankës së Shqipërisë “Mbi stabilitetin e 
sistemit financiar në Shqipëri””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 53, datë 26.09 .2007 “për 
miratimin e rregullores “për funksionimin e sistemit të pagesave 
ndërbankare me vlerë të madhe – AIpS””.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 54, datë 26.09.2007 “për 
miratimin e rregullores “Mbi rregullat e brendshëm të funksionimit 
të sistemit të pagesave ndërbankare me vlerë të madhe – AIpS””.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 55, datë 26.09 .2007 “për 
miratimin e rregullores “për funksionimin e sistemit të klerimit të 
pagesave me vlerë të vogël - AECh””.

6. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 56, datë 26.09.2007 “për 
miratimin e rregullores “Mbi rregullat e brendshëm të funksionimit 
të sistemit të klerimit të pagesave me vlerë të vogël – AECh””.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 9, NUMëR 10, 
TETOR 2007

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 57, datë 15.10.2007 “për 
miratimin e rregullores “për administrimin e rrezikut në veprimtarinë 
e degëve të bankave të huaja””.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 58, datë 15.10.2007 “për 
miratimin e Sistemit Raportues të Unifikuar – SRU për degët e 
bankave të huaja”.
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3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 61, datë 15.10.2007 “për 
“pranimin e shoqërisë “Visa”, si pjesëmarrës i tërthortë për shlyerje 
në sistemin AIpS””.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 9, NUMëR 11, 
NëNTOR 2007

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 63, datë 31.10.2007 “për 
mbajtjen e pandryshuar të normës së interesit të marrëveshjeve të 
riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 66, datë 14.11.2007 “për 
miratimin e rregullores “Mbi funksionimin e sistemit kontabël dhe 
të administrimit të thesarit (ATM)””.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës 67, datë 14.11.2007 “për një 
ndryshim në strukturën organizative të Bankës së Shqipërisë”.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 68, datë 14.11.2007 “për 
emërimin e Drejtorit të Departamentit të kërkimeve të Bankës së 
Shqipërisë”.

TREGUESI I LëNDëS pëR BULETININ ZYRTAR VëLLIMI 9, NUMëR 12, 
NëNTOR 2007

1. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 69, datë 27.11.2007 “për rritjen 
e normës së interesit të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta 
të riblerjes”.

2. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 70, datë 27.11.2007 “për disa 
shtesa dhe ndryshime në rregulloren “për funksionimin e Regjistrit 
të kredive në Bankën e Shqipërisë” të miratuar me vendimin nr. 38, 
datë 18.07.2007 të këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë”.

3. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 71, datë 27.11.2007 “për 
miratimin e udhëzimit “për procedurën e nxjerrjes së raportit mbi 
kredimarrësin dhe rishikimin e të dhënave që mbahen në Regjistrin 
e kredive””.

4. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 72 , datë 27.11.2007 “për 
miratimin e tarifave të përdorimit të informacionit që mbahet në 
Regjistrin e kredive të Bankës së Shqipërisë”.

5. Vendim i këshillit Mbikëqyrës nr. 73, datë 27.11.2007 “për disa 
ndryshime në rregulloren “për licencimin, organizimin, veprimtarinë 
dhe mbikëqyrjen e zyrave të këmbimit valutor””.
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