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Zhvillimet kryesore të muajit. 
 
Norma vjetore e inflacionit në muajin janar 2004 arriti në 3.3 për qind, duke 
mbetur në një njëjtin nivel të shënuar në muajin dhjetor 2003. Norma mjuore e 
inflacionit ishte - 0.2 për qind ndërsa norma mesatare vjetore e inflacionit u rrit 
lehtësisht në vlerën 2.65 për qind. 
 
Grupi “Ushqime dhe pije joalkolike”, ka dhënë kontributin kryesor në 
inflacionin vjetor. Ndikim në vlerën e inflacionit në muajin janar kanë dhënë 
edhe rritjet e çmimeve të administruara: si rritja e tarifave të komunikimit dhe 
rritja e çmimit të energjisë elektrike. 
 
Muaji janar 2004 ka respektuar tendencën historike të normave negative mujore 
të inflacionit në këtë muaj gjatë viteve të fundit. Norma mujore prej – 0.2 për 
qind në janar 2004 mbetet poshtë mesatares.  
 
Niveli absolut i ofertës monetare në muajin dhjetor, ka rezultuar gati i njëjtë me 
atë të muajit nëntor, si pasojë e ndryshimeve në kahe të kundërta të ofertës 
monetare në lekë dhe depozitave në valutë. 
 
Rezerva valutore bruto e Bankës së Shqipërise në muajin dhjetor arriti nivelin 
1.025 miliardë dollarë, duke u rritur me rreth 50 milionë usd krahasuar me një 
muaj më parë. Ajo është rritur si pasojë e ndërhyrjes së Bankës së Shqipërisë në 
tregun valutor në kahun e blerjes së valutës gjatë muajit dhjetor dhe e 
mbiçmimit të euros ndaj dollarit. 
 
Si në çdo fillim viti, kërkesa e qeverisë për financim ka qenë e ulët. Deficiti 
buxhetor është financuar pothuajse tërësisht nga bankat e nivelit të dytë. Në 
financimin e këtij deficiti kanë kontribuar edhe individët, të cilët kanë rritur 
portofolin e tyre. 
 
Gjatë muajit janar, kursi i këmbimit të lekut ka vazhduar të qëndrojë afërsisht 
në të njëjtat nivele me ato të muajit dhjetor. Leku është mbiçmuar mesatarisht 
me rreth 2.3 për qind kundrejt dollarit dhe është nënçmuar mesatarisht me 
rreth 0.3 për qind kundrejt euros.  
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Muaji janar vijoi të shënonte tepricë likuiditeti pranë Bankës së Shqipërisë. Ulja 
e parasë jashtë bankave është reflektuar në rritjen graduale të likuiditetit të 
tepërt të bankave. 
 
Normat e interesit të lekut kanë qenë në rënie, si pasojë e uljes së normës bazë të 
interesit nga Banka e Shqipërisë. Ulje janë vërejtur edhe në normat e interesit të 
depozitave në valutë. 
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Ecuria e inflacionit në muajin janar 2003. 
 
Ecuria e inflacionit dhe e grupeve përbërëse. 
 
Inflacioni vjetor në muajin janar rezultoi në nivelin 3.3 për qind, duke qenë në të 
njëjtin nivel me atë të muajit dhjetor. Norma mujore e inflacionit rezultoi –0.2 
për qind, ndërsa norma mesatare vjetore e inflacionit u rrit lehtësisht në vlerën 
2.65 për qind. 
 
Tabelë 1. Norma vjetore e inflacionit (në për qind). 
 2000 2001 2002 2003 2004
Janar -1.3 2.2 6.5 0.0 3.3
Shkurt -1.3 1.5 7.6 1.1
Mars -2.1 2.9 7.5 1.3
Prill -1.4 3.0 6.5 2.3
Maj -0.1 2.5 4.6 2.8
Qershor 0.1 4.0 3.7 2.6
Korrik -1.3 5.6 4.2 3.0
Gusht -0.7 4.1 5.5 3.0
Shtator 0.9 3.5 5.3 2.8
Tetor 1.8 1.8 5.8 2.9
Nëntor 1.9 2.8 3.7 3.4
Dhjetor 4.2 3.5 1.7 3.3
 
Grafik 1. Inflacioni vjetor (në për qind). 
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Ashtu si pritej, çmimet e mallrave ushqimorë shënuan ulje në muajin janar, 
duke reflektuar uljen e kërkesës për to dhe pushimin e efektit spekulativ të 
rritjes së çmimeve gjatë festave të fundvitit. Inflacioni mujor i grupit “Ushqime 
dhe pije joalkolike” shënoi -0.2 për qind në muajin janar, duke treguar një 
reduktim të njëjtë relativ të çmimeve me atë të janarit të vjetshëm. 
 
Megjithatë, norma e inflacionit vjetor të grupit “Ushqime dhe pije joalkolike”, 
në janar 2004, rezultoi 3.2 për qind. Ky grup vazhdoi të japë kontributin kryesor 
në inflacionin total edhe në muajin janar; kontribut, i cili vlerësohet në 1.41 pikë 
përqindjeje. Ruajtja e kontributit të lartë të grupit “Ushqime dhe pije joalkolike” 
në inflacionin total shpjegohet me nivelin e lartë të çmimeve gjatë vitit 2003, 
veçanërisht në periudhën e verës, si pasojë e shtimit të numrit të turistëve. 
 
Tabelë 2: Kontributi i grupeve kryesore në inflacionin vjetor total (në pikë 
përqindje). 
 Dhje ‘02 Jan ‘03 Mar ‘03 Shta ‘03 Dhje ‘03 Jan ‘04

Ushqime dhe pije joalkolike 1.92 0.05 1.11 2.21 1.20 1.41

Qira, ujë, lëndë djegëse, energji -0.54 -0.45 -0.18 0.23 0.95 0.87

Hotele, kafene dhe restorante 0.41 0.28 0.21 0.19 0.18 0.17

Transport -0.04 0.13 0.31 0.07 0.14 0.00

Komunikim -0.05 -0.05 -0.06 -0.03 0.67 0.67

Grupet e tjera -0.04 0.04 -0.09 0.10 0.16 0.18

Totali 1.7 0.0 1.3 2.8 3.3 3.3
 
Dy nëngrupet që kanë pësuar rritje më të dukshme ishin “Fruta” dhe 
“Zarzavate përfshirë patate”, përkatësisht me norma inflacioni vjetor 9.2 për 
qind dhe 13.1 për qind. 
 
Tabelë 3. Norma mujore dhe vjetore e grupit “Ushqim dhe pije joalkolike”. 
 ”Ushqim dhe pije joalkolike” “Fruta” ”Zarzavate” 
 Mujore Vjetore Mujore Vjetore Mujore Vjetore 
Janar ‘04 -0.2 3.2 -4.3 9.2 0.2 13.1 

Janar ‘03 -0.2 0.1 -4.5 0.7 -1.1 -5.9 
 
Inflacioni i muajit janar është ndikuar edhe nga rritja e çmimeve të 
administruara. 
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Rritja e çmimit të energjisë elektrike më 1 janar 2004, megjithëse dha një 
ndikim direkt të lehtë në inflacionin e këtij muaji, mendohet se do të ndikojë në 
rritjen e kostos së mallrave dhe shërbimeve, që e përdorin këtë input. Duke 
njohur natyrën shpesh spekulative të tregut tonë, rritja e çmimit të energjisë 
mund të provokojë një rritje zinxhir të çmimeve të mallrave të tjerë. Megjithëse 
gjatë këtij muaji, kontributi i grupit “Qira, ujë, lëndë djegëse, energji” në 
inflacionin vjetor të janarit është 0.87 pikë përqindje, mendohet se rritja e 
çmimit të energjisë elektrike do të ndikojë në muajt pasardhës.  
 
Rritja e tarifës për telefoninë fikse gjatë muajit dhjetor, bëri që grupi 
“Komunikimi” të kontribuojë në inflacionin vjetor të muajit janar me 0.67 pikë 
përqindje.  
 
Grupet e tjera të shportës nuk janë luhatur në mënyrë të ndjeshme. 
 
Grafik 2: Inflacioni vjetor i 4 grupeve kryesore të shportës së IÇK-së (në për 
qind). 
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Përgjithësisht, muaji janar 2004 ka respektuar tendencën historike të normave 
negative mujore të inflacionit në këtë muaj, gjatë viteve të fundit.  
 



 9

Grafik 3: Ecuria e normës mujore të inflacionit në muajt janar. 

 
 
Faktorët që kanë ndikuar në ecurinë e inflacionit në muajin janar. 
 
Ndikimi i inflacionit të importuar në inflacionin e vendit tonë është zbutur 
gjatë muajit janar. Përgjithësisht, gjatë vitit 2003, vendet kyesore partnere të 
Shqipërisë, Italia dhe Greqia, kanë shënuar norma të larta inflacioni. Ndërkohë, 
muaji dhjetor ka regjistruar një ulje të inflacionit të tyre. Ky fakt, i shoqëruar 
dhe nga një mbiçmim i lekut ndaj usd dhe euros gjatë gjashtëmujorit të dytë të 
vitit të shkuar, ka ulur presionet që ky faktor ushtron në inflacionin tonë. 
 
Tabelë 4. Inflacioni vjetor i vendeve kryesore partnere (në për qind). 
 Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor 
Greqi 3.6 3.5 3.3 3.3 - - -- 3.1 
Itali 2.9 2.9 2.7 3.0 2.8 2.8 2.5 
Gjermani 0.9 0.8 1.1 1.1 1.1 1.3 1.1 
 
Faktorët e kërkesës vazhdojnë të japin një kontribut pozitiv në mbajtjen brenda 
intervalit objektiv, të normës së inflacionit. 
 
Politika monetare e ndjekur nga Banka e Shqipërisë ka siguruar një situatë të 
qëndrueshme të likuiditetit, një rritje të kënaqshme të depozitave, një kontroll të 
mirë të agregatëve monetarë. Kjo politikë ka rezultuar e efektshme, meqënëse 
inflacioni nuk është shmangur nga intervali i dëshiruar prej 2-4 për qind. 
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Grafik 4. Ndryshimet vjetore të agregatëve monetarë M1 dhe M3 (në përqindje). 
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Lëvizjet e kursit të këmbimit, kanë ndikuar në zbutjen e ndikimit të inflacionit 
të importuar në inflacionin total. Gjatë muajit janar janë vënë re ulje dhe ngritje 
të shpeshta të lekut kundrejt të dyja valutave kryesore, euro dhe dollar. 
Krahasuar me dhjetorin 2003 leku është mbiçmuar mesatarisht me rreth 2.3 për 
qind kundrejt dollarit dhe është nënçmuar mesatarisht me rreth 0.3 për qind 
kundrejt euros. 
 
Grafik 5. Ecuria e kursit të këmbimit të lekut, gjatë vitit 2003 (lek/njësi valutë). 
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Shpenzimet buxhetore kanë qenë më të ulta se parashikimet gjatë vitit 2003. 
Ato vazhdojnë të mos përbëjnë një burim inflacioni edhe në periudhën në 
vazhdim. 
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Grafik 6. Shpenzimet mujore buxhetore (në përqindje ndaj PBB-së). 
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Zhvillimet monetare. 
 
Politika monetare e Bankës së Shqipërisë 
 
Banka e Shqipërisë ka vazhduar të ndjekë një politikë monetare zbutëse edhe  
gjatë muajit dhjetor. Tendenca lehtësuese e kushteve monetare në ekonomi 
është realizuar nëpërmjet instrumentit kryesor monetar, ndryshimit të normës 
bazë të interesit. Ecuria pozitive e treguesve monetarë, parashikimet pozitive 
mbi ecurinë e inflacionit gjatë vitit 2004 dhe pritjet per zhvillimet 
ndërkombëtare të normave të interesit krijuan kushte për një ulje të mëtejshme 
të normës së repos. Në fund të muajit dhjetor, Banka e Shqipërisë uli normën 
bazë të interesit me 0.5 pikë përqindje. Pas kësaj uljeje, norma bazë e interesit në 
ekonomi arriti në 6.5 për qind. 
 
Norma e inflacionit në fund të muajit dhjetor arriti 3.3 për qind, duke rezultuar 
brenda objektivit të inflacionit të Bankës së Shqipërisë. Gjatë vitit 2003 Banka e 
Shqipërisë ka ndjekur një politikë monetare të kujdesshme në funksion të 
realizimit të këtij objektivi. Gjithashtu, në përputhje me politikën monetare 
zbutëse, Banka e Shqipërisë ka qenë e pranishme në tregun valutor gjatë muajit 
të fundit të vitit. Ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në tregun e valutor kanë 
shtuar sasinë e likuiditetit në treg gjatë muajit dhjetor në masën 1.95 miliardë 
lekë. Ndërkohë, Banka e Shqipërisë nuk ka sterilizuar efektin e blerjeve valutore 
në tregun e parasë, duke bërë të mundur përballimin e nevojave të tregut për 
likuiditet në fund të vitit, si pasojë e rritjes së shpenzimeve konsumatore gjatë 
kësaj periudhe. Megjithatë, kërkesa e lartë për mjete monetare likuide bëri që 
likuiditeti i tepërt të ulet  nga 5.1 miliardë lekë që ishte në fund të muajit nëntor, 
në 1.2 miliardë lekë në fund të vitit. 
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Ndërkohë, në muajin janar politika monetare ka marrë një qëndrim neutral, i 
cili është shprehur me ankande reposh me çmim fiks dhe mosndërhyrje në 
tregun valutor. Kjo është diktuar nga pasiguria në lidhje me objektivin e 
inflacionit, si pasojë e pritjeve më të fundit në disa sektorë kryesorë të 
ekonomisë, si ai i telekomunikacionit dhe energjitikës. Gjithsesi, ulja e normës 
së repos në fund të muajit dhjetor vlerësohet të mos rrezikojë realizimin e 
objektivit të inflacionit gjatë vitit 2004, dhe njëkohësisht të sigurojë ecuri 
pozitive të treguesve monetarë dhe të atyre makroekonomikë. 
 
