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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

Nr.91, datë 30.11.2005 

PËR
MIRATIMIN E “RAPORTIT TË POLITIKËS MONETARE PËR MUAJIN TETOR  TË 

VITIT 2005”

Në mbështetje të nenit 43, shkronja “ç” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 
“Për Bankën e Shqipërisë”, me propozimin e Departamentit të Politikës 
Monetare, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Të miratojë “Raportin e Politikës Monetare për muajin tetor të vitit 2005”, 
sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

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

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI KRYETARI

YLLI  MEMISHA ARDIAN FULLANI
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I. ZHVILLIMET KRYESORE 

• Norma vjetore e inflacionit në muajin tetor shënoi vlerën 3.3 për qind, 
nga 3.1 për qind në muajin shtator, duke qëndruar pranë mesit të 
intervalit objektiv të Bankës së Shqipërisë. Norma mesatare vjetore 
rezultoi 2.3 për qind dhe ajo mujore 0.4 për qind. 

• Inflacioni vjetor u ndikua nga rritja e çmimeve të energjisë dhe të lëndës 
djegëse gaz, të prodhimeve ushqimore, si dhe të naftës. Kriza energjitike 
ka ndikuar në rritjen e kërkesës së mjeteve zëvendësuese të energjisë 
e rrjedhimisht, në rritjen e çmimit të tyre. Ndërkohë, dobësimi i prirjes 
mbiçmuese të lekut ka sjellë uljen e impaktit pozitiv të tij në çmimet e 
konsumit.  

• Norma vjetore e rritjes së agregatit M3 në muajin shtator arriti në 16.1 
për qind. Rritja e ofertës monetare është shkaktuar kryesisht nga hyrjet 
në valutë në sistemin bankar, ndonëse në një masë më të vogël se në 
muajin gusht. Rritja vjetore e agregatit monetar M2 rezulton 11.0 për 
qind, nxitur nga rritja e kërkesës për kredi në lekë nga sektori privat. 
Paraja jashtë bankave luhatet në nivelet e parashikuara dhe nuk cënon 
vlerësimet aktuale për presionet e mundshme inflacioniste. Raporti i 
parasë jashtë bankave ndaj M2 është i njëjtë me atë të muajit gusht, 
34.3 për qind. 

• Kredia e re e akorduar për ekonominë në muajin shtator shënoi 11.3 
miliardë lekë ose 2 herë më shumë se një vit më parë. Teprica e kredisë 
u rrit me 5.0 miliardë lekë duke arritur 12.4 për qind të PBB-së. Ajo 
është karakterizuar nga rritja e peshës së kredisë në lekë dhe e kreditimit 
afatgjatë në totalin e kredisë për sektorin privat. 

• Norma bazë e interesit ka mbetur e pandryshuar në nivelin 5.00 për 
qind. Megjithatë, në muajin shtator normat e interesit në lekë janë rritur 
kryesisht si pasojë e mungesës së likuiditetit. Përmirësimi i situatës së 
likuiditetit në sistemin bankar në muajin tetor është shoqëruar me ulje të 
normave të interesit në tregun e parasë dhe frenim të rritjes së normave 
të depozitave në lekë. 

• Sjellja e lekut në muajin tetor ka qenë e qëndrueshme ndikuar, krahas 
faktorëve të tjerë, dhe nga ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë për blerjen 
e valutës. Mesatarisht, leku është mbiçmuar me 0.7 për qind kundrejt 
euros dhe është nënçmuar me 1.2 për qind kundrejt usd. Në terma 
efektivë nominalë, ai është mbiçmuar me 0.3 për qind. 

• Sipas të dhënave operative, po vazhdon përmirësimi i situatës së 
likuiditetit në sistem, gjë që pasqyrohet dhe në kthimin e treguesve 
sasiorë drejt niveleve të programuara. Muaji tetor ka shënuar afrimin e 
nivelit të rezervës ndërkombëtare neto dhe atij të mjeteve të brendshme 
neto pranë kufijve objektivë. 

II. ECURIA E INFLACIONIT NË MUAJIN TETOR

Inflacioni vjetor në muajin tetor 2005 shënoi vlerën 3.3 për qind, ndërsa 
inflacioni mesatar vjetor rezultoi 2.3 për qind. Pas një luhatjeje të çrregullt 
gjatë shtatë muajve të parë të vitit, norma vjetore e inflacionit në periudhën 
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gusht – tetor ’05 shfaqi tendencë rritëse, duke arritur vlera pranë mesit të 
objektivit prej 2 – 4 për qind. 

Tabelë 1. Norma vjetore e inflacionit (në përqindje).
2001 2002 2003 2004 2005

Janar 2.2 6.5 0.0 3.3 3.3
Shkurt 1.5 7.6 1.1 4.4 1.8
Mars 2.9 7.5 1.3 4.0 1.6
Prill 3.0 6.5 2.3 3.2 1.3
Maj 2.5 4.6 2.8 2.6 2.0
Qershor 4.0 3.7 2.6 2.9 2.9
Korrik 5.6 4.2 3.0 3.1 1.8
Gusht 4.1 5.5 3.0 2.7 2.3
Shtator 3.5 5.3 2.8 2.0 3.1
Tetor 1.8 5.8 2.9 2.0 3.3
Nëntor 2.8 3.7 3.4 2.2
Dhjetor 3.5 1.7 3.3 2.2
Mesatar 3.1 5.2 2.2 3.0 2.3

Burimi: INSTAT.

Gjatë muajit tetor, zhvillimet makroekonomike 
në vend u ndikuan nga kriza energjitike dhe rritja 
e çmimeve të naftës. Pavarësisht nga prania e 
goditjeve të tilla nga ana e ofertës, harmonizimi i 
politikës monetare me atë fiskale bënë të mundur 
kontrollimin e normës së inflacionit, që rezultoi 
brenda intervalit të synuar. Rritja e inflacionit 
vjetor të këtij muaji erdhi si rezultat i ndikimit të 
kombinuar të çmimeve më të larta të prodhimeve 
ushqimore, të energjisë dhe të lëndës djegëse 
gaz, si dhe të naftës. 

II.1 ECURIA E INFLACIONIT DHE E GRUPEVE 
PËRBËRËSE.

Inflacioni vjetor i muajit tetor u rrit me 1.3 pikë 
përqindjeje, në krahasim me muajin tetor të vitit 
të kaluar (2.0 për qind). Zhvillimet në grupet 
kryesore të shportës së mallrave të konsumit – 
“Ushqime dhe pije joalkolike”, “Qira, ujë, lëndë 
djegëse, energji”, “Transporti” – kanë ndikuar në 
rritjen e normës së inflacionit në muajin tetor.

Grupi “Qira, ujë, lëndë djegëse, energji” 
vazhdon të përcaktojë formimin e normës së 
inflacionit vjetor. Inflacioni vjetor i këtij grupi në 
muajin tetor rezultoi 8.2 për qind dhe kontributi 
i tij në shifrën totale të inflacionit është 2.1 pikë 
përqindjeje. Ndërsa, ndryshimi vjetor i çmimit të 
administruar të energjisë qëndron i pandryshuar 
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në normën 25.71 për qind (për vitin 2005) dhe  çmimet e tregut të qirasë dhe 
rentës së imputuar kanë respektuar sjelljen e tyre sezonale, çmimi i lëndës 
djegëse të gazit është rritur me 5.6 për qind në muajin tetor. Rritja e çmimit 
të gazit ka ardhur si pasojë e krizës energjitike, që ka sjellë rritjen e kërkesës 
për këtë input zëvendësues të energjisë. 

Tabelë 2. Inflacioni dhe kontributi në inflacionin total i grupit “Qira, ujë, 
lëndë djegëse, energji” dhe nëngrupeve kryesore të tij.  

Kontributi (pp)
Inflacioni vjetor’05

Qira Renta e imputuar Lëndë djegëse, energji Grupi
Gusht 0.03 0.37 1.36 1.8 6.9
Shtator 0.05 0.56 1.37 2.0 7.7
Tetor 0.06 0.66 1.38 2.1 8.2

Burimi: INSTAT, Banka e Shqipërisë.

Përgjatë harkut kohor maj’ 04 – korrik’ 05, përgjithësisht ecuria e çmimeve 
të grupit “Ushqime dhe pije joalkolike” ka kontribuar në rënien e normës 
vjetore të inflacionit total, duke balancuar rritjet në çmimet e administruara të 
energjisë dhe të telefonisë fikse. Kahu i kontributit të çmimeve të këtij grupi në 
inflacionin total ndryshoi gjatë tre muajve të fundit. Në muajin tetor’05, grupi 
“Ushqime dhe pije joalkolike” shtoi me 0.7 pikë përqindjeje normën totale të 
inflacionit vjetor, ndërsa vitin e kaluar ky kontribut ishte -0.9 pikë përqindjeje. 

Brenda këtij grupi, çmimet e frutave kanë vazhduar rënien e tyre vjetore duke 
kontribuar me -0.2 pikë përqindjeje në inflacionin vjetor të tij, ndërsa çmimet 
e zarzavateve janë rritur ndjeshëm duke shkaktuar rritjen e inflacionit të grupit 
me 0.8 pikë përqindjeje. 

Në dy muajt e fundit presionet e jashtme inflacioniste janë bërë më të 
pranishme, si rezultat i zbutjes së efektit kompensues të mbiçmimit të lekut 
ndaj euros dhe i rritjes së çmimeve të mallrave ushqimorë në vendet partnere, 
si Italia dhe Greqia. 

Tabelë 3. Norma vjetore e inflacionit të grupit “Ushqime dhe pije joalkolike” 
(në vend dhe jashtë) si dhe kontributi i inflacionit të këtij grupi në inflacionin 
total.

Inflacioni 
vjetor’04

Kontributi 
(pp)

Inflacioni 
vjetor’05

Kontributi 
(pp)

Itali2 
Inflacioni 
vjetor’05

Greqi3
Inflacioni 
vjetor’05

Korrik -0.1 -0.05 -1.6 -0.7 -0.2 0.7
Gusht -1.4 -0.6 0.0 0.0 -0.2 1.3
Shtator -2.9 -1.2 1.5 0.6  0.1 2.1
Tetor -2.2 -0.9 1.7 0.7

Burimi: Banka e Shqipërisë; http://www.statistics.gr dhe http://www.istat.it

Inflacioni vjetor i grupit “Transport” në muajin tetor ishte 4.6 për qind. 
Megjithëse më i ulët se në muajin e kaluar, norma vjetore e inflacionit të 
këtij grupi shtoi me 0.23 pikë përqindjeje inflacionin total të shportës së 
konsumit. Në këtë kontribut, rritjen më të madhe (0.2 pikë përqindje) e dha 
nëngrupi “Shërbime ndaj mjeteve personale” 4, në të cilin bën pjesë dhe 
çmimi i naftës. 
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Grupet e tjera të shportës janë luhatur duke 
respektuar tendencat e tyre. Grupi “Hotele, 
kafene, restorante” me inflacion vjetor 2.1 për 
qind kontributoi me 0.2 pikë përqindjeje në rritjen 
e inflacionit vjetor të këtij muaji. Krahas çmimit 
të energjisë elektrike, çmimi tjetër i administruar 
i tarifave shëndetësore ka shënuar rritje gjatë 
periudhës qershor – tetor’05, duke kontribuar 
në mënyrë konstante me 0.14 pikë përqindje në 
normën vjetore të inflacionit të çdo muaji të kësaj 
periudhe. 

II.2 AMBIENTI MAKROEKONOMIK DHE 
ÇMIMET E KONSUMIT

Pavarësisht nga impakti i krizës energjitike dhe 
çmimeve të naftës në zhvillimet ekonomike në 
vend, ndikimi i tyre në ecurinë e çmimeve të 
konsumit ishte i kufizuar. Koordinimi i mirë i 
politikave makroekonomike ka krijuar kushte 
për kontrollin e normës së inflacionit. Megjithë 
zbutjen e efektit kompensues të mbiçmimit të 
lekut ndaj euros, ambienti i jashtëm tregtar nuk 
ka gjeneruar presione inflacioniste. 

- Politika monetare.

Banka e Shqipërisë ka mbajtur të pandryshuar 
kahun e politikës monetare duke gjykuar se 
presionet inflacioniste me natyrë monetare kanë 
qenë të ulta në ekonomi. Rritja e ofertës monetare 
në muajt e fundit, ka ardhur kryesisht nga rritja 
e hyrjeve valutore në sistemin bankar, ndërkohë 
që raporti i parasë jashtë bankave ndaj M3 ka 
ardhur në rënie. 

- Politika fiskale.

Një rol pozitiv në kontrollin e presioneve 
inflacioniste ka dhënë dhe politika e kujdesshme 
e ndjekur prej qeverisë. Në fund të muajit tetor 
’05, rezultatet tregojnë se vjelja e të ardhurave 
dhe kryerja e shpenzimeve, si dhjetëmujor, kanë 
qenë shumë afër niveleve të programuara, 
respektivisht 97.3 për qind dhe 95.0 për qind. 
Për rrjedhim, edhe deficiti buxhetor ka rezultuar 
poshtë nivelit të programuar, rreth 80 për 
qind, duke mos krijuar presione mbi zhvillimet 
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Grafik 3. Inflacioni vjetor i 4 grupeve kryesore
të shportës së IÇK-së (në përqind).
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Grafik 4. Ndryshimi vjetor i ofertës së parasë M3
(grafiku majtas) dhe ndryshimi vjetor i parasë jashtë

bankave ndaj M3 (grafiku djathtas).
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Grafik 5. Norma vjetore e inflacionit (boshti majtas)
dhe rritja vjetore e shpenzimeve buxhetore

(boshti djathtas).
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inflacioniste në ekonomi. Gjithësesi, në këtë drejtim mbetet të vlerësohet 
me kujdes ecuria e këtyre treguesve në muajin e fundit të vitit, një sjellje 
tradicionale e cila krijon një lloj përqëndrimi të shpenzimeve gjatë muajit 
dhjetor.

- Kursi i këmbimit dhe inflacioni i importuar. 

Në muajin tetor, kursi i këmbimit të lekut me dollarin amerikan dhe me 
monedhën evropiane ka ndjekur tendencën e vërejtur në raportet e dollarit 
me euron në tregjet ndërkombëtare. Monedha vendase është nënçmuar me 
1.6 për qind ndaj dollarit dhe është mbiçmuar me 2.1 për qind ndaj euros. 
Megjithëse gjatë viteve të fundit mbiçmimi i lekut ka qenë një nga faktorët më 
të fortë antiinflacionistë, dinamika e zbutur e mbiçmimit të tij gjatë muajve 
të fundit e ka kufizuar ndikimin e këtij faktori. Nga ana tjetër, përsa kohë që 
importet shqiptare do të mbizotërohen nga mallrat dhe shërbimet e vendeve 
të Eurozonës dhe kryesisht të Italisë dhe Greqisë, mbiçmimi i lekut ndaj euros 
do të armortizojë deri- diku “importimin” e inflacionit të tyre.   
 
Tabelë 4. Ndryshimet vjetore në inflacionin e vendeve partnere dhe në kursin 
e këmbimit (në përqindje).

Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor
Greqi4 3.4 3.2 3.3 3.9 3.7 3.9 3.8
Itali5 1.9 1.9 1.8 2.1 2.0 2.0 2.2
Lek/Euro -1.6 -2.3 -1.0 -1.8 -2.4 -1.0 1.6
Lek/Usd -8.9 -7.4 -1.2 0.0 -3.3 -1.4 -2.1 

Burimi: Banka e Shqipërisë; http://www.statistics.gr dhe http://www.istat.it

- Çmimet e naftës.

Çmimet e naftës në vend janë rritur në mënyrë të ndjeshme gjatë tremujorit 
të dytë të këtij viti. Por, kontributi mesatar dhënë nga grupi “Transport” në 
inflacionin total ka qenë vetëm 0.24 pikë përqindjeje, duke pasqyruar jo 
vetëm peshën e vogël që ky grup zë në shportën e mallrave të konsumit, 

por dhe mbiçmimin e vazhdueshëm të lekut ndaj 
dollarit. Në muajin tetor, çmimi i naftës në tregun 
ndërkombëtar u rrit me 15 për qind, ndërsa në 
tregun vendas kjo rritje (prej 23 për qind) për 
herë të parë në dy vitet e fundit, ishte më e lartë. 
Rritja në vend e çmimit të naftës në muajin tetor 
erdhi si pasojë e rritjes së kërkesës për këtë 
produkt (për shkak të krizës energjitike) si dhe e 
nënçmimit të lekut ndaj dollarit amerikan. 

- Kriza energjitike.

Sipas të dhënave më të fundit mbi ecurinë e 
çmimeve të produkteve ushqimore vihet re se 
ecuria e tyre përgjithësisht ka qenë indiferente 
ndaj krizës energjitike që ka përfshirë ekonominë 
tonë. Megjithëkëtë, shqetësim mbetet zgjatja e 
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Burimi: INSTAT, Bloomberg dhe përllogaritje të Bankës së Shqipërisë.

Grafik 6. Ndryshimi vjetor i çmimeve të naftës në vend,
në tregun ndërkombëtar dhe i kursit lek/usd. 
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saj në kohë dhe efektet që mund të shoqërojnë 
atë në një kohë të dytë. Sipas vlerësimeve më të 
fundit kjo situatë e rënduar e energjisë ka prekur 
kapacitetet prodhuese të vendit, duke shkaktuar 
një ngadalësim të rritjes ekonomike për vitin 
2005.  Po kështu, ekziston parashikimi tjetër se 
efektet e saj do të shtrihen mbi normën e rritjes 
edhe për vitin në vijim me një devijim rreth 1 pikë 
përqindjeje nga ritmi i parashikuar i rritjes së 
vendit. Deri tani, mungesa e energjisë dhe rritja 
e çmimit të zëvendësuesve të saj janë përballuar 
me uljen e fitimit dhe të cilësisë së produkteve nga 
bizneset prodhuese (sipas vrojtimit të biznesit.) Të 
dhënat faktike për çmimet e bujqësisë në dy javët 
e para të nëntorit tregojnë se rritja vjetore e tyre 
mbetet në kufij normalë për periudhën (ndërsa 
rritja mujore është negative.)  