Gjithashtu, realizimi i objektivave sasiorë të Bankës së Shqipërisë është në 
nivele të kënaqshme. 
 
Tabelë 5. Realizimi i objektivave sasiorë të Bankës së Shqipërisë. 

  Mars’03 Qershor '03 Shtator '03 Dhjetor '03* Janar '04* 
Realizimi i objektivit të Rezervës Ndërkombëtare Neto (milionë dollarë) 
Objektivi 560.6 582.2 576.2 583.2 595.2 
Aktuale 596.2 607.3 614.3 673.9 678.9 
Diferenca 35.6 25.2 38.2 90.7 83.8 
Realizimi i objektivit të Mjeteve të Brendshme Neto (miliardë lekë) 
Objektivi 97.1 98.1 89.1 93.1 88.8 
Aktuale 76.5 68.8 73.3 68.5 65.5 
Diferenca -20.7 -29.4 -15.9 -24.6 -23.3 
Realizimi i objektivit të Kredisë brendshme neto për qeverinë (miliardë lekë) 
Objektivi 266.8 267.7 277.8 282.8 284.8 
Aktuale 266.3 268.9 276.9 282.8 - 
Diferenca -0.5 1.2 -0.9 0.0 - 
*Të dhënat për muajin janar ‘04 janë operative. 
 
 Ecuria e agregatëve monetarë. 
 
Ecuria e treguesve monetarë të muajit dhjetor 2003, tregon se faktorët 
tradicionalë që veprojnë në këtë periudhë kanë qenë të pranishëm edhe në vitin 
2003, por intensiteti i tyre ka qenë më i ulët. Bie në sy një ngadalësim i ritmit 
vjetor të rritjes së ofertës monetare krahasuar me muajt paraardhës, i cili më së 
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shumti ka reflektuar mbiçmimin e theksuar të lekut kundrejt euros dhe usd-së 
gjatë muajit dhjetor. 
 
Grafik 7. Ecuria e normave vjetore të agregatëve monetarë*. 
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* të dhënat për muajin dhjetor janë operative. 
 
Niveli absolut i ofertës monetare, ka rezultuar gati i njëjtë me atë të muajit 
nëntor si pasojë e ndryshimeve në kahe të kundërta të ofertës monetare në lekë 
dhe depozitave në valutë. Kërkesa e lartë për para fizike që shoqëron si 
gjithmonë festat e fundvitit, ka bërë që paraja jashtë bankave të pësojë një rritje 
mujore prej 4.5 miliardë lekësh. Gjithsesi, ndryshimi vjetor i parasë jashtë 
bankave gjatë vitit 2003 ka rezultuar negativ. Ndërkohë, muaji janar ka shënuar 
rikthimin me shpejtësi të këtyre parave në sistem. 
 
Depozitat në valutë kanë pësuar një rënie mujore prej 3.0 miliardë lekësh, si 
pasojë e mbiçmimit të lekut ndaj dy monedhave kryesore, euro dhe usd, gjatë 
muajit dhjetor. Efekti rezultant i këtij mbiçmimi vlerësohet të jetë rreth –5.9 
miliardë lekë, që do të thotë se realisht niveli i depozitave në valutë është rritur 
me 2.9 miliardë lekë. 
 
Tabelë 6. Ecuria e treguesve monetarë në muajin dhjetor (në miliardë lekë)*. 

Ndryshimi mujor Ndryshimi vjetor  Niveli Absolut Përqindje Absolut Përqindje 
 

Para jashtë bankave 125.2 4.5 3.7 -5.6 -4.3 
Depozitat totale 323.2 -4.0 -1.2 37.3 13.1 

 - në lekë 224.3 -1.0 -0.4 30.4 15.7 
 - në valutë 98.9 -3.0 -3.0 7.0 7.6 
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Depozita pa afat 56.6 -5.3 -8.5 -1.1 -1.9 

 - në lekë 19.5 -2.1 -9.8 -2.4 -11.0 
 - në valutë 37.0 -3.1 -7.8 1.4 3.8 

Depozita me afat 266.7 1.2 0.5 38.4 16.8 
 - në lekë 204.8 1.1 0.5 32.8 19.1 

 - në valutë 61.9 0.1 0.2 5.6 10.0 
 

M1 144.7 2.4 1.7 -8.0 -5.2 
M2 349.5 3.5 1.0 24.8 7.6 
M3 448.4 0.5 0.1 31.7 7.6 

Baza monetare 160.6 4.2 2.7 -3.3 -2.0 
* të dhëna operative. 
 
Të dhënat e muajve dhjetor dhe janar tregojnë për një ndërprerje të tendencës 
rënëse të raportit të parasë jashtë bankave ndaj agregatëve M2 dhe M3. Kjo ka 
bërë që norma vjetore e rritjes së depozitave në lekë të zbresë në 15.7 për qind, 
duke u afruar më shumë me vlerat historike. Ecuria e depozitave në lekë është 
mbështetur nga ruajtja e normave reale pozitive të interesit, në kushtet e një 
norme inflacioni të qëndrueshëm (shih Grafikun 11). 
 
Rritja e kërkesës së ekonomisë dhe qeverisë për mjete monetare në muajin 
dhjetor ka çuar në rënien e likuiditetit të tepërt në sistem me rreth 3.8 miliardë 
lekë, duke rezultuar në një nivel likuiditeti prej 2.6 miliardë lekësh në fund të 
muajit. Sipas të dhënave operative të muajit janar, likuiditeti është rritur 
gradualisht, duke arritur në nivelin 5.1 miliardë lekë në fund të muajit. 
 
Kërkesa e ekonomisë për para. 
 
Mjetet valutore neto të sistemit bankar. 
 
Rezerva valutore bruto e Bankës së Shqipërise në muajin dhjetor arriti nivelin 
1.025 miliardë usd, duke u rritur me rreth 50 milionë usd krahasuar me një 
muaj më parë. Një pjesë e mirë e kësaj rritjeje të rezervës valutore i kushtohet 
ndërhyrjes së Bankës së Shqipërisë në tregun valutor në kahun e blerjes së 
valutës së huaj gjatë muajit dhjetor. Në rritjen e rezervës valutore ka ndikuar 
dhe mbiçmimi i euros ndaj dollarit me rreth 5.6 për qind , duke rritur vlerën e 
investimeve në euro të konvertuara në dollarë.  
 



 15

Për muajin dhjetor të dhënat operative mbi depozitat në valutë të bankave të 
nivelit të dytë tregojnë që ka patur rritje me rreth 8 milionë usd, gjë e cila do të 
reflektohet në njëfarë mase dhe në rritjen e mjeteve valutore të bankave të 
nivelit të dytë. 
 
Kërkesa e qeverisë për mjete monetare. 
 
Si çdo fillim viti, kërkesa e qeverisë për financim ka qenë e ulët. Deficiti 
buxhetor për muajin janar ka rezultuar 1.04 miliardë lekë. Sistemi bankar ka 
rritur portofolin e bonove të thesarit me rreth 3.9 miliardë lekë gjatë muajit 
janar, duke i bërë të mundur rritjen e depozitës së qeverisë në . Financimi i 
deficitit është mbuluar kryesisht nga bankat e nivelit të dytë. Gjithashtu, edhe 
individët kanë kontribuar në financimin e deficiti, ndërkohë që vërehet një ulje 
e portofolit të bonove të thesarit nga ana e institucioneve. Banka e Shqipërisë 
nuk ka financuar deficitin buxhetor gjatë muajit janar. 
 
Grafik 8. Ecuria kumulative e financimit bruto të deficitit buxhetor (në miliardë 
lekë). 
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Tregjet financiare dhe ecuria e normave të interesit. 
 
Muaji janar vijoi të shënonte tepricë likuiditeti pranë Bankës së Shqipërisë. Ulja 
e parasë jashtë bankave është reflektuar në rritjen graduale të likuiditetit të 
tepërt të bankave. 
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Grafik 9. Likuiditetet e tepërta të sistemit bankar (në milionë lekë). 
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Shënim: Java e parë e janarit ishte javë pushimesh pas festave të fundvitit, gjë që në grafik 

shpjegon uljen e nivelit të repove në këtë javë.     

 
Likuiditeti i tepërt është tërhequr kryesisht me anë të repove njëjavore me 
interes fiks, 6.5 për qind dhe me shumë të pakufizuar. Gjatë muajit janar, janë 
tërhequr mesatarisht 2.6 miliardë lekë në javë, krahasuar me 3.3 miliardë lekë 
që ishte kjo shifër në dhjetor. Aktualisht, repot njëjavore zenë peshën më të 
madhe të likuiditetit të tepërt në bankave tregtare, rreth 71 për qind. Pjesën 
tjetër e zënë depozitat njëditore të bankave në Bankën e Shqipërisë. Niveli 
mesatar i këtyre depozitave ka qëndruar në 1.4 miliardë lekë, pothuajse dy herë 
më shumë sesa ai në dhjetor. Në kushtet e tepricës së likuiditetit, përdorimi i 
rezervës së detyruar ka qenë i kufizuar.  
 
Të dhënat për muajin shkurt tregojnë, në përgjithësi, për të njëjtën tendencë të 
ecurisë të likuiditetit në sistem. Sistemi bankar vazhdon të karakterizohet nga 
teprica likuiditeti. Për të tërhequr këtë tepricë, Banka e Shqipërisë organizoi në 
fillim të muajit edhe një ankand për repo njëmujore.  
 
Në tregun primar, kërkesa e qeverisë për mjete monetare ka gjetur plotësisht 
mbështetjen e bankave tregtare. Pothujase në çdo rast, shuma e ofruar nga 
bankat ka qenë më e lartë sesa ajo e kërkuar nga qeveria, gjë që ka ndikuar në 
rritjen e konkurencës në tregun primar dhe për rrjedhim, në uljen e 
vazhdueshme të yield-it.  
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Grafik 10. Ecuria e normave të ponderuara për depozitat dhe bonot e thesarit. 
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Rënie më e theksuar është vërejtur për bonot e thesarit me maturitet tre dhe 
gjashtëmujor, përkatësisht me 0.21 dhe 0.26 pikë përqindje. Për bonot e thesarit 
me maturitet dymbëdhjetëmujor kjo rënie është më e vogël, vetëm 0.04 pikë 
përqindje. Rënia e yield-it ka reflektuar uljen e normës bazë të interesit në 
dhjetor. Gjithashtu, konkurenca më e madhe për instrumentet me maturim tre 
dhe gjashtëmujor ka ushtruar presion për uljen më të ndjeshme të yield-it në në 
këto tregje. Krahasuar me masën e reduktimit të normës së grumbullimit të 
fondeve, reduktimi në tregun primar është më i vogël. 
 
Tabelë 7. Ndryshimi i normave të ponderuara të interesit për periudhën 31 
janar ’04 – 31 dhjetor ‘03).  
 3- mujore 6- mujore 12- mujore 
Depozitat në lek -0.42 -0.52 -0.49 

Bonot e thesarit -0.21 -0.26 -0.04 
 
Interesat realë të depozitave një vjeçare në lekë janë karakterizuar nga 
stabiliteti tyre rreth një niveli mesatar prej 4 për qind.  
 
Grafik 11. Interesat realë dhe nominalë të depozitave me afat 
dymbëdhjetëmujor në lekë. 
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Në muajin janar, sipas të dhënave operative, ulja e interesave nominale dhe 
rritja e lehtë e inflacionit  në krahasim me muajin dhjetor, kanë ndikuar në 
tendencën rënëse të interesave realë në depozitat dymbëdhjetëmujore në lekë.  
 
Në tregun ndërbankar, vëllimi i transaksioneve shënoi 6.2 miliardë lekë ose 3.2 
miliardë më pak se në muajin dhjetor. Në krahasim me një muaj më parë, 
transaksionet njëjavore kishin peshë më të vogël. Normat e interesit në këtë treg 
kanë reaguar pothuajse në të njëjtën masë me uljen e fund dhjetorit të normës 
bazë së interesit, reagim i cili u shpreh që në javën e parë të muajit janar. 
 
Ecuria e normave të interesit në valutë. 
Në tregun e brendshëm të depozitave  në valutë në përgjithësi, ka vazhduar 
tendenca e lehtë rënëse e normave të interesit si në euro dhe në dollarë, në vijim 
të uljes së interesave të depozitave në tregjet ndërkombëtare. 
 
Gjatë kësaj periudhe kanë qenë tre banka të cilat kanë njoftuar për ndryshimin e 
interesave në valutë. Edhe në tregun e kredive në valutë janë vërejtur 
gjithashtu, tendenca të uljes së interesave të kredive në valutë.  
 
Tabelë 8. Ndryshimi i normave të interesit mesatare të kredisë së re në ekonomi 
për periudhën 10 shkurt 2004 - nëntor 2003. 
 Në usd Në euro
kredi deri 6 muaj -0.12 -
kredi 6 muaj -1vit - -
kredi 1-3 vjet -0.31 -0.05
kredi mbi 3 vjet - -
interesi mesatar i ponderuar i kredise në lekë -0.06 -0.01
*Të dhënat për muajin shkurt janë operative. Normat e interesit janë të ponderuara me kredinë 

e dhënë në muajin nëntor. 