III. ZHVILLIMET MONETARE DHE TREGJET FINANCIARE

III.1 POLITIKA MONETARE DHE OBJEKTIVAT SASIORË

Zhvillimet monetare në ekonomi janë karakterizuar 
nga qëndrueshmëria e treguesve gjatë muajve 
shtator – tetor. Presionet mbi ecurinë e likuiditetit 
në tregun bankar dhe në normat e interesit, të 
vërejtura në muajt e verës kanë pësuar rënie të 
dukshme. Nëpërmjet përdorimit të instrumenteve 
operacionale të saj, Banka e Shqipërisë ka arritur 
stabilizimin e situatës monetare dhe sigurimin 
e ekuilibrit afatshkurtër në tregjet financiare. 
Perspektiva e zhvillimeve makroekonomike dhe 
dinamika e presioneve inflacioniste në ekonomi, 
kanë kushtëzuar qëndrimin neutral të politikës 
monetare të Bankës së Shqipërisë, të shprehur 
nëpërmjet ruajtjes së normës bazë të interesit në 
nivelin 5.00 për qind.

Ndryshe nga periudha e verës, presionet e 
kërkesës për mjete monetare në lekë gjatë 
periudhës shtator-tetor, kanë qenë në rënie. Kjo ka ardhur kryesisht si rezultat 
i plotësimit të nevojave për likuiditet të qeverisë pas rikthimit të saj në kushte 
ekuilibri, ndërkohë që kërkesa e sektorit privat për kredi në lekë ka ruajtur 
ritmet rritëse. Gjatë muajit tetor Banka e Shqipërisë ka qenë e pranishme në 
tregjet e parasë me anë të instrumentit të repos dhe të repos së anasjelltë. 

Operacionet monetare të Bankës së Shqipërisë për injektimin e likuiditetit 
pas muajit shtator, vazhduan edhe në dy javët e para të muajit tetor. Në 
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Grafik 7. Ndryshimi javor i indeksit 
të çmimeve të fruta perimeve. 

Burimi: Ministria Bujqësisë dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.
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Grafik 8. Rritja vjetore e agregatit 
M2 në terma realë.
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gjysmën e dytë të muajit tetor, si rezultat i kalimit në tepricë likuiditeti Banka 
e Shqipërisë vendosi të ndryshonte formën e ankandit të marrëveshjeve të 
riblerjes për tërheqjen e likuiditetit. 

Gjithashtu, në muajt shtator-tetor, Banka e Shqipërisë ka qenë e pranishme 
në tregun valutor. Ndryshe nga grafiku i viteve të mëparshme, operacionet e 
Bankës së Shqipërisë në tregun valutor kanë qenë të shtrira në një periudhë 
të gjatë kohe. Politika e ndërhyrjeve i është përshtatur shkallës së luhatjeve të 
kursit të këmbimit në treg. Duhet theksuar se gjatë verës së fundit dhe muajve 
në vazhdim, sjellja e lekut ndaj dy monedhave kryesore, euros dhe dollarit 
amerikan, ka patur një sjellje të ndryshme nga vitet e kaluara, e cila pas 
analizave të bëra rezulton se është  kushtëzuar nga një sjellje e ndryshme e 
kërkesës për para dhe ofertës valutore. 

Ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në tregun valutor kanë shtuar likuiditetet në 
treg dhe kanë ndihmuar në zbutjen e shkallës së mosplotësimit të objektivave 
sasiorë. Sipas të dhënave operative, në muajin tetor objektivi i rezervës 
ndërkombëtare neto rezulton i shkelur me rreth 40 milionë dollarë, krahasuar 
me rreth 51 milionë dollarë që ishte në muajin shtator. Kjo mospërputhje ka 
ardhur kryesisht si rezultat i mosdisbursimit të fondeve të parashikuara nga 
ana e donatorëve. Aktualisht, Banka e Shqipërisë ka rekuperuar të gjithë 
sasinë e rezervës valutore, e cila ishte programuar për t’u thithur nga tregu i 
brendshëm valutor nëpërmjet ndërhyrjeve të saj në tregun valutor. 

Njëkohësisht, objektivi i mjeteve të brendshme neto rezulton i shkelur me vetëm 
6.1 miliardë lekë, krahasuar me rreth 15 miliardë lekë në muajin shtator.

Tabelë 5. Realizimi i objektivave sasiorë të Bankës së Shqipërisë.
Dhjetor ‘04 Mars ‘05 Qersh ‘05 Gusht ‘05 Shtator ‘05 Tetor ‘05*

Rezervat Ndërkombëtare Neto (milionë dollarë)
Objektivi 942 1,073 1,086.7 1148.0 1,178.7 1192.0
Aktuale 1,105 1,107 1,098.0 1102.8 1127.5 1152.2
Diferenca 163 35 11.3 -45.2 -51.1 -39.8
Mjetet e Brendshme Neto (miliardë lekë)
Objektivi 79 61 60.0 59.3 59.0 59.3
Aktuale 61 53 63.6 66.5 74.1 65.4
Diferenca -18 -8 3.6 7.2 15.1 6.1
Kredia e Brendshme Neto për Qeverinë (miliardë lekë)
Objektivi 286 292 297.7 301.0 302.7 304.7
Aktuale 285 288 294.4 299.2 301.6 --
Diferenca -1 -4 -3.2 -1.8 -1.1 --

Burimi: Banka e Shqipërisë.
* Të dhëna paraprake.

III.2 AGREGATËT MONETARË 

Ritmi i rritjes së treguesve monetarë është ngadalësuar në muajt e fundit. Pas 
muajit qershor, kur rritja vjetore e ofertës së parasë arriti maksimumin prej 
18.3 për qind,  norma e rritjes së ofertës monetare dhe ajo e kërkesës së 
brendshme për para kanë shfaqur prirje rënëse. Ngadalësimi i rritjes vjetore 
të agregatit monetar M3 në 16.1 për qind në muajin shtator, u favorizua 
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nga ulja e ritmit të rritjes së kërkesës për mjete 
monetare në lekë. Ndryshe nga përbërësit në 
lekë të ofertës monetare, depozitat në valutë 
janë rritur më shpejt, si rezultat i kanalizimit të 
prurjeve valutore nga emigrantët në formën e 
depozitave bankare.

Rritja mbi parashikimin e ofertës monetare 
ka qenë rezultat, kryesisht, i ritmeve të larta 
të komponentit valutor të saj, madhësia e të 
cilës ka tejkaluar vlerat e parashikuara. Niveli 
i depozitave në valutë në terma vjetorë është 
shtuar me 37.6 miliardë lekë, duke përbërë 48 
për qind të rritjes vjetore të M3. 

Tendenca në rritje e këtij komponenti monetar, 
me ndikim relativisht të ulët në inflacion, sugjeron 
se rritja e ofertës monetare me ritmet aktuale 
nuk përbën burim të presioneve inflacioniste në ekonomi. Gjatë këtij viti, 
hyrjet valutore në formën e dërgesave nga emigrantët kanë rritur nivelin e 
depozitave në valutë me norma më të larta se në të njëjtën periudhë të viteve 
të mëparshme. Kanalizimi i prurjeve të emigrantëve në formën e depozitave 
në valutë ka rritur nivelin e depozitave të sistemit me 3.3 miliardë lekë në 
muajin shtator. 

Kontributi i efektit sezonal të shkaktuar prej dërgesave të emigrantëve për 
periudhën korrik – shtator, në formë depozitash, është rreth 19.5 miliardë 
lekë ose 9.5 miliardë lekë më shumë se i njëjti kontribut në vitin 20046. Rritja 
vjetore e depozitave në valutë rezultoi 32.5 për qind në muajin shtator 2005, 
ndërkohë që raporti i depozitave në valutë ndaj ofertës monetare është në 
maksimumin historik të saj prej 27.1 për qind. Rritja e depozitave në valutë 
me ritme më të larta se ato të ofertës monetare ka qenë e pranishme në 
vitet e fundit, ndonëse mbiçmimi i monedhës 
vendase gjatë këtyre viteve ka zbutur efektin rritës 
të shprehur në monedhat përkatëse.

Shtimi i kërkesës për mjete monetare në lekë, 
shprehur nëpërmjet agregatit monetar M2, 
reflekton tendecën në rritje të ofertës monetare, 
ndonëse me intensitet më të vogël, kryesisht  si 
rezultat i rritjes së raportit të depozitave në valutë 
me ofertën monetare (M3). Rritja vjetore e M2 
në muajin shtator rezultoi 11.0 për qind, duke 
pasqyruar më së shumti rritjen e kërkesës së 
sektorit privat për kredi bankare. Rritja e kredisë 
në lekë për sektorin privat në dymbëdhjetë muajt 
e fundit është e barasvlershme me diçka më 
shumë se 1/3 e rritjes së ofertës monetare në 
lekë (agregati monetar M2). Struktura kohore e 
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Grafik 9. Ecuria e normave vjetore
të agregatëve monetarë.
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Grafik 10. Rritja vjetore e depozitave në lekë
dhe norma mesatare e interesit real (shkalla djathtas).
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agregatit M2 ka pësuar ndryshime gjatë muajve të fundit7. Rritja vjetore e 
depozitave me afat në lekë ka rezultuar negative në muajt gusht dhe shtator, 
përkatësisht -3.5 për qind dhe -8.0 për qind. 

Norma e ponderuar e interesit për depozitat me afat në lekë është rritur në 
4.4 për qind përkundrejt 3.9 për qind në muajin gusht, duke korrektuar uljen 
tej parashikimeve të realizuar në muajt e hershëm të verës. Paraja jashtë 
bankave luhatet në nivelet e parashikuara duke shtuar besimin mbi  vlerësimet 
aktuale se me politikën e ndjekur nuk kemi kontribuar në shtimin e presioneve 
inflacioniste në ekonomi. Raporti i parasë jashtë bankave ndaj agregatit M2 
ka mbetur i pandryshuar që prej muajit gusht, në 34.3 për qind.

Tabelë 6. Ecuria e treguesve monetarë në muajin shtator (në miliardë lekë).
Shtator Ndryshimi mujor Ndryshimi vjetor

2005 Absolut Përqindje Absolut Përqindje
Paraja jashtë bankave 141.5 1.0 0.7 15.2 12.1
Depozita totale 424.7 5.5 1.3 63.3 17.5
- në lekë 271.3 2.2 0.8 25.6 10.4
- në valutë 153.4 3.3 2.2 37.6 32.5
Depozita pa afat 124.5 11.0 9.7 51.9 71.6
- në lekë 70.9 11.1 18.5 43.0 154.3
- në valutë 53.5 -0.1 -0.1 8.9 20.0
Depozita me afat 300.2 -5.4 -1.8 11.3 3.9
- në lekë 200.3 -8.8 -4.2 -17.4 -8.0
 në valutë 99.9 3.4 3.5 28.7 40.4
M1 212.4 12.0 6.0 58.3 37.8
M2 412.7 3.2 0.8 40.9 11.0
M3 566.2 6.5 1.2 78.5 16.1
Baza monetare 194.1 10.2 5.6 27.6 16.6

Burimi: Banka e Shqipërisë.

III.3 KËRKESA E EKONOMISË PËR PARA

III.3.1 Mjetet valutore neto

Muaji shtator ka shënuar rritje të mëtejshme 
të mjeteve valutore neto të sistemit bankar. 
Rritja mujore rezultoi 38.6 milionë usd. Duke 
përjashtuar efektin e kursit të këmbimit8, rritja 
mujore e këtyre mjeteve është 54.0 milionë 
usd. Kontributi i mjeteve valutore neto në rritjen 
vjetore të ofertës monetare arriti në 25 për qind 
nga 14 për qind një muaj më parë. Kjo rritje 
shpjegohet nga rritja e shpejtë e depozitave në 
valutë gjatë tremujorit të tretë të këtij viti. Rritja 
e mjeteve valutore neto të Bankës së Shqipërisë 
ka zënë peshën më të madhe në rritjen e mjeteve 
valutore të sistemit bankar, gjatë muajit shtator. 
Rezerva valutore neto e Bankës së Shqipërisë 
ka shënuar një rritje mujore prej 28.5 milionë 
usd. 
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Grafik 11. Kontributi i rritjes së mjeteve valutore
neto në rritjen vjetore të M3 (në përqindje).
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Pjesa më e madhe e saj vjen nga ndërhyrja 
e Bankës së Shqipërisë në tregun valutor. E 
llogaritur me kurs fiks9, rezerva valutore neto 
e Bankës së Shqipërisë është rritur me 37.7 
milionë usd. Rritja e mjeteve valutore neto të 
bankave tregtare për muajin shtator është rreth 
10.1 milionë usd. E llogaritur me kursin fiks, kjo 
rritje është 16.3 milionë usd. Ulja e detyrimeve 
valutore të këtyre bankave, me rreth 13.8 milionë 
usd, ka ndikuar në rritjen e mjeteve valutore neto 
për këtë periudhë. 

Ndërkohë, rritja e depozitave dhe e kredive në 
valutë ka qenë pothuajse në të njëjtat nivele, 
duke mos ndikuar në masë të madhe nivelin e 
mjeteve valutore të bankave të nivelit të dytë. 

III.3.2 Kërkesa e qeverisë për para

Deficiti buxhetor, gjatë muajit shtator ’05,  sipas të dhënave monetare për 
fundin e nëntëmujorit, është mbuluar tërësisht nga financimi i brendshëm, 
nëpërmjet huamarrjes së re me rreth 2.1 miliardë lekë. Pjesë e financimit 
këtë muaj ka qenë dhe kredia direkte afatshkurtër prej 2.0 miliardë lekësh 
nga Banka e Shqipërisë. Qëllimi i akordimit të kësaj kredie ishte shmangia e 
luhajtjeve të normave të interesit në tregun ndërbankar dhe në atë të bonove 
të thesarit. Kredia direkte është shlyer plotësisht në muajin tetor, pasi situata 
e përmirësuar e likuiditetit në tregun financiar 
i ka mundësuar qeverisë të maturojë të gjithë 
shumën. Pjesa tjetër e financimit të brendshëm 
është siguruar nga emetimi i obligacioneve 
qeveritare dyvjeçare, emetimi i të cilave ishte 1.4 
miliardë lekë, Ndërkohë duhet theksuar se niveli i 
bonove të thesarit të blera në tregun primar gjatë 
këtij muaji u ul me 1.3 miliardë lekë. Si pasojë 
e rënies së likuiditetit në sistem, bankat e nivelit 
të dytë kanë ulur me 7.4 miliardë lekë portofolin 
e bonove të thesarit gjatë muajit shtator, ndërsa 
Banka e Shqipërisë dhe individët kanë shënuar 
rritje të portofolit të tyre, përkatësisht me 3.5 dhe 
2.9 miliardë lekë. 

Ndërkohë, në lidhje me ecurinë e financimit të 
deficitit buxhetor gjatë muajit tetor ’05, sipas 
të dhënave më të fundit rezulton se kërkesa e 
qeverisë për mjete financiare është plotësuar nga sistemi bankar dhe individët. 
Krahasuar me muajin shtator, portofoli i sistemit bankar në letra me vlerë 
të qeverisë është rritur me 3.3 miliardë lekë - shifër që reflekton uljen me 
0.1 miliardë të portofolit të bonove të thesarit dhe rritjen me 3.4 miliardë të 
portofolit të obligacioneve. 
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Grafik 12. Niveli i mjeteve valutore
neto të sistemit bankar.
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Grafik 13. Ecuria kumulative e financimit
të deficitit buxhetor (në miliardë lekë).
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III.3.3 Kredia për ekonominë nga sistemi bankar 

Në muajin shtator, teprica e kredisë u rrit me rreth 5.0 miliardë lekë krahasuar 
me muajin gusht ose 74 për qind më shumë sesa në të njëjtën periudhë një 
vit më parë. Këtë muaj, kredia për ekonominë iu rikthye ritmeve të rritjes së 
muajve të parë të vitit 2005. Në terma të PBB-së,  në fund të muajit shtator 
ajo arriti në nivelin 12.4 për qind. 
 
Tabelë 7. Ecuria e disa treguesve kryesorë.

2002 2003 2004 T1-05 T2- ‘05 Shtator ‘05
Oferta e parasë (në miliardë lekë) 416.7 448.4 507.2 521.6  541.8 566.2
Kredi e brendshme (në % ndaj M3) 70.8 71.5 68.9 68.7 69.9 69.1
- Kredi për qeverinë (në % ndaj M3) 61.5 60.2 55.1 53.4 52.2 50.3
- Kredi për ekonominë (në % ndaj M3) 9.3 11.3 13.8 15.3 17.7 18.7
Kredi për ekonominë
(% ndaj totalit të aktiveve) 11.5 13.7 16.9 17.9 20.8 22.2

Kredi për ekonominë (në % ndaj PBB) 5.7 6.8 9.0 9.3 11.2 12.4
Raporti kredi / depozita (në %) 13.5 15.7 19.0 20.3 23.6 25.0

Burimi: Banka e Shqipërisë. 

Kredia në lekë dhe ajo për individët vazhdojnë 
të shënojnë rritje të shpejta vjetore (përkatësisht 
149 për qind dhe 76 për qind). Kredia në lekë 
ka njohur rritje mujore prej 7.0 për qind duke 
qëndruar në nivelet mesatare të rritjes mujore të 
muajve të mëparshëm. Ndërsa kredia për individët 
është rritur për muajin vetëm 4.0 për qind, disi 
më ulët se muajt e tjerë. Në muajin shtator u vu 
re një tkurrje e kontributit të kredisë afatshkurtër 
ndaj kredisë në total, si në terma vjetorë ashtu 
edhe mujorë. Një fakt i tillë solli rritjen e pjesës 
së kredisë me maturitet më të gjatë se 1 vit ndaj 
kredisë në total. Ecuria pozitive e kredisë në lekë 
ka kontribuar në mënyrë modeste në forcimin e 
pozitës së saj kundrejt asaj në valutë. Nga ana 
tjetër, pjesa që zë kredia për individët (prej 33 
miliardë lekësh) ndaj kredisë në total ka mbetur 

pothuajse e pandryshuar. Gjatë muajit shtator, kredia për individët është rritur 
me rreth 1.3 miliardë lekë dhe më shumë se gjysma e kësaj rritjeje (55 për 
qind) ka ardhur si pasojë e rritjes së kredisë në lekë për individët. 