 
Sipas informacioneve operative të bankave, të cilat kanë njoftuar ndryshim në 
normat e interesave, rezulton se ka patur raste të uljes së interesave të kredive 
në euro dhe në dollarë, megjithatë këto nuk janë të dhëna përfundimtare. Ulja e 
interesave të kredive pritet të rrisë interesimin e kredimarrësve për to. 
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Kursi i këmbimit. 
 
Gjatë muajit janar, kursi i këmbimit të lekut ka vazhduar të qëndrojë afërsisht 
në të njëjtat nivele me ato të muajit dhjetor. Krahasuar me muajin paraardhës, 
leku është mbiçmuar mesatarisht me 2.3 për qind kundrejt dollarit dhe është 
nënçmuar mesatarisht me 0.3 për qind kundrejt euros. Mbiçmimi i lekut ndaj 
dollarit dhe nënçmimi i tij ndaj euros përputhet edhe me ecurinë historike të 
këmbimit të lekut gjatë muajit janar. Historikisht, në periudhën 1999-2003, gjatë 
muajit janarleku është mbiçmuar mesatarisht ndaj dollarit me 0.5 për qind, 
ndërsa është nënçmuar mesatarisht ndaj euros me 1.4 për qind. 
 
Grafik 13. Ecuria e kursit lek/euro dhe lek/usd gjatë muajit janar 2004. 
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Lëvizjet relative të valutave në tregun e brendshëm valutor në muajin janar 
kanë pasqyruar dukshëm zhvillimet në tregun valutor ndërkombëtar. 
 
Nënçmimi i dollarit në tregjet ndërkombëtare arriti nivelin e tij më të lartë në 
fillim të muajit janar1. Në forcimin e euros ndikuan kryesisht shqetësimet për 
deficitin e llogarisë korente në SHBA, si dhe raportimi i disa shifrave të cilat 
treguan një ecuri disi më të dobët të ekonomisë amerikane krahasuar me 
parashikimet2. Megjithatë, pas këtij momenti, në tregun valutor është vërejtur 
një mbiçmim i dollarit deri në 1.239 dollarë/euro, i cili ndikoi edhe në luhatjen e 
kursit të këmbimit. 
 

                                                           
1 Në datën 9 janar 2004, ky kurs shënoi vlerën 1.285 dollarë/euro. 

2 Niveli i punësimit në SHBA rezultoi poshtë nivelit të pritur. 
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Grafik 14. Kursi i këmbimit euro/usd. 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
BANKA E SHQIPËRISË 

KËSHILLI  MBIKËQYRËS 
 

V E N D I M 
 

Nr. 09, datë  25. 02. 2004 
 

Për 
“Miratimin e deklaratës të Bankës së Shqipërisë 

“Mbi kërcënimet e stabilitetit të sistemit financiar në Shqipëri” 
  
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, pasi shqyrtoi propozimin e 
Departamentit të Mbikëqyrjes, ndërtuar ne bashkëpunim me Departamentit te 
Politikes Monetare, Departamentit te Kerkimeve, Departamentit te 
Operacioneve Monetare dhe Departamentit Burimeve Njerëzore dhe Juridik, në 
bazë të nenit 69, pika 6 të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997  “Për Bankën e 
Shqipërisë”,  
  

V E N D O S I :  
  
1. Të miratojë deklaratën “Mbi kërcënimin e stabilitetit të sistemit financiar 

në Shqipëri”, bashkëlidhur këtij vendimi. 
 
2. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve Publike me dërgimin e 

deklaratës në: Kuvendin e Shqipërisë, Presidencë, Këshillin e Ministrave, 
Ministrinë e Financave dhe Ministrinë e Ekonomisë. 

 
3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve Publike me publikimin e kësaj 

deklarate.  
 
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
  SEKRETARI                     KRYETARI 
Ylli MEMISHA                             Shkëlqim CANI 
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BANKA E SHQIPËRISË 
KËSHILLI MBIKËQYRËS 

 
Deklarata e Bankës së Shqipërisë 

“Mbi kërcënimin e stabilitetit të sistemit financiar në Shqipëri” 
 
 
 
Banka e Shqipërisë, në zbatim të kërkesave të ligjit, ka vijuar të ushtrojë me 
përgjegjësi detyrimin e saj ligjor për mbikëqyrjen e sistemit bankar, për 
identifikimin në kohë dhe për eliminimin e zhvillimeve të cilat mund të 
përfaqësojnë një kërcënim të mundshëm për mirëfunksionimin e tij. Nëpërmjet 
respektimit të objektivit kryesor të saj për ruajtjen e stabilitetit të çmimeve, 
Banka e Shqipërisë ka dhënë një kontribut konkret në rritjen ekonomike në 
tërësi, si edhe në stabilitetin e sistemit financiar.  
 
Banka e Shqipërisë konstaton se në pjesën e dytë të vitit 2003, u evidentuan 
zhvillime pozitive në sistemin bankar të cilat do të ndikojnë në 
qëndrueshmërinë e tij dhe në rritjen e besimit të publikut. Sistemi bankar është 
tashmë më i pranishëm në ekonominë e vendit nëpërmjet hapjes së degëve të 
reja nga bankat, nëpërmjet prezantimit të instrumenteve bashkëkohore të 
shërbimit bankar, nëpërmjet rritjes së kreditimit ndaj ekonomisë etj.. Kjo 
periudhë ka shënuar edhe konsolidim në veprimtarinë e Agjencisë së Sigurimit 
të Depozitave, një institucion i rëndësishëm në marrëdhëniet e sistemit bankar 
me depozituesit.  
 
Ndër treguesit kryesorë të sistemit bankar për vitin e kaluar, përmendim: 
 
Treguesi Dhjetor 2002 Nëntor 2003
 
Mjaftueshmëria e kapitalit  31.60% 33.50%
Kapitali aksioner (milionë lekë)  21,620.00 24,267.00
Rezultati neto (milionë lekë)   3,878.00 4,530.00
Kredia e re (milionë lekë) 62,597.00 78,206.00
Kredia me probleme neto / kredia neto 2.80% 2%
Kredia me probleme, bruto / totali i bilancit 0.60% 0.60%
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Banka e Shqipërisë nuk konstaton ndonjë element, i cili përfaqëson kërcënim 
për ecurinë e qendrueshme të sistemit bankar edhe në të ardhmen. Megjithatë, 
si edhe më parë, Banka e Shqipërisë dëshiron ta shfrytëzojë këtë mundësi ligjore 
për të tërhequr vëmendjen rreth disa zhvillimeve, të cilat janë ose mund të 
shndërrohen në shqetësime të sistemit bankar. Më konkretisht: 
  
• Banka e Shqipërisë dëshiron të shprehë edhe një herë synimin e saj të 
vazhdueshëm për reduktimin e parasë cash  në ekonominë e vendit, si një ndër 
zhvillimet e nevojshme në reduktimin e ekonomisë informale. Banka e 
Shqipërisë kërkon përfshirjen në këtë proces, me një angazhim edhe më të 
madh, të të gjithe institucioneve përkatëse të shtetit. Në këtë mënyrë, do të 
krijohen kushte më të mira për shmangie të evazionit fiskal, për rritje të të 
ardhurave të buxhetit të shtetit, për reduktimin e ndjeshëm të mundësive për 
veprimtari financiare të paligjshme, për rritje të potencialeve të sistemit bankar 
për të ndërmjetësuar në zhvillimin e ekonomisë, si edhe per rritje të mëtejshme 
të efektivitetit të politikës monetare. Në këtë drejtim, Banka e Shqipërisë 
inkurajon çdo përpjekje të sistemit bankar që synon afrimin e publikut 
nëpërmjet ofrimit të shërbimeve bankare bashkëkohore. 
  
• Ndryshimet strukturore në sistemin bankar, duke përfshirë edhe 
privatizimin e Bankës së Kursimeve, do të ndikojnë në rritjen e shkallës së 
konkurrencës në sistemin bankar. Ato pritet të shoqërohen me rritjen e 
kapaciteteve të kreditimit të ekonomisë, me zvogëlim të kostos së kryerjes së 
shërbimeve bankare dhe me një përfitueshmëri më të madhe për depozituesit. 
Rritja e konkurrencës mund të sjellë edhe zvogëlimin e marzhit të fitimit për 
banka të veçanta, gjë që do të vendosë në provë cilësinë e politikave ekzistuese 
të kreditimit dhe të administrimit të fondeve përkundrejt nevojës së ruajtjes së 
pjesës së tregut apo të marzhit ekzistues të fitimit. Imponohet kështu, nevoja 
për rishikimin e politikave ekzistuese në mënyrë që ato të reflektojnë realitetin e 
ndryshuar  si edhe të pritshëm në mjedisin konkurrues. 
 
• Rritja e kreditimit për ekonominë, është një zhvillim i mirëpritur i cili do 
t’i japë frymëmarrje më të gjerë aktivitetit prodhues në vend. Kjo rritje, pritet të 
vijojë edhe gjatë vitit 2004 me një ritëm të lartë. Në këto kushte, ruajtja e cilësisë 
së kredisë në nivele të pranueshme, fiton rëndësi edhe më të madhe. Për këtë 
arsye, nevojitet forcimi i mëtejshëm i sistemeve të kontrollit të këtij aktiviteti në 
banka dhe ndjekja e tij në mënyrë të vazhdueshme. Banka e Shqipërisë 
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shfrytëzon edhe një herë këtë mundësi për të tërhequr vëmendjen e bankave të 
nivelit të dytë, mbi strukturën e kredisë. Përbërja e saj sipas monedhave si edhe 
sipas afateve, duhet të reflektojë qëndrimin e bankës ndaj rrezikut aktual të 
aktivitetit si edhe ndaj zhvillimeve të pritshme në treguesit makrofinanciarë me 
ndikim të drejtpërdrejtë në pozicionin e kredimarrësit ndaj bankës. Aktualisht, 
rreth 82 për qind e kredisë është në monedhë të huaj, një shifër e cila duhet të 
sensibilizoje bankat si edhe publikun mbi nevojën për një trajtim më të 
kujdesshëm të këtij aktiviteti. Njohja më e studiuar e niveleve aktuale dhe të 
pritshme të rrezikut nga ana e bankës, do të mundësojë krijimin e rezervave të 
mjaftueshme në kohën e duhur, si edhe do të shmangë luhatjet e ndjeshme në 
rezultatin financiar të sistemit. Banka e Shqipërisë gjykon që përpjekjet për 
krijimin e Zyrës së Informacionit të Kredive nga bankat e nivelit të dytë duhet 
të intensifikohen, në mënyrë që të realizohet sa më shpejt kjo strukturë me 
ndikim të rëndësishëm në mirëadministrimin e aktivitetit kreditues të sistemit 
bankar.   
 
• Pavarësisht nga zhvillimet pozitive në funksionimin e Zyrës së 
Regjistrimit të pasurive, Banka e Shqipërisë konstaton vështirësi dhe probleme 
të klientelës së sistemit bankar për të proceduar me regjistrimin e pasurive të 
patundshme, si pjesë e rëndësishme e sigurisë në procesin e kreditimit. Shpesh, 
procesi i regjistrimit të pasurive të paluajtshme, është i shoqëruar me paqartësi 
dhe vonesa të pajustifikuara, që dëmtojnë procesin e ndërmjetësimit të sistemit 
bankar dhe kufizojnë rolin e tij në rritjen dhe në zhvillimin e ekonomisë. 
 
• E konsiderojmë të rëndësishme të ritheksojmë nevojën për bashërendim 
në nxjerrjen dhe në zbatimin e akteve administrative të institucioneve të shtetit, 
të cilat lidhen me veprimtarinë e sistemit bankar, me marrëdhëniet e tij me 
klientët dhe me Bankën e Shqipërisë si institucioni mbikëqyrës. Në disa raste 
kemi vërejtur se aktet rregullative të Bankës së Shqipërisë nuk njihen siç duhet 
nga institucione të tjera të shtetit dhe atyre nuk iu kushtohet vëmendja e duhur 
në rastin kur këto institucione ndërveprojnë me sistemin bankar. Këto ngjarje 
duhet të evitohen pasi, në raste ekstreme, ato mund të behen shkak për cënimin 
e marrëdhënieve midis sistemit bankar dhe klientëve të tij. 
 
Së fundi, Banka e Shqipërisë shpreh besimin se viti 2004 do të shënojë zhvillime, 
të cilat do të ndikojnë në konsolidimin e mëtejshëm të sistemit bankar dhe në 
rritjen e rolit të tij në zhvillimet ekonomike në vend.   
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
BANKA E SHQIPËRISË 

KËSHILLI  MBIKËQYRËS 
 

V E N D I M 
 

Nr. 10, datë 25.02. 2004 
 

Për 
miratimin e rregullores “Për parandalimin e pastrimit të parave”. 

 
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, pasi shqyrtoi propozimin e 
Departamentit të Mbikëqyrjes, në bazë të nenit 43, gërma “c” të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë” 
 

V E N D O S I :  
 
Të miratojë rregulloren “Për parandalimin e pastrimit të parave”, bashkëlidhur 
këtij vendimi. 
 
Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes në Bankën e Shqipërisë për zbatimin e 
këtij vendimi. 
 
Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve Publike në Bankën e Shqipërisë për 
botimin e kësaj rregulloreje në Fletoren Zyrtare dhe publikimin e këtij vendimi 
në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
 
  SEKRETARI                     KRYETARI 
Ylli MEMISHA                             Shkëlqim CANI 
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BANKA E SHQIPËRISË 
KËSHILLI MBIKËQYRËS 

 
Vendim nr. 10, datë 25. 02. 2004 

 
i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë për të miratuar rregulloren 

 
“PËR PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE “ 

 
 

TË PËRGJITHSHME 
 

Neni 1 
 

Kjo rregullore nxirret në mbështetje e për zbatim të nenit 43, pika c të ligjit 8269, 
datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, nenit 24 të ligjit nr.8365, datë 
02.07.1998 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë” dhe ligjit nr. 8610, datë 
17.05.2000 “Për parandalimin e pastrimit të parave”, ndryshuar me ligjin nr. 
9084, datë 19.06.2003 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8610, datë 
17.05.2000 “Për parandalimin e pastrimit të parave” (më poshtë, ligji “Për 
Parandalimin e Pastrimit të Parave”). 
 