Tabelë 8. Tregues të tepricës së kredisë në përqindje ndaj totalit.

2003 2004 T-1 ‘05 T-2 ‘05 Korrik 
‘05

Gusht 
‘05

Shtator 
‘05

Teprica e kredisë
(në mld lekë) 50.7 69.3 79.0 95.9 97.7 101.0 106.0

Kredi afatshkurtër 46.0 34.0 34.1 33.7 34.4 32.8 31.6
Kredi afatmesme 33.3 36.0 34.5 33.1 31.6 31.7 31.5
Kredi afatgjatë 20.7 30.0 31.4 33.1 33.8 35.1 36.9
Kredi për individët 24.5 30.6 31.0 30.8 31.4 31.7 31.4
Kredi për sektorin privat 75.5 69.4 69.0 69.2 68.6 68.3 68.6
Lekë 19.6 19.5 20.1 22.9 23.2 23.4 23.7
Valutë 80.4 80.5 79.9 77.1 76.8 76.6 76.3

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Grafik 14. Rritja vjetore e kredisë. 
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Shpërndarja sektoriale e kredisë në muajin shtator ka dëshmuar rritje 
të ndjeshme të kredisë për sektorin e bujqësisë10. Gjithashtu, rritje të 
konsiderueshme ka paraqitur dhe kredia për sektorin e ndërtimit. Ndërsa 
kredia për tregtinë dhe ajo për pasuri të paluajtshme janë rritur në të njëjtën 
masë, me 0.1 pikë përqindjeje. Në fund të muajit shtator, sektori i tregtisë 
(prej 19 për qind të totalit) vazhdon të përbëjë sektorin që tërheq pjesën më 
të madhe të kredisë për ekonominë.

Tabelë 9. Ecuria e kredisë për degët më kryesore të ekonomisë.

2003 2004 T1 ‘05 T2 ‘05 Korrik 
‘05

Gusht 
‘05

Shtator 
‘05

Bujqësia, gjuetia dhe silvikultura 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 2.4
Industria përpunuese 17 17.1 16.7 15.6 15.1 15.1 13.9
Ndërtimi 10 9.8 11.2 11.2 11.2 11.0 12.8
Tregtia, riparimi i automobilave 
dhe artikujve shtëpiake 34 23.3 20.6 19.1 19.1 19.0 20.0

Hotele dhe restorante 6 8.3 5.2 4.7 4.7 4.4 4.4
Pasuritë e patundshme 13 9.8 14.7 13.5 13.4 13.0 13.9
Të tjera 19 30.2 30.1 34.3 35.1 36.1 32.6
Totali 100 100 100 100 100 100 100

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Në muajin shtator janë akorduar gjithsej 11.3 miliardë lekë kredi e re ose dy 
herë më shumë se gjatë së njëjtës periudhë të një viti më parë, duke qenë 
shumë afër nivelit maksimal të kredisë së akorduar në vitin 2005 (qershorit me 
12 miliardë lekë). Kredia e re e akorduar, kryesisht është dhënë për periudhë 
afatshkurtër (45 për qind) dhe në valutë (67 për qind). Rënia e dukshme 
e pjesës së kredisë aftashkurtër ndaj totalit tregon rritjen e preferencës së 
bankave për të dhënë kredi me afat më të gjatë se një vit. Ndërkohë që, 
kredia në valutë ka mbetur në po të njëjtat nivele (ose është rritur disi), duke 
dëshmuar se preferenca e bankave drejt monedhave të huaja në kreditim 
vazhdon të qëndrojë në nivele të larta. 

Tabelë 10. Tregues të kredisë së re (në përqindje ndaj totalit).
2004 2005

Shtator  Totali T1 T2 T3 Shtator
Kredia e re (në mld lekë) 5.7 99.7 22.1 32.8 32.1 11.3

Kredi afatshkurtër 58.78 62.54 53.2 47 47.4 45.1
Kredi afatmesme 22.56 22.53 22.4 31 30.3 24.3
Kredi afatgjatë 18.66 14.93 24.4 22 22.2 30.6

Lekë 38.79 32.59 30.1 32.8 30.2 32.8
Valutë 61.21 67.41 70 67.2 69.8 67

Burimi: Banka e Shqipërisë.

III.4 TREGJET DHE ECURIA E NORMAVE TË INTERESIT

III.4.1 Ecuria e likuiditetit

Ndryshe nga muaji i mëparshëm, sistemi bankar, në muajin tetor, është 
karakterizuar nga tepricë e qëndrueshme likuiditeti, e cila ka vazhduar të 
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rritet dhe në fillim të nëntorit. Mesatarisht, niveli 
ditor i likuiditetit në muajin tetor arriti në 3.7 
miliardë lekë, nga -0.6 miliardë lekë një muaj 
më parë. Përmirësimi i situatës së likuiditetit në 
sistem është ndikuar nga ndërhyrjet e Bankës së 
Shqipërisë në tregun e parasë, në tregun valutor 
dhe nga ulja e parasë jashtë bankave në fund të 
muajit tetor. 

Pas injektimit të likuiditetit me anë të marrëveshjeve 
të anasjellta të repove dhe blerjes me të drejta 
të plota të bonove të thesarit në muajin shtator, 
sistemi bankar tregoi shenja të përmirësimit të 
situatës së likuiditetit. 

Në dy javët e para të muajit tetor, u zhvilluan 
ankande të repove të anasjellta me çmim fiks, 
por asnjë bankë nuk mori pjesë në to. Në dy 
javët e fundit të tetorit, Banka e Shqipërisë 
ndryshoi kahun e operacioneve duke zhvilluar 
sërisht ankande të repove me çmim fiks. Teprica 
e likuiditetit e tërhequr në këtë mënyrë në vlerë 
mesatare është 2.02 miliardë lekë. 

Niveli mesatar i depozitës njëditore u rrit nga 
0.7 miliardë lekë në muajin shtator, në 2.1 
miliardë lekë në muajin tetor, ndërsa ai i 
rezervës së tepërt ra me 1.2 miliardë lekë, në 
vlerën 1.0 miliardë lekë. Kredia njëditore është 
përdorur rrallë dhe në vlera më të ulta se ato 
të muajit shtator. 

Tregu ndërbankar ka regjistruar rritje të ndjeshme 
të huadhënies njëjavore në muajin tetor. Vlera 
mesatare e transaksioneve njëjavore u rrit në 
1.33 miliardë lekë nga 0.83 miliardë lekë në 
shtator, duke qenë 0.76 miliardë lekë më e lartë 
se vlera mesatare e këtyre transaksioneve gjatë 
vitit 2005. Huadhënia njëditore në këtë treg 
shënoi vlerën mesatare prej 0.56 miliardë lekësh 
ose 0.08 miliardë lekë më pak se në muajin 
shtator. 

III.4.2 Ecuria e normave të interesit

Që nga muaji prill 2005, Banka e Shqipërisë 
ka ndjekur një politikë monetare neutrale dhe 
norma bazë e interesit ka qëndruar në nivelet më 
të ulëta historike. Megjithatë, në muajin shtator, 
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Grafik 15. Niveli i likuiditetit të tepërt
(në miliardë lekë). 
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Grafik 16. Huadhënia në tregun ndërbankar dhe
likuiditeti i tepërt në sistemin bankar (në miliardë lekë). 
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Grafik 17. Tendenca e normave të interesit
në tregje (në përqindje).
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është vënë re rritje e përkohshme e interesave në tregun ndërbankar, në 
tregun e depozitave në lekë, në tregun e kredive me afat mbi 12 muaj, në 
tregun primar dhe në tregun e obligacioneve. Kjo lëvizje ka reflektuar kryesisht 
reagimin e tregjeve ndaj mungesës së likuiditetit në këtë periudhë. 

Mospranimi11 i disa kërkesave me yield-e tepër të larta si dhe përmirësimi i 
situatës së likuiditetit të sistemit bankar, bënë që gjatë muajit tetor të fillonte 
kthesa drejt uljes së normës së interesave, gjë që u reflektua së pari në 
tregun primar dhe në atë të obligacioneve dyvjeçare. Ndërkohë, në tregun e 
depozitave në lekë12, nuk është vënë re rritje e mëtejshme e interesave. 

Tabelë 11. Normat e interesit dhe ndryshimi i tyre (në pikë përqindje).
Normat e 

interesit
Tetor  2005

Ndryshimi
tetor-shtator

2005

Ndryshimi 
shtator-gusht

2005

Ndryshimi 
tetor 2005 

-tetor 2004
Norma bazë e interesit 5.00% 5.00 0.00 0.00
Tregu ndërbankar
Huamarrje 1-ditore 5.08% +0.71 +0.23 +1.9
Huamarrje 7-ditore 6.01% +1.11 +0.11 +0.1
Tregu primar
Bono thesari 3-mujore 5.87% -0.86 +1.00 -0.60
Bono thesari 6-mujore 7.90% -0.75 +0.70 +0.58
Bono thesari 12-mujore 8.00% -1.13 +0.72 -0.27
Tregu i obligacioneve
Obligacione 2-vjeçare 8.90% -0.80 +1.60 -0.85

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Në tregun ndërbankar, i cili është bërë mbështetje e rëndësishme e plotësimit 
të nevojave për likuiditet të bankave, ka patur luhatje të normave të interesit13, 
duke reflektuar kështu ndryshimin e raporteve kërkesë-ofertë, veçanërisht në 
periudhën e llogaritjes së rezervës së detyruar. 