Neni 2 
 
Subjekte të kësaj  rregulloreje janë të gjitha subjektet që licencohen nga Banka e 
Shqipërisë në bazë të ligjit “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, të cilat për 
lehtësi do t’i quajmë “banka”.  
 Për qëllimet e kësaj rregulloreje termat e mëposhtëm kanë këtë kuptim: 
“Autoriteti Përgjegjës” konsiderohet Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të 
Pastrimit të Parave në Ministrinë e Financave; 
“klientë” konsiderohen të gjithë personat fizikë, juridikë dhe individë që 
kryejnë të paktën një veprim me bankën.  
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Neni 3 
 
Qëllimi i kësaj rregulloreje është parandalimi i përdorimit të bankave si rrugë 
për pastrimin e parave dhe për financimin e terrorizmit, si dhe parandalimi i 
kryerjes së veprimeve kriminale në fushën ekonomike dhe financiare.  
 
Pastrimi i parave dhe financimi i terrorrizmit dëmtojnë reputacionin e bankës 
në veçanti dhe të të gjithë sistemit bankar. Për parandalimin e këtyre pasojave 
është e rëndësishme që bankat të zbatojnë vazhdimisht standardet më të larta 
për ndalimin dhe për gjetjen e rasteve të pastrimit të parave apo të financimit të 
terrorizmit.  
 

PROCEDURAT E IDENTIFIKIMIT 
 

Neni 4 
 
4.1. Bankat për parandalimin e pastrimit të parave dhe të financimit të 
terrorizmit është e rëndësishme të njohin klientët e tyre. Për këtë, bankat 
hartojnë procedura të brendshme për identifikimin e klientit dhe për njohjen e 
veprimtarisë së tij ligjore, të përshkruara në udhëzimin “Si të njohim klientin”.   
 
4.2 Bankat kryejnë procedurat e identifikimit sipas nenit 4, të ligjit “Për 
Parandalimin e Pastrimit të Parave”. Identifikimi i plotë dhe i saktë i klientit 
është përgjegjësi dhe detyrim i bankës. Në rast se banka e gjykon të arsyeshme 
mund të kërkojë informacion shtesë për identifikimin e klientit. Banka bën 
identifikimin e klientit të saj kur kryen këto veprime: 

• hapje të llogarisë në bankë; 
• transaksion me bankën mbi kufirin e përcaktuar nga ligji; 
• transaksion nën kufirin e përcaktuar nga ligji, por kur banka ka dyshimet 

e saj. 
 
4.3. Kur një person (individ) nuk është klient i bankës, por paraqitet për herë të 
parë përpara saj dhe kërkon të hapë një llogari në bankë, banka bën 
identifikimin e personit nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur, i cili duhet të 
jetë ligjërisht i njohur dhe kur ka dyshime, e verifikon paraprakisht duke e 
ballafaquar atë me një dokument tjetër, si për shembull: një dokument tjetër 
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bankar, një librezë, një dëshmi automjeti etj., ose duke u konsultuar me ndonjë 
regjistër të mundshëm publik, pavarësisht nga shuma e transaksionit. 
  
4.4. Kur një person nuk është klient i bankës, por paraqitet për herë të parë 
përpara saj, dhe kërkon të kryejë një transaksion të vetëm (të rastit) me bankën, 
banka bën identifikimin e personit si në rastin e parashikuar në paragrafin 4.3 të 
këtij neni, kur shuma e transaksionit është mbi 2 milionë lekë ose kryen disa 
transaksione brenda ditës shuma e të cilëve e kalon shumën prej 2 milionë 
lekësh .  
 
4.5. Bankat realizojnë procedurat e regjistrimit, të identifikimit, të verifikimit 
dhe të raportimit të transaksioneve të klientëve të saj, mbështetur në rregullore 
të saj të brendshme të hartuara në mbështetje dhe në zbatim të kësaj rregulloreje 
si edhe të udhëzimeve të nxjerra nga Ministria e Financave, Autoriteti 
Përgjegjës në zbatim të ligjit “Për parandalimin e pastrimit të parave”, dhe të 
miratuara nga këshilli drejtues i saj. 
 
Procedurat e brendshme të bankës, të miratuara nga organet përkatëse 
vendimmarrëse, përcaktojnë dokumentet për identifikimin e klientit dhe për 
regjistrimin e të dhënave rreth veprimeve financiare të tij, në momentin e hapjes 
së llogarisë dhe kur kryhen transaksione me bankën. 
 
4.6. Bankat bëjnë verifikimin e identitetit të klientit mbi bazën e dokumenteve 
zyrtare ligjërisht të njohura. Dokumentet paraqiten në origjinal në bankë dhe 
banka bën dhe mban fotokopjet e tyre të vulosura prej saj, në dosjen e klientit.  
 
4.7. Bankat ndalohen të hapin llogari anonime, me numra apo me emra fiktivë 
të klientit. 
 
4.8. Me qëllim identifikimin e plotë të klientit, hapja e një llogarie bankare 
elektronike (e-banking account) bëhet vetëm me praninë fizike të personit. Të 
gjitha veprimet e klientit nëpërmjet kësaj llogarie i nënshtrohen kërkesave të 
pikës 4.3 të kësaj rregulloreje. 
 
4.9. Në rastin e përfaqësimit të klientit me një përfaqësues ligjor (autorizim 
ligjor), bankat kërkojnë  të dhëna për identifikimin e përfaqësuesit ligjor si për 
çdo rast tjetër të zakonshëm, si dhe autorizimin e tij për të vepruar në emër dhe 
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për llogari të klientit. Bankat mbajnë një fotokopje të autorizimit. Në këtë rast, 
bankat nuk lejohen të hapin llogarinë pa praninë fizike të urdhëruesit të 
llogarisë, ndërkohë që veprimet e tjera kryhen nga përfaqësuesi ligjor. 
 
4.10. Për klientët e tyre që kanë llogari ose marrëdhënie të vazhdueshme me 
bankën, bankat sipas procedurave të tyre të brendshme rifreskojnë periodikisht 
të dhënat e identifikimit të klientit si dhe menjëherë, në çdo rast kur ato kanë 
arsye të besojnë që kushtet e klientit kanë ndryshuar.  
 
4.11. Për identifikimin e klientit person juridik, që paraqitet për herë të parë në 
bankë, bankat kërkojnë minimalisht informacion të bazuar në këto dokumente 
për të bërë identifikimin e tij: 

• vendimin e regjistrimit në gjykatë dhe statutin e personit juridik; 
• listën e personave që kanë pjesëmarrje influencuese ose kontrolli të 

personit juridik; 
• listën e drejtuesve kryesorë të personit juridik; 
• listën e personave që kanë autoritetin për të vepruar për llogari të 

personit, kur ata janë të ndryshëm; 
• lejen e ushtrimit të veprimtarisë nga organet përkatëse. 

 
Në momentin e hapjes së llogarisë, banka bën identifikimin e drejtuesve 
kryesorë të personit juridik, sipas kërkesave të pikës “a” të nenit 4, të ligjit “Per 
parandalimin e parstrimit të parave”. 
 
4.12. Në rastet kur personi nuk përmbush kërkesat e bankës sipas ligjit, për 
identifikimin e tij, banka refuzon hapjen e llogarisë së klientit dhe nuk hyn në 
marrëdhënie biznesi derisa të plotësohen kërkesat për identifikimin e tij, si dhe 
njofton autoritetin përgjegjës sipas rastit. 
 
4.13. Në rast se edhe pas ndonjë veprimi, banka konstaton ose provon 
identitetin fiktiv, ajo ndërpret mënjëherë çdo veprim me klientin dhe njofton 
autoritetin përgjegjës. 
 
4.14. Bankat nuk kryejnë veprime financiare nëse klienti nuk deklaron burimin 
e shumës së parave të transaksionit për vlerat e përcaktuara në ligj dhe/ose 
identitetin e përfituesit. 
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PROCEDURAT E  REGJISTRIMIT 
 

Neni  5 
 
5.1.Bankat regjistrojnë të dhëna të përcaktuara për çdo klient që kryen veprime 
financiare, në emër të tij ose për llogari të të tretëve, në ose mbi shumën prej 2 
milionë lekësh ose kundërvlerën në monedha të tjera të huaja.  
 
Bankat regjistrojnë dhe bëjnë raportimin pranë autoritetit përgjegjës për çdo 
veprim financiar edhe nën vlerën e caktuar më lart, në rastet kur ka të dhëna, 
bazuar në fakte e rrethana konkrete apo në dyshime për pastrim parash ose për 
financim të terrorizmit. Informacioni i grumbulluar duhet t’u krijojë mundësinë 
autoriteteve të ringrenë ciklin e plotë të transaksionit. Ky informacion duhet të 
sigurohet nga banka nëpërmjet identifikimit të klientit. 
Regjistrimi i të dhënave bëhet sipas kërkesave të përcaktuara nga Autoriteti 
Përgjegjës. 
 
5.2. Banka ka të drejtë që për çdo transaksion të kërkojë sqarime dhe të bëjë 
verifikime, për të dalë qartë burimi i krijimit të parave që përdoren për 
transaksionin dhe përfituesin e këtij transaksioni, si dhe të evidentojë këto 
burime. 
 

AFATI I RUAJTJES SË DOKUMENTACIONIT 
 

Neni 6 
 
6.1.Bankat ruajnë dokumentacionin e paraqitur për identifikimin e klientit që 
nga hapja e llogarisë dhe ndryshimet e tij gjatë kohës, për një periudhë jo më 
pak se 5 vjet nga dita e ndërprerjes së marrëdhënieve të klientit me bankën 
(mbyllja e llogarisë).  
 
6.2. Bankat ruajnë regjistrimet e të dhënave dhe dokumentacionin për çdo 
transaksion përfshirë edhe të dhëna për klientin, pavarësisht që kryhet për 
llogari të tij ose për llogari të të tretëve, së bashku me të gjithë dokumentacionin 
justifikues, për shumat në ose mbi 2 milionë lekë ose shuma ekuivalente në 
monedhë të huaj, për një periudhë jo më pak se 5 vjet nga data e kryerjes së 
veprimit financiar.  
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6.3. Bankat ruajnë regjistrimet e të dhënave dhe dokumentacionin për çdo 
transaksion përfshirë edhe të dhëna për klientin, pavarësisht që kryhet për 
llogari të tij ose për llogari të të tretëve, së bashku me të gjithë dokumentacionin 
justifikues, për shumat edhe nën 2 milionë lekë ose shuma ekuivalente në 
monedhë të huaj, për një periudhë jo më pak se 5 vjet nga data e kryerjes së 
veprimit financiar, kur ekzistojnë elemente të dyshimit, për të cilat banka ka 
raportuar edhe tek autoriteti përgjegjës.  
 

RAPORTIMI TEK AUTORITETI PËRGJEGJËS 
 

Neni 7 
 
7.1. Bankat hartojnë procedurat e tyre të brendshme për raportimin e 
transaksioneve të dyshimta tek autoriteti përgjegjës. 
 
7.2. Kur një banke i kërkohet kryerja e një transaksioni nga një klient i saj ose 
nga një person tjetër, dhe banka ka arsye të besojë ose të dyshojë se një 
transaksion mund të jetë i përfshirë në pastrim parash ose në financim të 
terrorizmit, ajo duhet menjëherë të njoftojë Autoritetin Përgjegjës sipas 
procedurave të përcaktuara në udhëzimet e brendshme të bankës dhe kërkon 
prej tij udhëzimet përkatëse për veprim të mëtejshëm, kryerjen ose jo të 
transaksionit. 
Banka ka detyrimin të refuzojë kryerjen e transaksionit, kur kjo i kërkohet nga 
autoriteti përgjegjës.  
 
7.3. Në çdo rast, kur një bankë ka arsye të besojë ose të dyshojë që një 
transaksion i kryer mund të jetë i përfshirë në pastrim parash ose në financim të 
terrorizmit, ajo duhet të bëjë regjistrimin e të gjithë informacionit dhe të  njoftojë 
Autoritetin Përgjegjës menjëherë dhe në çdo rast jo më vonë se pas 72 orëve, 
sipas procedurave të raportimit të caktuara nga Autoriteti Përgjegjës.  
Bankat, një kopje të këtij njoftimi e dërgojnë edhe në Bankën e Shqipërisë 
(Departamenti i Mbikëqyrjes). 
 
7.4. Bankat duhet menjëherë të njoftojnë autoritetin përgjegjës në çdo rast kur 
kanë informacion ose dyshime që një transaksion, ka si burim, rrjedh ose është 
përdorur, si dhe synohet të përdoret për të rritur mbështetjen, për të lehtësuar, 
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për të ruajtur, për të nxitur ose për të fshehur aktet terroriste ose financimin e 
terrorizmit ose kryerjen e veprimtarive kriminale në fushën ekonomike dhe 
financiare.  
 
7.5. Bankat nuk kryejnë veprime financiare kur kanë arsye ose prova që i bëjnë 
të besojnë se ato janë të lidhura me pastrim parash. Bankat në këto raste 
njoftojnë menjëherë autoritetin përgjegjës dhe në çdo rast jo më vonë se 72 orë. 
 