Vendosja e një korridori më të ngushtë dhe 
simetrik të lehtësive mbështetëse, që nga muaji 
korrik 2005, ka ndikuar në ngushtimin e ndjeshëm 
të spread-it midis interesave të huamarrjes 
shtatëditore me ato njëditore dhe rrjedhimisht, 
dhe në rritjen e stabilitetit të normave të interesit 
në treg. Pas vendosjes së korridorit të ri, interesat  
e huamarrjeve njëditore, janë luhatur rreth 
normës bazë të interesit.

Në muajin shtator interesi mesatar i ponderuar i 
depozitave në lekë u rrit në 4.40 për qind, nga 
3.87 për qind një muaj më parë. Interesi real i 
depozitave 12-mujore rezultoi në 2.11 për qind 
ose 0.04 pikë përqindjeje më i lartë se në muajin 
gusht dhe 2.08 pikë përqindjeje më i ulët se një 
vit më parë14. 
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Grafik 18. Normat e interesit të Bankës së Shqipërisë
dhe ato në tregun ndërbankar. 
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Tabelë 12. Normat e interesit dhe ndryshimi i tyre (depozita dhe kredi në lekë, 
në pikë përqindjeje).

Normat 
e interesit 

shtator 2005

Ndryshimi 
shtator-gusht 

2005

Ndryshimi 
shtator ’05 

-shtator ‘04
Norma bazë e interesit 5.00% 0.00 0.00 +0.18 +0.19
Interesat e depozitave në lekë 
1 – mujore 3.42% +0.18 +0.19
3 – mujore 3.87% +0.74 -0.96
6 – mujore 4.55% +0.65 -1.24
12 – mujore 5.28% +0.86 -0.98
Interesat e kredive në lekë
Kredi deri 6 muaj 12.54% -1.95 +1.34
Kredi 6 muaj -1vit 12.91% -0.11 -2.11
Kredi 1-3 vjet 16.30% +0.15 -5.99
Kredi mbi 3 vjet 12.19% +0.12 -2.37

Burimi: Banka e Shqipërisë. 

Në krahasim me një vit më parë, interesi mesatar i ponderuar për kreditë në 
lekë është ulur me 1.61 pikë përqindjeje, në nivelin 13.52 për qind. Ulja më 
e ndjeshme vihet re në afatin 1-3 vjet. Preferenca në rritje e bankave drejt 
kredive me afate të gjata maturimi, mendohet të ketë rritur konkurrencën 
dhe të ketë ndikuar në uljen e normave të interesit për këto kredi. Tregu i 
kredive në lekë vazhdon të karakterizohet nga një spread i konsiderueshëm15 
midis interesave maksimalë dhe minimalë të aplikuar nga kredidhënësit, 
duke ndikuar në vlerën mesatare të ponderuar të kredisë nga muaji në muaj. 
Tregu i depozitave dhe i kredive në valutë, gjatë muajit shtator ka patur 
rritje të interesave pothuajse për të gjitha afatet. Këtu ka ndikuar politika 
e shtrënguar monetare e zbatuar nga Fed-i, pritshmëritë për shtrëngim të 
politikës monetare nga BQE dhe nga Fed-i, si dhe rritja e konkurrencës në 
sistemin bankar.

Tabelë 13. Normat dhe ndryshimi i normave të interesit të depozitave në 
valutë, (në pikë përqindjeje).

Normat e interesit
shtator 2005

Ndryshimi
shtator-gusht ‘05

Ndryshimi
shtator’05 -shtator ‘04

Norma  bazë e interesit (Fed) 3.75% +0.25 +2.00
Interesat e depozitave  në usd 
1 - mujore 1.95% +0.12 +0.93
3 - mujore 2.32% +0.19 +1.11
6 - mujore 2.55% +0.24 +1.08
12 - mujore 3.02% +0.23 +1.06
24 - mujore 3.18% +0.03 +0.68

Norma bazë e interesit (BQE) 2% 0.00 0.00
Interesat e depozitave në euro
1 - mujore 1.74% +0.07 +0.24
3 - mujore 1.79% -0.03 +0.13
6 - mujore 1.91% +0.08 +0.19
12 - mujore 2.09% +0.18 +0.29
24 - mujore 3.53% +0.47 +1.60

Burimi: Banka e Shqipërisë, Bloomberg.

Interesi mesatar i ponderuar i kredive në usd arriti në 8.9 për qind në shtator, 
nga 8.7 dhe 8.5 për qind që ishte respektivisht një muaj dhe një vit më parë. 
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Interesi mesatar i ponderuar i kredive në euro arriti në 7.1 për qind, nga 
5.8 për qind që ishte një muaj më parë dhe 8.6 për qind që ishte një vit më 
parë. 

Si rezultat i rritjes së interesave nominalë të 
depozitave në lekë, spread-i midis interesave të 
depozitave në lekë me ato në valutë ka filluar 
të rritet pas një trendi të gjatë rënës. Në muajin 
shtator spread-i i interesave të depozitave lekë-usd 
me afat 12-mujor, arriti 2.3 pikë përqindjeje dhe 
i depozitave lekë-euro në 3.2 pikë përqindjeje. 
Megjithatë, ky spread mbetet ende në nivele më 
të ulta se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, 
përkatësisht prej 4.3 pikë përqindjeje dhe 4.5 
pikë përqindjeje.

Disa banka tashmë, kanë filluar të ofrojnë dhe 
shërbimin e pranimit të depozitave në lekë dhe në 
valutë, me afate deri në 5 vjet. Kjo do të mundësojë 
investimin e kursimeve të depozituesve, në afate 
më të gjata, e cila pritet të sigurojë një lidhje dhe 
harmonizim më të ngushtë midis interesave të 
depozitave dhe kredive afatgjata. Indirekt dhe stabiliteti i normave të interesit 
në treg pritet të jetë më i madh dhe më i qëndrueshëm.

III.4.3 Kursi i këmbimit

Gjatë muajve shtator dhe tetor leku është mbiçmuar ndaj euros dhe është 
nënçmuar ndaj usd. Muaji shtator ka njohur një 
luhatshmëri më të lartë të kursit të këmbimit të 
lekut, ndërsa sjellja e tij në muajin tetor ka qenë e 
qëndrueshme. Gjithësesi, në fund të muajit tetor, 
këmbimi i lekut kundrejt këtyre dy valutave është 
rikthyer në nivelet e fundgushtit. Mesatarisht, në 
muajin tetor leku është mbiçmuar me 0.7 për 
qind kundrejt euros dhe është nënçmuar me 
1.2 për qind kundrejt usd. Në terma efektivë 
nominalë leku është mbiçmuar me 0.3 për qind 
gjatë muajit tetor. 

Në tregun valutor këta muaj është ndjerë dhe 
prania e Bankës së Shqipërisë, e cila duke blerë 
valutë ka ruajtur një kurs të qëndrueshëm në treg. 
Nivelet e tregtimit të lekut në fund të muajit tetor, 
janë 123.25 lek/euro dhe 101.53 lekë/usd.
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Grafik 19. Spread-i midis interesave të depozitave
12-mujore në lekë dhe në valutë.
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Grafik 20. Ecuria e kursit të këmbimit
të lekut (majtas) dhe NEER (djathtas). 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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SHËNIME

1 Rritja e çmimit të energjisë për vitin 2005 u bë në muajin janar të këtij viti. 
2 Burimi: ISTAT; faqja e internetit http://www.istat.it
3Burimi: Sekretariati i Përgjithshëm i Shërbimeve Nacionale Satistikore të Greqisë; 
faqja e internetit:http://www.statistics.gr
4 Burimi: Sekretariati i Përgjithshëm i Shërbimeve Nacionale Satistikore të Greqisë; 
faqja e internetit:http://www.statistics.gr
5 Burimi: ISTAT;faqja e internetit http://www.istat.it
6 Përllogaritja merr parasysh efektin e përafërt të ndryshimit të kursit të këmbimit gjatë 
të njëjtës periudhë. 
7 Siç është evidentuar në raportet e politikës monetare, arsyeja kryesore ka qenë ulja 
e normave të interesit nga Banka Raiffeisen dhe strategjia e saj e mosrinovimit pa 
miratimin paraprak, të zotëruesit të llogarisë të kontratave të depozitave me afat (shih 
raportet e politikës monetare të muajve qershor, korrik, gusht 2005).
8 Mjetet valutore neto të sistemit me kurs këmbimi euro/usd fiks.
9 Kursi i fundit të dhjetorit 2003 i cili përdoret për llogari të programit monetar të 
Bankës së Shqipërisë. Diferenca vjen nga nënçmimi i euros kundrejt dollarit amerikan 
me 5 për qind, duke ulur vlerën e investimeve në euro të shprehura në usd.
10 Kjo rritje ka ardhur si pasojë e disa riklasifikimeve në bilancin e aktiveve të një 
banke. 
11 Nga Ministria e Financave.
12 Sipas të dhënave operative të muajit tetor 2005.
13 Në kufijtë 3.9% - 5.9% për transaksionet njëditore dhe 4.8% -6% për transaksionet 
shtatëditore.
14 Ndryshimi reflekton normën më të lartë të iflacionit dhe interesin nominal më të ulët 
në shtator 2005, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. 
15 14.7 pikë përqindjeje në muajin shtator. 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

Nr. 92, datë  30.11.2005

PËR 
MIRATIMIN E RREGULLORES 

“MBI KREDINË BRENDA DITËS PËR BANKAT E NIVELIT TË DYTË”

Në mbështetje të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, 
nenet 1;15;16;19 e 21, si dhe të ligjit nr. 8365, datë 02.07.1998 “Për bankat 
në Republikën e Shqipërise” me propozimin e Departamentit të Operacioneve 
Monetare, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 

VENDOSI:

1. Të miratojë rregulloren “Mbi kredinë brenda ditës për bankat e nivelit të 
dytë”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

2. Ngarkohet Departamenti i Operacioneve Monetare me zbatimin e këtij 
vendimi.

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

4. Vendimi i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 20, datë 
24.03.2004 për miratimin e rregullores “Mbi kredinë brenda ditës”,  
shfuqizohet.

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë pas publikimit të tij në Buletinin Zyrtar të 
Bankës së Shqipërisë.

SEKRETARI KRYETARI

YLLI  MEMISHA ARDIAN FULLANI
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BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

RREGULLORE 

“MBI KREDINË BRENDA DITËS PËR BANKAT E NIVELIT TË DYTË”

Kjo rregullore nxirret në përputhje dhe në zbatim të ligjit nr.8269, datë 
23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, nenet 1,15,16,19,21 si dhe të ligjit 
nr.8365, datë 02.07.1998 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”.

Neni 1
Kredia brenda ditës përfaqëson një instrument huadhënieje për bankat e 
nivelit të dytë, me afat më të vogël se një ditë pune. Qëllimi i kredisë brenda 
ditës është plotësimi i nevojave të bankave për likuiditet brenda ditës dhe 
garantimi i vijueshmërisë normale të funksionimit të sistemit ndërbankar të 
pagesave. 

Neni 2
Banka e Shqipërisë akordon kredi brenda ditës në lekë për bankat që kanë 
llogari në sistemin shqiptar të pagesave ndërbankare AIPS, në Bankën e 
Shqipërisë.

Neni 3
Bankat e nivelit të dytë të garantojnë tërësisht shumën e kredisë brenda ditës, 
nëpërmjet letrave me vlerë të Qeverisë Shqiptare, që ato kanë në pronësi.

Neni 4
1. Bankat e nivelit të dytë që parashikojnë pamjaftueshmëri fondesh në 

llogarine e tyre pranë Bankës së Shqipërisë, për kryerjen në kohë të 
pagesave, kërkojnë pranë saj akordimin e kredisë brenda ditës me shkresë 
zyrtare, SWIFT, REUTERS, e-mail ose telefon me regjistrim. Kërkesa për 
kredi duhet të bëhet jo më vonë se ora 10:00 e ditës së punës

2. Në kërkesën për kredi banka përcakton shumën e kredisë si dhe vlerën, 
afatin dhe llojin e letrës me vlerë që do të shërbejë si kolateral për akordimin 
e kredisë brenda ditës.

3. Banka e Shqipërisë mund të refuzojë kërkesën e bankave të nivelit të dytë 
për akordim të kredisë brenda ditës, në përputhje me synimet e saj dhe pa 
dhënë shpjegime.

4. Metodat e vlerësimit të kolateralit janë ato të përcaktuara në rregulloren 
“Mbi garancitë në operacionet e kreditimit të Bankës së Shqipërisë”. 
Bllokimi i letrës me vlerë të vendosur si garanci bëhet në regjistrin e letrave 
me vlerë, mbajtur në Bankën e Shqipërisë.

5. Banka e Shqipërisë konfirmon me një nga mjetet e mësipërme të komunikimit 
pranimin e kredisë brenda ditës, që do të kalohet në llogari të bankës. 
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Neni 5
Banka e Shqipërisë nuk aplikon interesa për kredinë brenda ditës.

Neni 6
Kredia brenda ditës për bankat e nivelit të dytë akordohet, përdoret dhe 
ripaguhet gjatë një dite pune brenda sistemit AIPS të pagesave. Bankës i 
akordohet vetëm një kredi brenda ditës.

Neni 7
Bankës i akordohet kredi brenda ditës vetëm pasi ka shlyer kredinë njëditore 
të akorduar një ditë më parë.

Neni 8 
Gjatë ditës, banka duhet të sigurojë fonde të mjaftueshme në llogari, me qëllim 
kthimin e kredisë në afatin midis “cut-off paraprak1”dhe atij “përfundimtar2”në 
AIPS.

Neni 9
Pas “cut-off paraprak”, transaksionet e kthimit të kredisë brenda ditës shlyhen 
automatikisht dhe në rast të pamjaftueshmërisë së fondeve vendosen në 
rradhën e pritjes me përparësi maksimale. 

Neni 10
Në rast se, kthimi i kredisë brenda ditës nuk ka përfunduar deri 15 minuta pas 
“cut-off” përfundimtar të AIPS, Banka e Shqipërisë akordon kredi njëditore 
automatike për shumën e pambuluar.

Neni 11
Rregullorja “Mbi kredinë brenda ditës për bankat e nivelit të dytë”, miratohet 
me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr.92, datë 
30.11.2005 dhe hyn në fuqi menjëherë pas botimit në Buletinin Zyrtar të 
Bankës së Shqipërisë. 

  
KRYETARI I KËSHILLIT MBIKËQYRËS

ARDIAN FULLANI

1 Afati maksimal i përcaktuar në kalendarin e sistemit AIPS për pranimin e pagesave për klientët, 
korrespondon me orën 14.30.
2 Afati maksimal i përcaktuar në kalendarin e sistemit AIPS për pranimin e pagesave nga 
pjesëmarrësit, korrespondon me orën 15.30.
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TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 7, NUMËR 1, SHKURT 
2005

1.  Vendim nr.01, datë 26.01.2005 “Për miratimin e deklaratës së Bankës së 
Shqipërisë mbi zhvillimet ekonomike dhe monetare për gjashtëmujorin e 
dytë të vitit 2004”.

2.  Vendim nr.02, datë 26.01.2005 “Për miratimin e deklaratës së Bankës së 
Shqipërisë mbi stabilitetin e sistemit financiar në Shqipëri”.

3.  Vendim nr.03, datë 26.01.2005 “Për një ndryshim në rregulloren “Për 
dhënien e licencës, për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e 
Shqipërisë””.

4.  Vendim nr.04, datë 26.01.2005 “Për caktimin e afateve të plotësimit të 
kërkesës për rritjen e kapitalit të kërkuar të bankave”.

5.  Vendim nr.08, datë 26.01.2005 “Për lirimin nga detyra të Drejtorit të 
Departamentit të Marrëdhënieve me Publikun të Bankës së Shqipërisë”.

6.  Vendim nr.09, datë 26.01.2005 “Për lirimin nga detyra të Drejtorit të 
Departamentit të Shërbimeve Logjistike në Bankën e Shqipërisë”.

7.  Vendim nr.10, datë 26.01.2005 “Për emërimin e Drejtorit të Departamentit 
të Shërbimeve Logjistike në Bankën e Shqipërisë”.

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 7, NUMËR 2, SHKURT 
2005

1.  Vendim nr.11, datë 09.02.2005 “Për miratimin e dokumentit për misionin 
e mbikëqyrjes”.

2.  Vendim nr.12, datë 09.02.2005 “Për dhënien e miratimit paraprak të 
licencës për të ushtruar veprimtari bankare, të bankës së propozuar “Union 
Bank” sh.a.”.

3.  Vendim nr.13, datë 09.02.2005 “Për miratimin e kontratës - tip për 
marrëveshjet e riblerjeve dhe të anasjellta të riblerjeve të letrave me 
vlerë”.

4.  Vendim nr.14, datë 09.02.2005 “Për miratimin e rregullores për dhënien e 
kredive për strehimin dhe përmirësimin e kushteve të banimit të punonjësve 
të Bankës së Shqipërisë”.

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 7, NUMËR 3, SHKURT 
2005

1.  Vendim nr.15, datë 23.02.2005 “Për miratimin e raportit të politikës 
monetare për muajin janar të vitit 2005“.

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 7, NUMËR 4, PRILL 2005

1. Vendim nr.18, datë 09.03.2005 “Për miratimin e konfigurimeve të 
vizatimeve të monedhave përkujtimore, që do të shtypen për qëllime 
numizmatike, në vitin 2005”.

2. Vendim nr.19, datë 09.03.2005 “Për mënyrën e vlerësimit të vlerave 
numizmatike pa kosto në Bankën e Shqipërisë”.
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3. Vendim nr.22, datë 09.03.2005 “Për lirimin nga detyra të Drejtorit të 
Departamentit të Teknologjisë së Informacionit dhe Statistikës të Bankës së 
Shqipërisë”.

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 7, NUMËR 5, PRILL 
2005

1.  Vendim nr.24, datë 30.03.2005 “Për uljen e përqindjes së interesave 
të marrëveshjeve të riblerjes dhe të anasjellta të riblerjes nga Banka e 
Shqipërisë”.