7.6. Bankat hartojnë procedura të brendshme lidhur me transaksionet e 
dyshimta. Personat përgjegjës në drejtoritë qendrore të bankave, në degët e 
agjencitë e bankave, shqyrtojnë njoftimet e punonjësve që kanë identifikuar një 
transaksion të dyshimtë dhe vendosin për të njoftuar ose jo autoritetin 
përgjegjës, jo më vonë se 72 orë pas identifikimit të transaksionit, sipas 
procedurave të përcaktuara nga autoriteti përgjegjës. 
 
7.7 Bankat duhet të sigurojnë çdo informacion shtesë që mund t’i duhet 
autoritetit përgjegjës, të cilin vetëm administratorët e autorizuar të bankës kanë 
të drejtë të japim. 
 
7.8. Bankat raportojnë tek autoriteti përgjegjës për të gjitha rastet e një ose disa 
veprimeve financiare në cash dhe/ose të transfertave të fondeve për shumat 
mbi 20 milionë lekë ose kundërvlerën në monedha të tjera të huaja, sipas 
“formularit të raportimit”, të përgatitur nga autoriteti përgjegjës.  
 
7.9. Bankat, për transfertat  elektronike që marrin, duhet të sigurojnë 
informacione lidhur me dërguesin e parave (emrin, adresën dhe numrin e 
llogarisë), në rast se ky informacion nuk është i plotë atëherë njoftohet 
Autoriteti Përgjegjës. 3  
 
7.10. Bankat njoftojnë autoritetin përgjegjës për të gjitha rastet e dyshimta për 
pastrim parash dhe për veprimet mbi shumat e parashikuara në pikën 2 të nenit 
5, të ligjit “Për parandalimin e pastrimit të parave” dhe ndryshimet e tij, në 
veprimtaritë bankare të paraqitura në aneksin 2 të kësaj rregulloreje. 

                                                           
3 Dokumentacioni i plotë identifikues të shoqërojë transfertën në etapat e lëvizjes së saj nga dërguesi i parë 

tek përfituesi i fundit.  
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7.11. Bankat duhet të kenë politika dhe procedura të mjaftueshme që i 
adresohen çdo rreziku të veçantë, i cili shoqëron transaksionet dhe 
marrëdhëniet e biznesit që realizohen edhe pa praninë fizike të klientit ose të 
përfaqësuesit të tij. 
 

STRUKTURAT PËRKATËSE BANKARE DHE PËRGJEGJËSITË 
 

Neni 8 
 
8.1. Bankat krijojnë strukturën dhe infrastrukturën e nevojshme për 
parandalimin e përdorimit të tyre si rrugë për pastrimin e parave, të rrjedhura 
nga aktivitete të paligjshme, sipas nenit 7, të ligjit  “Për parandalimin e 
pastrimit të parave””. 
 
8.2.Bankat caktojnë një procedurë të brendshme për evidentimin dhe për 
sinjalizimin e operacioneve të dyshimta, të formalizuar në rregulloret e 
brendshme të tyre, të miratuara nga këshilli drejtues i bankës, që i është bërë e 
njohur gjithë personelit të bankës. 
 
8.3. Degët e bankave që veprojnë në Republikën e Shqipërisë regjistrojnë të 
gjitha veprimet financiare të çdo klienti për shumat në ose mbi 2 milionë lekë 
ose kundërvlerën në monedha të tjera të huaja. Ndërsa drejtoria e përgjithshme 
mban të gjitha raportimet e bëra nga degët e bankës si dhe mban të dhëna të 
përmbledhura për të gjithë rrjetin e saj në Shqipëri. 
 
8.4. Bankat hartojnë politika dhe procedura të brendshme të tyre për efekt të 
parandalimit të pastrimit të parave, si edhe një program vjetor të trainimit të 
nëpunësve të tyre për këtë cështje. Kopje të këtyre dokumenteve, si edhe të 
ndryshimeve të tyre, dërgohen në Bankën e Shqipërisë menjëherë pas miratimit 
të tyre. 
 
8.5. Bankat duhet të informojnë periodikisht punonjësit e tyre lidhur me 
ndryshimin e procedurave ligjore për dënimin e aktit kriminal të parandalimit 
të pastrimit të parave dhe për detyrimet e tyre në zbatim të këtyre 
ndryshimeve.  
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Neni 9 
 
9.1. Bankat caktojnë një ose disa persona përgjegjës për të siguruar që kanë 
realizuar detyrimet e tyre për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e 
terrorizmit. Këta persona përgjegjës duhet të kenë autoritetin e mjaftueshëm 
dhe eksperiencën e nevojshme për të kryer këtë detyrë. Personat përgjegjës do 
të mbajnë kontakte të vazhdueshme me Autoritetin Përgjegjës dhe me Bankën e 
Shqipërisë. 
  
9.2. Bankat njoftojnë Autoritetin Përgjegjës dhe Bankën e Shqipërisë për emrin e 
personit të kontaktit, përgjegjës për raportimet duke u angazhuar për zbatimin 
e detyrimit të bankës për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e 
terrorizmit. 
 

Neni 10 
 
Banka krijon dhe mban një bazë të dhënash për klientelën, të përbërë nga 
karakteristikat ekonomike dhe financiare të tyre, që t’i shërbejë punonjësit të saj 
për të vlerësuar dhe për të identifikuar transaksionet, potencialisht të lidhura 
me veprimtari të paligjshme.  
   

Neni 11 
 
Banka i kushton vëmendje rasteve kur degë të veçanta kërkojnë furnizim në 
cash ose rasteve, që përfaqësojnë transaksione në cash për vlefta që i kalojnë 
shumë kërkesat e zakonshme, në bazë të karakteristikave të zonës dhe të 
klientelës që i shërbehet. 
 
Bankat hartojnë politika për shtimin e transaksioneve nëpërmjet veprimeve në 
llogari, për futjen e produkteve të reja bankare si instrumenteve të pagesës që 
shtojnë interesin e publikut për të qenë klientë të bankës dhe për të kryer 
veprimet nëpërmjet bankës. Qëllimi është reduktimi i cash-it. 
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Neni 12 
 
Punonjësit e bankës detyrohen të ruajnë konfidencialitetin e procesit të 
raportimit lidhur me pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit, dhe 
ndalohen të njoftojnë klientin për procedurat e verifikimit të dyshimit dhe për 
raportimin e bërë tek autoriteti përgjegjës.  
 

KËRKESA MBIKËQYRËSE 
 

Neni 13 
 
13.1. Banka e Shqipërisë, në ushtrimin e rolit mbikëqyrës të sistemit bankar 
kontrollon zbatimin nga ana e bankave të ligjit “Për parandalimin e pastrimit të 
parave” dhe të kësaj rregulloreje.  
 
13.2. Banka e Shqiperisë raporton tek autoriteti Përgjegjës edhe rastet që i vëren 
si të dyshimta gjatë ushtrimit të mbikëqyrjes bankare.  
 
13.3. Banka e Shqipërisë vlerëson mjaftueshmërinë e programeve dhe të sistemit 
të kontrollit të brendshëm të bankës për parandalimin e pastrimit të parave.   
 

Neni 14 
 
14.1. Për të gjitha shkeljet e evidentuara nga Banka e Shqipërisë, të cilat janë 
objekt ndëshkimi nga Autoriteti Përgjegjës, Banka e Shqipërisë informon këtë të 
fundit duke i vënë në dispozicion dokumentacionin e plotë të konstatimit të 
shkeljes. Ajo mund të njoftojë që në moment Autoritetin Përgjegjës për 
konstatimin e shkeljes dhe të veprojnë bashkërisht.  
 
14.2. Për të gjitha shkeljet e evidentuara nga Banka e Shqipërisë në rast se ato 
nuk janë objekt dënimi dhe masash ndëshkimore nga Autoriteti Përgjegjës, 
Banka e Shqipërisë vendos dënime ose masa ndëshkimore në përputhje me 
nenin 44, të ligjit nr.8365, datë 02.07.1998 “Për bankat në Republikën e 
Shqipërisë”. 
 
14.3. Banka e Shqipërisë zgjedh dhe emëron likuidatorin e bankës si dhe 
revokon licencën e saj, në rast se ka prova të besueshme që administratorët e 
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bankës janë përfshirë në transaksione të jashtëligjshme, si pastrim parash dhe 
/ose financim i terrorizmit, kanë kryer mashtrime të rënda ose kanë përfituar 
personalisht dhe i kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme bankës ose 
personave të tretë.  
 

Neni 15 
 
Udhëzimi “Për parandalimin e pastrimit të parave” miratuar me vendim të 
Këshillit Mbikëqyrës nr. 102, datë 29.12.2001, shfuqizohet në momentin e hyrjes 
në fuqi të kësaj rregulloreje. 
 
 
Neni 16 
 
Kjo rregullore, së bashku me anekset 1 dhe 2 bashkëlidhur, u miratua me 
vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr. 10,  datë 25.02.2004 dhe hyn në fuqi 15 ditë 
pas botimit në Fletoren Zyrtare të Republikës  së Shqipërisë. 
 
 
 

Kryetari  
Shkëlqim CANI 
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ANEKS   1 

Transaksione të dyshimta 
  
Bankat, nga shqyrtimi i plotë i të gjitha elementeve në dispozicion të tyre, 
vlerësojnë operacionet me qëllim sinjalizimi tek autoriteti përgjegjës, për një 
llogari apo transaksion të dyshimtë. Vlerësimi bëhet nga peshimi i të dhënave, 
që krijojnë tek një subjekt i kujdesshëm profesionalisht, dyshimin për një 
prejardhje të paligjshme të parasë, të pasurive ose të të mirave materiale, objekt 
i operacionit ose i përdorimit të tyre për të mbështetur, për të nxitur ose për të 
fshehur aktet terroriste ose financimin e terrorizmit. 
Operacione që shfaqen me anomali objektive mund të rezultojnë të justifikuara 
dhe të padyshimta, nëse shihen nën dritën e të dhënave të njohura nga banka. 
 
Lista e mëposhtme përmbledh një numër operacionesh që duhet të trajtohen me 
kujdes nga banka pasi mund të jenë operacione  të dyshimta, por ajo nuk është 
përfundimtare, vetëm do të shërbejë si orientuese. 
  
1. Tregues të anomalisë në operacionet që u drejtohen të gjitha bankave.  
 
1.1  Operacione që, në lidhje me subjektin që i vë në jetë, shfaqen me një vlerë 
jo të zakontë ose ekonomikisht të pajustifikueshme. 
1.2  Operacione të së njëjtës natyrë, të përsëritura pranë të njëjtës degë ose të 
njëjtës agjenci në mënyrë të tillë, që të bëjnë të dyshosh për synime të 
paligjshme. 
1.3  Operacione të kryera vazhdimisht në emër të të tretëve, që nuk shfaqen 
asnjëherë personalisht në bankë, kur kjo nuk rrjedh nga kërkesa operative ose 
organizative evidente të klientit, veçanërisht kur jepen justifikime që nuk mund 
të ballafaqohen (për shembull, sëmundje, punë etj.). 
1.4  Operacione për të cilat të dhënat janë në mënyrë të dukshme të pasakta 
ose të paplota, ose të tilla që të bëjnë të dyshosh se synojnë të fshehin me dashje 
informacione thelbësore, në veçanti që u përkasin subjekteve të interesuara për 
operacionin. 
1.5.  Operacionet me personat e lidhur me bankën. 
1.6 .  Transaksione komplekse, të pazakonta dhe në shuma të mëdha. 
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1.7. Transaskione me banka të huaja në vende me parajsë bankare ose 
financiare, me vende që lejojnë çeljen e llogarive anonime ose që legjislacioni i të 
cilave nuk konsideron dhe klasifikon si vepër penale për pastrim parash, 
veprën penale nga e cila kanë rrjedhur paratë ose pasuritë. 
1.8  Transaksione me shoqëri të njohura si “Off shore”, me persona të 
implikuar në listat e shpallura si financues të terrorizmit, me kompani e 
persona të përfshirë në skandale financiare ose në krime të tjera të rënda. 
 
2. Tregues të anomalisë në operacionet në cash. 
 
2.1  Kërkesa të shpeshta dhe për shuma të mëdha të çeqeve kundrejt 
derdhjeve në cash. 
2.2  Tërheqje ose derdhje të mëdha në cash, të pamotivuara nga aktiviteti i 
klientit (veçanërisht, kur shumat e derdhura transferohen më pas, brenda një 
intervali të shkurtër kohe ose me të dhëna apo destinacione, që nuk lidhen me 
aktivitetin normal të klientit). 
2.3  Përdorimi i shpeshtë i cash-it në shuma të mëdha për kryerjen e 
urdhërxhirimeve (në dobi të të tretëve), pa arsye të pranueshme që lidhen me 
aktivitetin normal të klientit, veçanërisht nëse operacioni kryhet  jashtë vendit. 
2.4  Derdhje të shpeshta në cash, të kryera në mënyrë të tillë që vlefta e 
operacioneve të veçanta të kalojë pa u vënë re, ndërsa ajo e përgjithshme 
rezulton e konsiderueshme (për shembull, derdhje të pjesshme në disa llogari). 
2.5   Kryerja e operacioneve, si derdhje ashtu edhe tërheqje, të bëra në cash, të 
ndryshme nga instrumentet e mjetet e pagesës zakonisht të përdorura në 
aktivitetin ekonomik të ushtruar nga klienti. 
2.6  Operacione të shpeshta këmbimi në cash, në valuta të tjera për shuma të 
konsiderueshme, veçanërisht nëse kryhen pa kaluar në llogarinë rrjedhëse. 
2.7  Këmbime të një sasie të madhe kartëmonedhash ose monedhash me 
kartëmonedha ose monedha të një prerjeje të ndryshme. 
2.8  Blerje të shpeshta të shumave të mëdha të monedhave metalike dhe të 
kartëmonedhave me vlera commemorative për qëllime numizmatike.  
2.9.  Shitblerje të biletave të fitueseve të basteve, të llotarive, të biletave të 
kazinove, të lojrave të fatit, lloto sporteve etj..    
2.10.  Shitblerje të pasurive (shtëpive, veturave, pajisjeve etj.) të regjistruara 
mbi vlerën reale të tregut. 
2.11.  Bankat një vëmendje të veçantë duhet të tregojnë edhe për transaksionet 
dhe/ose dërgesat e parasë fizike dhe instrumente ekuivalente midis 



 39

institucioneve financiare ose transaksionet midis grupeve financiare, si dhe 
transaksionet lidhur me organet tatimore. 
 