2.  Vendim nr.27, datë 30.03.2005 “Për shtypjen e monedhave për qëllime 
numizmatike, për vitin 2006”.

3.  Vendim nr.28, datë 30.03.2005 “Për miratimin e rregullores për 
mbikëqyrjen e transaksioneve bankare në rrugë elektronike”.

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 7, NUMËR 6, MAJ 
2005

1.  Vendim nr. 30, datë 27.04.2005 “Për miratimin e raportit të politikës 
monetare për muajin mars të vitit 2005”.

2.  Vendim nr. 31, datë 27.04.2005 “Për një ndryshim në rregulloren për 
normat e mbikëqyrjes së subjekteve jobanka që ushtrojnë veprimtari 
financiare”.

3.  Vendim nr. 32, datë 27.04.2005 “Për miratimin e sistemit raportues për 
subjektet jobanka që ushtrojnë veprimtari financiare”.

4.  Vendim nr. 33, datë 27.04.2005 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 25, 
datë 01.04.2003 për miratimin e strukturës organizative dhe numrin e 
punonjësve të Bankës së Shqipërisë për vitin 2003”.

5.  Vendim nr. 35, datë 27.04.2005 “Për miratimin e udhëzimit mbi 
procedurat dhe shpenzimet e daljes jashtë shtetit për shërbim, kualifikim 
etj., të punonjësve dhe të anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë”.

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 7, NUMËR 7, MAJ 
2005

1.  Vendim nr. 36, datë 19.05.2005 “Për miratimin e udhëzimit mbi procedurat 
e shtypjes, të rishtypjes dhe të emetimit të kartëmonedhave dhe monedhave 
metalike nga Banka e Shqipërisë”.

2.  Vendim nr. 38, datë 19.05.2005 “Për miratimin e rregullores mbi 
procedurat e ndërhyrjes së Bankës së Shqipërisë në tregun e brendshëm të 
këmbimeve valutore”.

3.  Vendim nr. 40, datë 19.05.2005 “Për lirimin nga detyra të Drejtorit të 
Departamentit të Kontabilitetit dhe Pagesave të Bankës së Shqipërisë”.

4.  Vendim nr. 41, datë 19.05.2005 “Për emërimin e Drejtorit të Departamentit 
të Kontabilitetit dhe Pagesave të Bankës së Shqipërisë”.
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TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 7, NUMËR 8, 
QERSHOR 2005

1.  Vendim nr. 42, datë 08.06.2005 “Për miratimin e opinionit të Bankës 
së Shqipërisë mbi gjendjen e ekonomisë gjatë tremujorit të parë të vitit 
2005”.

2.  Vendim nr. 43, datë 08.06.2005 “Për miratimin e rregullores për 
mbikëqyrjen e shoqërive të kursim - kreditit dhe unioneve të tyre”.

3.  Vendim nr. 44, datë 08.06.2005 “Për miratimin e sistemit raportues për 
shoqëritë e kursim - kreditit dhe të unioneve të tyre”.

4.  Vendim nr. 45, datë 08.06.2005 “Për disa ndryshime në udhëzimin për 
kapitalin rregullator të Bankës së Shqipërisë”.

5.  Vendim nr. 46, datë 08.06.2005 “Për miratimin e disa ndryshimeve në 
rregulloren për mjaftueshmërinë e kapitalit”.

6.  Vendim nr. 47, datë 13.06.2005 “Për miratimin e transferimit të pronësisë 
së aksioneve të kapitalit aksioner të Bankës Dardania sh.a. nga fondet për 
rindërtimin e Kosovës tek Fonds der Republik der Kosova, Gjermani”.

7.  Vendim nr. 48, datë 13.06.2005 “Për miratimin e transferimit të pronësisë 
së aksioneve të kapitalit aksioner të Bankës Dardania sh.a. nga Fonds 
der Republik der Kosova, Gjermani tek Francesco Mariano Mariano dhe 
Banca Popolare Pugliese (Banka Popullore Pulieze)”.

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 7, NUMËR 9, 
QERSHOR 2005

1.  Vendim nr. 49, datë 29.06.2005 “Për miratimin e raportit të politikës 
ponetare për muajin maj të vitit 2005”.

2.  Vendim nr. 51, datë 29.06.2005 “Për miratimin e rregullores për 
procedurat e

 sistemit të kryqëzimit të pagesave me vlerë të vogël (AECH)”.
3.  Vendim nr. 52, datë 29..06.2005 “Për miratimin e rregullores së brendshme 

“Për funksionimin e sistemit të kryqëzimit të pagesave me vlerë të vogël 
AECH””.

4.  Vendim nr. 53, datë 29.06.2005 “Për “miratimin e tarifave të përdorimit 
të sistemit shqiptar të kryqëzimit të pagesave me vlerë të vogël AECH””.

5.  Vendim nr. 54, datë 29.06.2005 “Për disa ndryshime në “Rregullat dhe 
procedurat e sistemit shqiptar të pagesave ndërbankare AIPS””.

6.  Vendim nr. 55, datë 29.06.2005 “Për disa ndryshime në ”Rregullat e 
brendshëm të funksionimit të sistemit shqiptar të pagesave ndërbankare 
AIPS.

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 7, NUMËR 10, 
KORRIK 2005

1.  Vendim nr. 56, datë 13.07.2005 “Për miratimin e rregullores “Mbi 
transaksionet e shitbjereve me të drejta të plota””.

2.  Vendim nr. 57, datë 13.07.2005 “Për miratimin e rregullores “Për kredinë 
lombard””.
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3.  Vendim nr.58, datë 13.07.2005 “Për miratimin e rregullores “Për depozitën 
njëditore””.

4.  Vendim nr. 59, datë 13.07.2005 “Për miratimin e rregullores “Për kredinë 
njëditore””.

5.  Vendim nr. 60, datë 13.07.2005 “Për vendosje komisioni në sportelet e 
Bankës së Shqipërisë për bonot e thesarit”.

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 7, NUMËR 11, GUSHT 
2005

1.  Vendim nr.66, datë 28.07.2005 “Për miratimin e deklaratës së Bankës së 
Shqipërisë “Mbi zhvillimet ekonomike dhe monetare për gjashtëmujorin e 
parë të vitit 2005”.

2.  Vendim nr. 67, datë 28.07.2005 “Për miratimin e deklaratës së Bankës së 
Shqipërisë “Mbi stabilitetin e sistemit financiar në Shqipëri”.

3.  Vendim nr.68, datë 28.07.2005 “Për miratimin e rregullores “Për 
mbikëqyrjen e konsoliduar”.

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 7, NUMËR 12, 
SHTATOR 2005

1.  Vendim nr.70, datë 31.08.2005 “Për miratimin e raportit të politikës 
monetare për muajin korrik të vitit 2005”.

2.  Vendim nr. 71, datë 31.08.2005 “Për miratimin e udhëzimit “Mbi 
mënyrën e llogaritjes së “fiksit” të kursit të këmbimit të lekut, në Bankën e 
Shqipërisë”.”

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 7, NUMËR 13, TETOR 
2005

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 77, datë 12.10.2005 “Për miratimin e 
raportit të politikës monetare për muajin gusht të vitit 2005”. 

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

TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 7, NUMËR 14, 
NËNTOR 2005

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 79, datë 31.10.2005 “Për caktimin e 
strukturës organizative dhe numrin e punonjësve në organikë të Bankës së 
Shqipërisë”.

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 80, datë 01.11.2005 “Për miratimin e 
opinionit të Bankës së Shqipërisë mbi gjendjen e ekonomisë gjatë tremujorit 
të tretë të vitit 2005”.

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 83, datë 01.11.2005 “Për emërimin e 
Drejtorit të Departamentit Juridik të Bankës së Shqipërisë”.
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TREGUESI I LËNDËS PËR BULETININ ZYRTAR VËLLIMI 7, NUMËR 15, 
NËNTOR 2005

1. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 84, datë 16.11.2005 “Për miratimin 
e rregullores “Mbi tregun sekondar ndërbankar të letrave me vlerë të 
Qeverisë të Republikës së Shqipërisë”.

2. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 87, datë 16.11.2005 “Për shfuqizimin 
e vendimit nr. 26, datë 29.03.2000 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së 
Shqipërisë”.

3. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 88, datë 16.11.2005 “Për një ndryshim 
në rregulloren “Për licencimin e subjekteve jobanka””.

4. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 89, datë 16.11.2005 “Për disa ndryshime 
në udhëzimin “Për blerjet dhe shërbimet në vlerë të vogël në Bankën e 
Shqipërisë””.

5. Vendim i Këshillit Mbikëqyrës nr. 90, datë 16.11.2005 “Për disa ndryshime 
në rregulloren “Për prokurimin e mallrave, të shërbimeve dhe të ndërtimeve 
në Bankën e Shqipërisë””.
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Botuar nga: Banka e Shqipërisë, Sheshi “Skënderbej”, Nr.1, Tiranë.
Tel : 355-4-222230; 235568; 235569;

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

E-mail: public@bankofalbania.org
Shtypur në Shtypshkronjën e Bankës së Shqipërisë.

Tirazhi : 320 kopje