3. Tregues të anomalisë në operacionet me letrat me vlerë. 
 
3.1  Blerja dhe/ose depozitimi i letrave me vlerë për shuma të mëdha, kur kjo 
nuk përputhet me kushtet financiare të klientit. 
3.2  Arkëtimi në cash ose depozitimi, edhe me garanci të besueshme, i titujve 
të një vlefte të konsiderueshme, vendi ose të huaja, veçanërisht nëse janë me 
shpërndarje të kufizuar, kur operacioni duket jonormal në krahasim me 
karakteristikat e klientit dhe nuk jepet një justifikim i pranueshëm për 
prejardhjen. 
3.3  Negocimi i letrave me vlerë për arkëtime në cash ose për blerjen e letrave 
me vlerë të tjera (aksione, obligacione, tituj publikë etj.) pa kaluar operacioni në 
llogarinë rrjedhëse që përdoret nga klienti. 
 
4. Tregues të anomalisë në operacionet me jashtë. 
 
4.1   Transferimet, edhe elektronike, të shumave të mëdha në vlerë jashtë 
shtetit ose nga jashtë me urdhërpagesë në cash, veçanërisht kur nuk kalojnë 
nëpërmjet një llogarie, ose kur karakteristikat e operacionit, përfshirë këtu 
vendi i huaj i origjinës ose i destinacionit të shumave, nuk janë të justifikuara 
nga aktiviteti ekonomik i zhvilluar nga klienti ose nga rrethana të tjera. 
4.2  Operacione me filiale ose me degë të institucioneve financiare, të 
rrethuara nga zona gjeografike të njohura si zona të trafikut të drogës ose si 
“qendra offshore”, që nuk janë të justifikuara nga aktiviteti ekonomik që kryhet 
nga klienti. 
4.3  Përdorimi i sistemeve të tjera financimi tregtar për të transferuar shuma 
mes shteteve, pa qenë transaksioni përkatës i justifikuar nga veprimtaria e 
zakonshme ekonomike e kryer nga klienti. 
4.4  Derdhje e shpeshtë e çeqeve të udhëtarëve, e letrave me vlerë ose e 
instrumenteve të tjera financiare në valutë të huaj, pa justifikime të arsyeshme. 
4.5.  Kryerje e disa transfertave në një drejtim të caktuar , transferta të 
ndryshme që kanë një përfitues, pavarësisht nga shuma. 
 
5. Tregues të anomalisë në operacione e shërbime të tjera. 
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5.1  Përdorim i përsëritur i kasetave të sigurimit ose i shërbimeve të ruajtjes, 
ose depozitime të shpeshta dhe tërheqje të plikove të vulosura, të pajustifikuara 
nga aktiviteti dhe zakoni i klientit. 
5.2  Delegimi për të operuar me kasetat e sigurimit tek të tretët, që nuk bëjnë 
pjesë në bërthamën familjare të mbajtësve ose që nuk janë të lidhur me raporte 
bashkëpunimi ose të një tipi tjetër, që do të justifikonte këtë delegim. 
5.3  Dhënia  e garancive nga ana e të tretëve, joklientë të bankës, as dhe të 
njohur ndryshe, tek të cilat nuk jepen të dhëna të mjaftueshme për 
marrëdhëniet me klientin përfitues të besimit apo arsye që justifikojnë dhënien 
e një garancie të tillë. 
5.4  Blerja ose shitja e sasive të mëdha të monedhave, të metaleve të çmuara 
ose të vlerave të tjera, pa një justifikim të dukshëm dhe/ose në përputhje me 
kushtet ekonomike të klientit. 
5.5  Kërkesa që i bëhet bankës, nga ana e një klienti, për të dhënë një financim 
për një subjekt tjetër për të cilin vetë klienti ofron një garanci reale (për 
shembull, pasuri të paluajtshme ose letra me vlerë) në rast se marrëdhëniet 
midis klientit të dhënë dhe subjektit tjetër nuk janë të justifikuara. 
 
6. Tregues të anomalisë në ecurinë e llogarive. 
 
6.1  Llogari të përdorura jo për operacione normale personale ose aktivitete 
ekonomike të lidhura me to, por për të marrë ose për të derdhur shuma të 
mëdha që, në bazë të elementeve në dispozicion, nuk gjejnë justifikim ose lidhje 
me mbajtësin e llogarisë dhe/ose me aktivitetin e tij. 
6.2  Llogari, që për një kohë të gjatë janë joaktive ose pak të aktivizuara dhe 
pa justifikime të arsyeshme, papritmas fillojnë operacione me shuma të mëdha 
ose që pak kohë më parë kanë përfituar kreditime të mëdha e të papritura, 
sidomos nëse ato vijnë nga jashtë. 
6.3  Llogari, që paraqesin një tepricë aktive të madhe, që nuk përputhet me 
ecurinë e zakonshme financiare të klientit, veçanërisht nëse ajo është transferuar 
në llogari jashtë shtetit. 
6.4  Llogari, që përfitojnë një numër të madh derdhjesh për shuma të marra 
pa justifikime të arsyeshme. 
6.5  Llogari, që tregojnë një lëvizje të pajustifikuar nga aktiviteti i zhvilluar 
prej klientit (për shembull, derdhje të shpeshta të çeqeve, veçanërisht kur në to 
figurojnë elemente përsëritëse, nga ana e një subjekti, që nuk ushtron aktivitetin 
e dhënies së financimeve). 
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6.6  Konfigurimi, ekonomikisht jonormal, i raporteve që mbahen nga klienti 
me bankën, për shembull, llogari të shumta të hapura pa justifikim pranë së 
njëjtës bankë, transferime të shpeshta shumash mes llogarive të ndryshme ose 
barazimi në një kohë të shkurtër mes derdhjeve e tërheqjeve në cash mbi të 
njëjtën llogari ose depozitë, pranimi i vetëdijshëm i kushteve e taksave të 
pafavorshme dhe që nuk përputhen me ato të tregut. 
6.7.  Klienti mund të hapë disa llogari dhe kryen transferta të shpeshta të 
fondeve midis tyre. 
 
7. Tregues anomalie në sjelljen e klientelës. 
 
7.1  Klientë që kërkojnë të ristrukturojnë operacionin, kur konfiguracioni i 
paraqitur që në fillim implikon forma identifikimi e regjistrimi ose plotësime 
hetimesh apo verifikimesh nga ana e personelit të ndërmjetësuesit, ose 
adoptimi i klauzolave kufizuese të lirisë së qarkullimit të titujve (për shembull, 
reduktimi i vleftës së operacionit nën 2 milionë lekë ose ekuivalentet në 
monedha të tjera, për të shmangur identifikimin). 
7.2  Klientë që refuzojnë ose që pa justifikim ngurrojnë  të japin 
informacionet e duhura për kryerjen e operacioneve, të deklarojnë aktivitetet e 
veta, të paraqesin dokumentacionin kontabël ose të një lloji tjetër, të sinjalizojnë 
marrëdhëniet e mbajtura me bankat e tjera, të japin informacione që, në 
rrethana normale do ta bënin vetë klientin të përshtatshëm për të marrë kredinë 
ose shërbime të tjera bankare. 
7.3  Klientë në vështirësi ekonomike, që papritur kërkojnë të shlyejnë 
plotësisht ose pjesërisht detyrimet e veta me anë të derdhjeve të papritura me 
një vleftë të madhe, pa një justifikim të dukshëm dhe pa saktësuar origjinën e 
fondeve. 
7.4  Klientë që evitojnë kontakte direkte me personelin e bankës, duke 
lëshuar prokura në emër të të tretëve, në mënyrë të shpeshtë e të pajustifikuar. 
7.5  Klientë, që pa justifikim, kanë llogari të shumta dhe kryejnë transaksione 
të shumave të mëdha në cash mbi secilën prej tyre ose që rezultojnë të kenë, pa 
shkaqe të arsyeshme, llogari të hapura me shumë institucione financiare në të 
njëjtën zonë.  
7.6  Klientë që, pa dhënë justifikime të arsyeshme, drejtohen tek një sportel 
bankar, që ndodhet larg nga zona në të cilën banojnë ose ushtrojnë aktivitetin e 
tyre. 
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7.7  Klientë që këmbëngulin të mbajnë llogari, që duken se administrohen 
për llogari të të tretëve (llogari në mirëbesim), (për shembull, llogari që 
paraqesin lëvizje që nuk lidhen me aktivitetin e zhvilluar nga mbajtësi i 
llogarisë ose të një vlefte që nuk i korrespondon vëllimit të tij të punës, ose 
llogari të emërtuara në favor të administratorëve, të vartësve ose të klientëve, të 
përdorura nga sipërmarrje ose ente për të kryer derdhje ose tërheqje në cash ose 
nëpërmjet instrumenteve të tjera financiare). 
7.8.  Klientë ose përfaqësues të tyre që paraqesin dokumente identifikimi me 
origjinë të dyshimtë. 
7.9  Klientë që publikisht njihen që kanë të dhëna kriminale. 
7.10.  Klientë që japin si adresë të tyre një adresë të një personi të tretë. 
7.11.  Klientë që kryejnë transaksione me partnerë jo të zakonshëm. 
7.12.  Mosjustifikimi me dokumentacion përkatës i veprimeve të kryera nga 
jorezidentët me llogaritë e hapura pranë bankave.  
 
8. Anomalitë lidhur me veprimet me letrat me vlerë të qeverisë nga persona 
fizikë. 
8.1  Blerje të shpeshta të vëllimeve të mëdha të letrave me vlerë të qeverisë. 
8.2  Transferta në vlera më të mëdha se zakonisht, më të shpeshta ose jo 
tipike të letrave me vlerë të qeverisë, të përfituara nëpërmjet Bankës së 
Shqipërisë, të kryera nga një ose disa persona fizikë. 
8.3  Blerja dhe menjëherë pas kësaj ofrimi për shitje i letrave me vlerë të 
qeverisë para maturitetit, të përfituara nëpërmjet Bankës së Shqipërisë, në 
madhësi të mëdha dhe në rrethana që duken jo të zakonshme për mënyrat 
normale të kryerjes së këtij aktiviteti. 
8.4.  Madhësi në vëllime të mëdha dhe të përsëritura të tregtimeve jonormale 
të letrave me vlerë të qeverisë për llogari dhe me shpenzime të një pale të tretë, 
kundrejt paraqitjes së një prokure ose në emër të personave nën 18 vjeç. 
 
9. Pastrimi i parave nëpërmjet përfshirjes së punonjësve të bankës. 
 
9.1.  Një ndryshim i madh në kushtet e jetesës së një punonjësi të bankës i 
pamotivuar: menjëherë një mënyrë luksi jetese. 
9.2.  Një ndryshim në kryerjen e detyrave, si rritje e menjëhershme e 
madhësisë së transaksioneve në cash. 
 
10. Veprimet e zyrave të këmbimit valutor. 
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10.1.  Në praktikën ndërkombëtare, zyrat e këmbimit valutor po përdoren 
gjithnjë e më shumë si rrugë për pastrimin e parave, pasi në operacionet që ato 
kryejnë është e vështirë të dalë i qartë burimi dhe origjina e parave që 
këmbehen. 
10.2.  Ekzistenca e tregut joformal lë shteg për veprime jo të rregullta.  
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ANEKS   2 
Lista e transaksioneve 

 
Transanksionet në llogaritë e kapitalit: 
i) investimet e drejtpërdrejta; 
ii) veprimet me letra me vlerë;  
iii) transanksionet e kreditit; 
iv) transanksionet e depozitave ndërbankare; 
v) transanksionet e sigurimit jashtë territorit dhe jashtë juridiksionit të 
Republikës së Shqipërisë, kur këto veprime lejohen nga legjislacioni shqiptar. 
 
b) Transferimi i kapitalit nga shtete të tjera në territorin e Republikës së 
Shqipërisë. 
c) Transferimi i kapitalit nga territori i Republikës së Shqipërisë në shtete të 
tjera. 
d) Transanksionet korente. 
e)Transferimet e njëanshme të kapitalit: 
i) transferimet personale të aktiveve;  
ii) transferimet fizike të aktiveve. 
 
f)  Investimet e jorezidentëve në letrat me vlerë. 
g)  Llogaritë e rezidentëve jashtë vendit. 
h)  Llogaritë e jorezidentëve. 
i) Transanksionet e pagesave me jashtë. 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
BANKA E SHQIPËRISË 

KËSHILLI  MBIKËQYRËS 
 

V E N D I M 
 

Nr. 11, date  25. 02. 2004 
 
 

Për miratimin e udhëzimit 
“Mbi procedurat e nxjerrjes së urdhërzhdëmtimeve në Bankën e Shqipërisë”. 
 
Në bazë të ligjit nr. 8269 datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, neni 43 
shkronja ”c” me propozim të Departamentit të Burimeve Njerëzore dhe Juridik, 
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 
 

V E N D O S I :  
 
Të miratojë udhëzimin “Mbi procedurat e nxjerrjes së urdhërzhdëmtimeve në 
Bankën e Shqipërisë”, bashkëlidhur këtij vendimi. 
 
Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun për publikimin e këtij 
vendimi në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë. 
 
Me zbatimin e këtij vendimi ngarkohen të gjithë njësitë organizative të Bankës 
së Shqipërisë.  
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
  SEKRETARI                     KRYETARI 
Ylli MEMISHA                             Shkëlqim CANI 
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UDHËZIM 
 

“Mbi procedurat e nxjerrjes së urdhërzhdëmtimeve në 
Bankën e Shqipërisë”. 

 
 

Neni 1 
Qëllimi dhe baza ligjore 

      
Qëllimi i këtij udhëzimi është përcaktimi i procedurave dhe rregullave që  
duhen ndjekur nga Banka e Shqipërisë për nxjerrjen e urdhërzhdëmtimeve dhe 
për pasojat juridike që rrjedhin prej tyre. 
 
1.2 Hartimi i këtij udhëzimi mbështetet në ligjin “Për Bankën e Shqipërisë”, në 
Kodin Civil, në Kodin e Procedurës Civile dhe në parimet e përgjithshme të 
procedurës administrative. 
 

Neni 2 
Procedurat e zhdëmtimit për punonjësit aktualë në  Bankën e Shqipërisë 

 
2.1 Detyrimi për dëmshpërblim . 
 
Çdo punonjës i Bankës së Shqipërisë, i cili gjatë kohës së marrëdhënieve të tij të 
punës kryen ndonjë veprim ose mosveprim, që ka pasoja me dëm ekonomik  
detyrohet të dëmshpërblejë Bankën e Shqipërisë për dëmin e shkaktuar. 
 
2.2 Konstatimi i dëmit të shkaktuar. 
 
Konstatimi i dëmit të shkaktuar në Bankën e Shqipërisë bëhet nga:  
drejtuesi i çdo njësie organizative në Bankën e Shqipërisë; 
komisionet e ndryshme të inventarizimit të krijuara në Bankën e Shqipërisë me 
qëllime të caktuara; 
inspektorët e kontrollit dhe çdo punonjës tjetër i ngarkuar nga drejtuesit e 
njësisë përkatëse ose administratorët e Bankës së Shqipërisë për kontrollin e 
kësaj njësije, kur gjatë veprimtarisë së kontrollit konstatojnë dëm ekonomik nga 
punonjës të tjerë të Bankës së Shqipërisë.  
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2.3 Dokumentacioni. 
 
a-Në çdo rast të konstatimit të rrethanave të përcaktuara në pikën 2.2 të këtij 
udhëzimi, konstatuesi i dëmit të shkaktuar harton dhe nënshkruan 
procesverbalin përkatës me punonjësin që pretendohet shkaktar për dëmin e 
ardhur, sipas përcaktimeve të bëra në shkronjën “b” të kësaj pike, në të cilin 
përcaktohen: 
i- Vendi, data, palët, objekti i procesverbalit si dhe pasoja e ardhur;  
ii- veprimi ose mosveprimi që ka sjellë pasojën me efekte financiare të 
dëmshme për Bankën e Shqipërisë; 
iii - opinioni dhe gjykimi i punonjësit të ngarkuar me faj. 
 
b-Procesverbali është dokumenti që evidenton në detaje të gjitha rastet kur 
zbulohen dëmtime, mungesa, përvetësime apo shkelje të disiplinës financiare, 
që kanë sjellë si pasojë efekte financiare në dëm të pronës të Bankës së 
Shqipërisë. 
Në përmbajtjen e këtij procesverbali theksohet dhe mbahet për referencë akti 
ligjor ose nënligjor që është shkelur, efekti financiar i shkaktuar dhe baza e 
llogaritjes së vlerës së dëmit financiar si edhe personat përgjegjës për shkeljet 
dhe dëmin e shkaktuar.  
Si rregull, proces verbali mbahet me personat përgjegjës dhe nënshkruhet 
menjëherë dhe duhet të firmoset nga të paktën tre persona, ku në këtë numër 
bën pjesë edhe personi që ka kryer shkeljen. Procesverbalit i bashkëlidhen të 
gjitha dokumentet që provojnë shkeljen, të cilat si rregull duhet të jenë 
origjinale ose kopje të vërtetuara me vulën e subjektit që i prodhon dhe i 
administron ato.   
 
c- Në rastet kur punonjësi që pretendohet shkaktar për dëmin e ardhur, nuk 
pranon të nënshkruajë procesverbalin, ky proceverbal do të konsiderohet i 
vlefshëm dhe procedura do të vazhdojë edhe pa këtë nënshkrim, por në të do të 
shënohet shprehja “refuzoi nënshkrimin”. 
 
ç-Procesverbali i nënshkruar sipas shkronjës “b” dhe “c” të kësaj pike i 
paraqitet  drejtuesit të departamentit i cili i relaton administratorit përkatës, 
duke i paraqitur atij këto dokumenta:  
procesverbalin e konstatimit të dëmit të shkaktuar; 
opinionin juridik të Departamentit të Burimeve Njerëzore dhe Juridik; 
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opinionin vlerësues të Departamentit të Kontabilitetit dhe Pagesave; 
opinionin e tij si drejtor me argumentat përkatëse mbi ardhjen e pasojës së 
dëmshme dhe përgjegjësinë e punonjësit që propozohet të ngarkohet me 
zhdëmtimin e dëmit; 
projektin e urdhër zhdëmtimit; 
opinionin e Departamentit të Kontrollit. 
 
d- Pas shqyrtimit të dokumentacionit të sipërpërmendur, administratori 
përkatës ka të drejtë të vendosë për nxjerrjen ose jo të urdhërzhdëmtimit. 
 
dh-Në rastet kur shkaktar i dëmit pretendohet të jetë drejtori i departamentit, 
procesverbali nënshkruhet nga konstatuesi i dëmit të shkaktuar, dhe i paraqitet 
administratorit përkatës, pas marrjes së opinionit juridik nga Departamenti i 
Burimeve Njerëzore dhe Juridik dhe opinionit vlerësues të Departamentit të 
Kontabilitetit dhe Pagesave.  
 
e- Administratori që shqyrton praktikën, përpara se të vendosë për nxjerrjen ose 
jo të urdhërzhdëmtimit, njihet me pretendimet e punonjësit ndaj të cilit 
propozohet të nxirret urdhërzhdëmtimi mbi faktet e çështjes. 
  
2.4 Komunikimi  
 
a- Në rast se administratori vendos për vazhdimin e procedures dhe nxjerrjen e 
urdhërzhdëmtimit, veprohet si më poshtë : 
i-Kur personi i ngarkuar me dëm ekonomik është drejtor departamenti thërritet 
nga administratori i cili i komunikon personit të ngarkuar me dëm ekonomik, 
masën e këtij dëmi dhe shkeljen e shkaktuar prej tij që ka sjellë dëmin, duke e 
njohur atë me aktin e zhdëmtimit dhe duke i lënë një afat pesëmbëdhjetëditor 
për ankim administrativ tek Guvernatori. 
ii- Punonjësit e tjerë të ngarkuar me dëm ekonomik thërriten nga drejtori i 
departamentit të Burimeve Njerëzore i cili i komunikon personit të ngarkuar 
me dëm ekonomik, masën e këtij dëmi dhe shkeljen e shkaktuar prej tij që ka 
sjellë dëmin, duke e njohur atë me aktin e zhdëmtimit dhe duke i lënë një afat 
pesëmbëdhjetëditor për ankim administrativ tek Guvernatori. 
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b- Urdhërzhdëmtimi hyn në fuqi, pasi nënshkruhet nga administratori përkatës 
dhe pasi punonjësit i bëhet komunikimi i nxjerrjes së aktit nga drejtori i 
Departamentit të Burimeve Njerëzore dhe Juridik. 
 
2.5 Ankimi  
 
a-Cdo punonjës në ngarkim të të cilit, është nxjerrë një urdhërzhdëmtim nga 
Banka e Shqipërisë, ka të drejtën e ankimit administrativ ndaj 
urdhërzhdëmtimit. 
 
b-Në ankimin e tij punonjësi ka të drejtë të kërkojë anulimin e plotë, apo të 
pjesshëm të urdhërzhdëmtimit. Në bazë të këtij ankimi të punonjësit, 
Guvernatorit  i takon të vendosë për marrjen parasysh ose jo të kësaj ankese.  
 
c- Ankimi duhet të paraqitet në formë shkresore dhe si rregull duhet të 
përmbajë minimalisht : 
i-emrin e punonjësit që ankohet; 
ii-kopjen e dokumentit që e njofton për zhdëmtimin e shumës; 
iii-shkaqet e ankimit dhe pretendimet përkatëse; 
iv-çdo dokument tjetër që vlerësohet nga punonjesi si i rëndësishëm për të 
provuar pretendimin e tij. 
 
ç-Guvernatori që shqyrton ankimin vendos për : 
i- lënien në fuqi të urdhërzhdëmtimit, forma e të cilit hartohet nga  
Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Juridik në përputhje me formën 
standarde të urdhërzhdëmtimit që i bashkëngjitet këtij udhëzimi, sipas Aneksit 
1;  
ii- pranimin e ankimit dhe në këtë rast procedura konsiderohet e mbyllur dhe 
arshivohet; 
iii-pakësimin e pagimit të dëmit, duke pranuar pjesërisht ankimin.   
 
Urdhërzhdëmtimi . 
 
a-Urdhërzhdëmtimi bëhet i ekzekutueshëm, në qoftë se plotësohet njëra nga 
rrethanat e mëposhtme: 
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i- ka kaluar afati ankimor prej 15 ditësh dhe nuk është paraqitur një ankim për 
urdhërzhdëmtimin; 
ii- mbetet në fuqi urdhërzhdëmtimi edhe pas shqyrtimit të ankimit nga 
administratori. 
 
b-Udhërzhdëmtimi hartohet në tre kopje nga të cilat : 
i-  një kopje e merr personi i ngarkuar me dëm ekonomik; 
ii- një kopje dërgohet në Departamentin e Kontabilitetit dhe Pagesave për 
ngarkimin si debitor të punonjësit; 
iii- një kopje mbetet në dosjen përkatëse e cila me përfundimin e praktikës 
kalon në Arkivin e Bankës së Shqipërisë. 
 

Neni 3 
Procedura e zhdëmtimit për punonjësit e larguar nga Banka e Shqipërisë. 

 
3.1 Detyrimi për dëmshpërblim.  
 
Çdo punonjës, i cili ka ndërprerë marrëdhëniet juridike të punës me Bankën e 
Shqipërisë, por që gjatë aktivitetit të tij në punë ka kryer ndonjë veprim ose 
mosveprim, i cili ka pasoja të dëmshme, si dhe me efekte financiare për Bankën 
e Shqipërisë, detyrohet të dëmshpërblejë Bankën e Shqipërisë për dëmin e 
shkaktuar. 
 
3.2 Konstatimi i dëmit të shkaktuar. 
 
Kur dëmi i shkaktuar në Bankën e Shqipërisë i konstatuar nga subjektet e 
përcaktuara në pikën 2.2 të këtij udhëzimi, lidhet me veprimet ose me 
mosveprimet e punonjësve të cilët në momentin e konstatimit të dëmit janë të 
larguar nga Banka e Shqipërisë, konstatuesi i dëmit të shkaktuar përgatit një 
procesverbal me argumentet përkatëse në përputhje me përcaktimet e bëra në 
pikën 2.3 të këtij udhëzimi, dhe pas marrjes së opinionit juridik të 
Departamentit të Burimeve Njerëzore dhe Juridik e paraqet tek administratori 
përkatës, i cili vendos për ta ngarkuar ose jo për zhdëmtim. 
 
3.3 Dokumentacioni dhe komunikimi. 
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a-Në rast se vendoset për vazhdimin e procedures, personi i ngarkuar me dëm 
ekonomik, si rregull, njoftohet me shkrim ne rrugë postare (me përgjigje të 
dates së njoftimit) nga drejtori i Departamentit të Burimeve Njerëzore dhe 
Juridik, duke i dërguar : 
kopje të procesverbalit të hartuar si në pikën 2.3 të këtij udhëzimi; 
kërkesën për pagesën vullnetare të detyrimit; 
vënien në dijeni të së drejtës për ankim tek administratorët brenda një afati prej 
30 ditësh nga marrja dijeni e tij. 
 
b-Urdhërzhdëmtimi hyn në fuqi pasi nënshkruhet nga administratori përkatës 
dhe i bëhet komunikimi personit në ngarkim të të cilit është nxjerrë 
urdhërzhdëmtimi. 
Kur komunikimi është i pamundur të bëhet, urdhërzhdëmtimi hyn në fuqi me 
nënshkrimin e tij nga administratori përkatës. 
 
3.4 Ankimi. 
 
a-Në ankimin e tij personi i ngarkuar me zhdëmtimin e demit, ka të drejtë të 
kërkojë: 
i-anulimin e aktit të zhdëmtimit të propozuar duke dhënë argumentet 
përkatëse; 
ii- pakësimin e masës së zhdëmtimit. 
b- Guvernatori, pasi shqyrton ankimin, vendos për : 
i- lënien në fuqi të aktit që ngarkon debitorin për shlyerje; 
ii- pakësimin e masës së zhdemtimit; 
iii-shfuqizimin e aktit të zhdëmtimit.   
 

Neni 4 
Procedura e ekzekutimit. 

 
Për personat punonjës të Bankës së Shqipërisë. 
 
4.1 Cdo punonjës i Bankës së Shqipërisë i cili është ngarkuar me dëm ekonomik, 
ka të drejtë që brenda një periudhe prej 15 ditësh nga marrja e njoftimit për 
ekzekutimin e urdhërzhdëmtimit, të zbatojë vullnetarisht shumën e përcaktuar 
në këtë urdhërzhdëmtim. 
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4.2 Në rastet kur personi i ngarkuar me dëm ekonomik, nuk e ka shlyer 
vullnetarisht apo kundërshtuar urdhërin për ekzekutimin brenda afateve të 
caktuara në këtë udhëzim, atëherë Departamenti i Kontabilitetit dhe Pagesave 
do të ekzekutojë urdhërzhdëmtimin në masën e dëmit të ngarkuar duke prekur 
llogarinë personale të punonjësit ose të ardhura të tjera të tij në Bankën e 
Shqipërisë. Masa e ndalesës mujore është jo më shumë se 20 për qind e pagës 
mujore neto dhe në qoftë se ka më shumë se 1(një) detyrim, jo më shumë se 50 
për qind e pages mujore neto. 
 
Për personat e larguar nga Banka e Shqipërisë. 
 
4.3 Në rastet kur personi i ngarkuar me dëm ekonomik i ka ndërprerë 
marrëdhëniet e punës me Bankën e Shqipërisë, ai duhet të kryejë pagesën në 
mënyrë vullnetare brenda një periudhe prej 30 ditësh nga përfundimi i afatit të  
marrjes dijeni për dëmin e shkaktuar. Në qoftë se brenda afatit 30-ditor, nuk 
është kryer pagesa vullnetarisht nga ana e tij, Banka e Shqipërisë ruan të drejtën 
e zbatimit të procedurave të përcaktuara në Kodin e Procedurës Civile për të 
zgjidhur çështjen nëpërmjet gjykatës.  
 
4.4 Përgjegjësia e ekzekutimit të urdhërzhdëmtimit, në çdo rast është e 
Departamentit të Kontabilitetit dhe Pagesave. 
 

Neni 5 
Të ndryshme 

 
5.1 Pjesë e këtij udhëzimi është forma standarde e urdhërzhdëmtimit që nxirret 
në Bankën e Shqipërisë, sipas Aneksit 1 dhe forma e procesverbalit sipas 
Aneksit 2. 
 
5.2 Në llogaritjen e afateve kohore nuk përfshihet dita në të cilën del 
urdhërzhdëmtimi. Llogaritja e afatit kohor pezullohet të shtunave, të dielave 
dhe në ditët e festave zyrtare. 
 
5.3 E drejta e Bankës së Shqipërisë për të kërkuar nga një punonjës i saj 
shlyerjen e një dëmi të shkaktuar gjatë marrëdhënieve të punësimit pranë 
Bankës së Shqipërisë, parashkruhet me kalimin e 3 vjeteve nga momenti i 
konstatimit të dëmit të shkaktuar. 
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5.4 Ndjekja e praktikave të urdhërzhdëmtimit deri në shlyerjen e detyrimit të 
personave të ngarkuar me urdhërzhdëmtime, bëhet në çdo rast nga 
Departamenti i Kontabilitetit dhe Pagesave.  
Ndjekja e procedurave ligjore për personat e ngarkuar me urdhërzhdëmtime 
bëhet në çdo rast nga Departamenti i Burimeve Njerëzore dhe Juridik në 
Bankën e Shqipërisë. 
 
5.5 Ky udhëzim ka efekte detyruese edhe mbi procedurat në proces në Bankën e 
Shqipërisë. 
 
5.6 Ky udhëzim hyn në fuqi 15 ditë pas botimit të tij në Buletinin Zyrtar të 
Bankës së Shqipërisë. 
 
 

Shkëlqim Cani 
KRYETAR I KËSHILLIT MBIKËQYRËS 
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ANEKS 1 
 

BANKA E SHQIPËRISË 
DEPARTAMENTI I BURIMEVE NJERËZORE DHE JURIDIK 

 
 

URDHËRZHDËMTIMI 
 
Nr.____Datë ______ 
 
 
Në ngarkim të  Z/Zj. ________ 
 
Për shkeljen e konstatuar gjatë kryerjes së procedurave të  ______bazuar në  
materialet e paraqitura nga Departamenti i ________shkresa nr._____datë 
_______ dhe të procesverbalit nr.______datë ___________________________  
rezulton se jeni  përgjegjës për dëmin ekonomik, të vlerësuar në masën 
______(fjalë)  lekë. Për sa më sipër detyroheni të zhdëmtoni shumën prej 
_______ (fjalë) lekësh. 
 
Në bazë të nenit 328 të Kodit të Procedurës Civile të Republikës së Shqipërisë, 
brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga hyrja në fuqi e këtij urdhërzhdëmtimi, iu lind e 
drejta e ankimit në organet gjyqësore.  
 
 
 
 
Morra njoftim dhe kopjen e    Administratori i Bankës së  
urdhër zhdëmtimit në datën    Shqipërisë 
 
-------------------- 
 
 
 
____________________________ 
Emër Mbiemër Nënshkrimi 
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ANEKS 2 
 

 
Banka e Shqipërisë 
Departamenti_____________ 
 
 
                                               PROCESVERBAL 
 
I mbajtur sot më datën _____________ në ambientin e ______________,  nga z. 
_________________ punonjës (detyra funksionale) në Bankën e Shqipërisë, me 
shkaktarët e  demit ekonomik Z____________(aq sa janë). dhe 
Z__________________ dëshmitar i rrethanave të konstatimit të demit. 
 
Nga kontrolli u konstatua se (bëhet përshkrimi i hollësishëm i faktit dhe i 
rrethanave të konstatimit të tij), që kanë sjellë për pasojë një dëm ekonomik për 
Bankën e Shqipërisë, që llogaritet në vleftën ________________lekë. 
  
Për kryerjen e këtij dëmi (në formën e mungeses, përvetësimit ose si pasojë e 
shkeljejes së disiplinës financiare etj..) janë përgjegjës z. _____________(të gjithë 
kur janë disa persona) punonjës (detyrat funksionale e tyre)  në Bankën e 
Shqipërisë, sepse dëmi i lartëpërmendur ka ardhur për shkak se:  
z. ______________ kanë shkelur dispozitat e ligjit nr_____ datë ______________ 
dhe të rregullores, udhëzimit apo aktit përkatës nënligjor nr____ datë. 
__________. 
 
Ky procesverbal mbahet në 3 (tre) kopje dhe nënshkruhet nga të gjithë personat 
e lartpërmendur, si më poshtë: 
 
 Emër mbiemër _______________ 
           Nënshkrimi 
 
Emër mbiemër _______________ 
          Nënshkrimi 
 
Emër mbiemër _______________ 
          Nënshkrimi 



 56

 
Këtij procesverbali i bashkëlidhen edhe dokumentet e mëposhtëme: 
1.___________________________; 
2.___________________________; 
3.___________________________. 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
BANKA E SHQIPËRISË 

KËSHILLI  MBIKËQYRËS 
 

V E N D I M 
 

Nr.12, date  25. 02. 2004 
 

Per 
Miratimin e bilancit dhe për përdorimin e fitimit të Bankës së Shqipërisë për 

vitin 2003. 
 
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, me propozim te Departamentit të 
Kontabilitetit dhe Pagesave, në bazë të neneve 8, 10, dhe 43 shkronja “k” të ligjit 
“Për Bankën e Shqipërisë”: 
 

V E N D O S I :  
 
1. Te miratoje bilancin e Bankes se Shqiperise per vitin 2003, me aktiv dhe 

pasiv prej 193,212 milione leke. 
 
2. Te miratoje fitimin e realizuar per vitin 2003 per                 7,895,591,172.49 

leke 
a) Nga aktiviteti                                                                   7,867,016,172.49 leke 
b) Nga rimarrja e teprices nga rivleresimi i  
aktiveve fikse                                                                           28,575,000.00 leke 
 
3. Te miratoje perdorimin e fitimit kaluar ne buxhetin 
 e shtetit gjate vitit .                                                    7,502, 452,229.66 leke 
 
4. Te miratoje perdorimin e fitimit te pashperndare nga viti  
 2003                                                                                 393,138,942.83 leke 
a) Per krijimin e rezervave per shpenzimet, sipas  
nenit 8, shkronja “b” e ligjit per “Banken e  
Shqiperise”                                                                         193,138,942.83 leke 
b)   Per tu kaluar ne buxhetin e shtetit                                   200,000,000.00 leke 
 
5. Te kerkohet nga Ministria e Financave emetimi i letrave me vlere per 7.6 
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miliarde leke per mbulimin e diferencave nga rivleresimi i aktiveve ne 
valute, ne perputhje me nenin 64,shkronja “b” e ligjit nr. 8269,date 
23.12.1997, “Per Banken e Shqiperise”.   

 
6. Ngarkohet Departamenti i Marredhenieve me Publikun për publikimin e 

këtij vendimi.  
 
7. Ngarkohet Departamenti i Kontabilitetit dhe Pagesave për zbatimin e 

këtij  vendimi. 
 
8. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
  SEKRETARI                     KRYETARI 
Ylli MEMISHA                             Shkëlqim CANI 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BANKA E SHQIPËRISË 
KËSHILLI  MBIKËQYRËS 

 
V E N D I M 

 
Nr.13, date  25. 02. 2004 

 
Për 

“Pezullimin dhe ndalimin e kryerjes së disa veprimtarive të përfshira në 
aneksin e licencës së Bankës Italo-Shqiptare”. 

 
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, pasi shqyrtoi propozimin e 
Departamentit të Mbikëqyrjes, në bazë të nenit 43 gërma “e” të ligjit “Për 
Bankën e Shqipërisë dhe në nenin 44 të ligjit “Për bankat në Republikën e 
Shqipërisë”,  
 

V E N D O S I :  
 
1. Të ndalojë kryerjen e veprimtarive të përcaktuara në aneksin e licencës 

nr. 1/1996, datë 17.07.1998 të Bankës Italo-Shqiptare, të miratuar me 
vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 89, datë 
18.06.1998 si vijon: 

 
a) shërbime besimi (trust), përfshirë, pa kufizim, investimin dhe 

administrimin e fondeve të marra në mirëbesim; 
b) shërbime si administruese e portofolit të investimit ose të këshilltarit për 

investimet; 
c) shërbime për nënshkrimin dhe për shpërndarjen e letrave me vlerë të 

borxhit dhe të pronësisë, si dhe tregtimin e letrave me vlerë të pronësisë 
për llogari të saj ose të klientëve, sipas kufizimeve të parashikuara në 
nenin 33 të ligjit nr.8365, datë 02.07.1998 “Për bankat në Republiken e 
Shqipërisë”. 

  
2. Të pezullojë deri në datën 30.06.2004, kryerjen e veprimtarive të 

përcaktuara në aneksin e licencës nr. 1/1996, datë 17.07.1998 të Bankës 
Italo-Shqiptare, të miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të 
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Bankës së Shqipërisë nr. 89, datë 18.06.1998 si vijon: 
 
a) kryerjen e këmbimit të valutave duke përfshirë kontratat e së ardhmes 

për këmbime valutore. 
 
3. Banka Italo-Shqiptare duhet që brenda afatit të përcaktuar në pikën 2 të 

këtij vendimi, të plotësojë kapitalin bazë të bankës sa dyfishi i kapitalit 
fillestar minimal të kërkuar. Në rast të mosplotësimit të kësaj kërkesë 
brenda këtij afati, Bankës Italo-Shqiptare i pakësohen automatikisht nga 
licenca e saj veprimtaritë e përcaktuara në pikën 2 të këtij vendimi.   

 
4. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes për ndjekjen e zbatimit të këtij 

vendimi. 
 
5. Ngarkohet Departamenit i Marrëdhënieve Publike për publikimin e këtij 

vendimi.  
 
6. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
 
  SEKRETARI                     KRYETARI 
Ylli MEMISHA                             Shkëlqim CANI 
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Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar Vëllimi 6, Numër 1, Janar 2004 
 
1. Vendim nr. 01, datë 28. 01. 2004. Për miratimin e “Raportit të zhvillimeve 

ekonomike dhe monetare për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2003” 
 
2. Vendim nr.02, datë 28.01. 2004. Për “Miratimin e tarifave të përdorimit të 

sistemit shqiptar të pagesave ndërbankare -AIPS”. 
 
3. Vendim nr.03, datë 28.01.2004. Për disa ndryshime në rregulloren “Mbi 

funksionimin e sistemit kontabël dhe të thesarit (ATM)” miratuar me 
vendimin nr. 75,  datë 25.09. 2002. 

 
4. Vendim nr.04, datë 28.01.2004. Për një ndryshim në rregulloren “Mbi 

funksionimin e shërbimit të sistemit SWIFT” miratuar me vendimin nr. 16, 
datë 01.03. 2000. 

 
5. Vendim nr.05, datë 28.01. 2004. Për miratimin e një ndryshimi në vendimin e 

Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë për miratimin e rregullores 
“Mbi kriteret e vlerësimit të rezultateve në punë të punonjësve në Bankën e 
Shqipërisë”. 

 
Treguesi i lëndës për Buletinin Zyrtar Vëllimi 6, Numër 2, Shkurt 2004 
 
1. Vendim nr. 06, datë 11.02. 2004. Për pajisjen me licencë për të ushtruar 

veprimtari bankare, të “Bankës Popullore” Sh.a. 
 
2. Vendim nr. 07, datë 11.02. 2004. Për “Përcaktimin e pagës bazë të 

punonjësve të Bankës së Shqipërisë” 
 


