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1. NDËRHYRJET E BANKËS SË SHQIPËRISË NË TREGUN E PARASË GJATË TREMUJORIT TË 

TRETË TË VITIT 2021 

 
 

1.1. Operacione të tregut të hapur dhe faktorët që kanë ndikuar mungesën e likuiditetit në sistemin 

bankar  

 

 

 

Në tremujorin e tretë të vitit 2021, 

ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë 

në tregun e parasë konsistuan në 

operacione të tregut të hapur për 

injektim likuiditeti.  

Injektimi mesatar ditor nëpërmjet 

operacioneve injektuese të 

likuiditetit me maturim 1-13 javë, 

ka qenë në masën 42.14 mld lekë, 

kundrejt mesatarisht 34.06 mld 

lekë në 6 muajt e parë të vitit dhe 

e ngjashme me tremujorin e tretë 

të vitit 2020 në 40.03 mld lekë.   

Kërkesa e bankave për likuiditet 

në operacionet e Bankës së 

Shqipërisë është luhatur gjatë 

periudhës në bandën e gjerë 34-53 mld lekë dhe mbi nivelin 40 mld lekë prej mesit të muajit korrik 

e deri në fund të periudhës, duke shënuar nivelet maksimale në fund të periudhës së Rezervës së 

Detyruar  gjatë muajit gusht.  

Nevoja për likuiditet e bankave ka qenë 36.9 mld lekë në fillim të periudhës dhe 44.7 në fund të saj, 

ku edhe një herë, rritja e parasë në qarkullim për deri në 10.60 mld lekë deri në mes të muajit 

shtator ka qenë faktori kryesor i rritjes së mungesës. 

 

                                                 
1 Shifrat janë në vlerë likuiditeti. 
 

Tabelë 1:  Veprimet e përkohshme të tregut të hapur (në miliardë lekë1.) Burimi: 

Banka e Shqipërisë 

 

(në milionë lekë1).  DATA R/REPO 

njëditore 

R/REPO 

njëjavore 

R/REPO 

>1javë 

<3muaj 

REPO 

Njëditore 

1 korrik ‘21  21.47   

8 korrik ‘21  18.65   

15 korrik ‘21  24.86   

22 korrik ‘21  34.80   

24 korrik ‘21   3.73  

29 korrik ‘21  26.09   

5 gusht ‘21  24.45   

12 gusht ‘21  26.82   

19 gusht ‘21  37.51   

24 gusht ‘21   7.12  

26 gusht ‘21  30.09   

2 shtator ‘21  24.08   

9 shtator ‘21  21.78   

16 shtator ‘21  28.27   

23 shtator ‘21   3.48  

24 shtator ‘21  27.85   

30 shtator ‘21  30.32   
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Gjatë 3-mujorit, ndërhyrjet në tregun valutor kanë ndikuar në rritjen e likuiditetit të sistemit bankar 

për një shumë kumulative 4.18 mld lekë, ndërsa portofoli i Bankës së Shqipërisë ka pasur luhatje të 

vogla.  

 

Në funksion të operacioneve për administrimin e likuiditetit të sistemit bankar, Banka e Shqipërisë 

ka përdorur instrumentin e saj kryesor, marrëveshjen e anasjelltë të riblerjes me maturim njëjavor 

për mesatarisht 26.7 mld lekë ose 63.4% kundrejt 55.3% në 3-mujorin e mëparshëm.  

Në përputhje me vendimin e Komitetit të Zbatimit dhe Këshillimit të Politikës Monetare (KZKPM), 

prej javës së dytë të muajit mars 2020, Banka e Shqipërisë ka ndryshuar formën e ankandit nga 

“ankand me shumë të fiksuar” në “ankand me çmim uniform”, ku bankat mund të marrin hua shuma 

të pakufizuara me normë interesi të njëjtë me normën bazë. Vendimi ka synuar uljen e pasigurisë në 

sistemin bankar për gjendjen e likuiditetit në çdo bankë.   

Kjo formë ankandi ka vijuar edhe gjatë këtij tremujori. 

 

Grafik 1: Ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në tregun e parasë në periudhën 2016-2021 (me vlerë nominale) 

Burimi: Banka e Shqipërisë. 

 

1.2 Përdorimi i operacioneve lehtësuese të përhershme  

Sistemi bankar e ka përdorur instrumentin e depozitës në BSH në mënyrë të vazhdueshme për 

mesatarisht 6.30 mld lekë kundrejt 7.00 mld lekë dhe 6.50 mld lekë në dy 3-mujorët e mëparshëm. 

 

Instrumenti i kredisë njëditore është përdorur në një rast të vetëm. 
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1.3 Operacionet strukturore për menaxhimin e likuiditetit të sistemit bankar dhe portofolin e 

Bankës së Shqipërisë 

 

Gjatë 3-mujorit të tretë të vitit 2021, portofoli i Bankës së Shqipërisë është rritur me vetëm 50 mio 

lekë. Për shkak të pjesëmarrjes së ulët të bankave, Banka e Shqipërisë ka zhvilluar më shumë 

ankande se sa ishte parashikuar fillimisht. Në 9 ankande të zhvilluara, bankat e nivelit të dytë kanë 

ofruar në total 2.35 mld lekë bono thesari dhe janë blerë 2.05. Vlera e portofolit është 67.07 mld 

lekë. 

Grafik 2: Portofoli i Bankës së Shqipërisë në bono thesari 

 

Burimi: Banka e Shqipërisë. 

 

1.4 Përdorimi i operacioneve rregulluese 

 

Gjatë periudhës nuk ka pasur operacione rregulluese.  

 

2. NDËRHYRJET E BANKËS SË SHQIPËRISË NË TREGUN E BRENDSHËM VALUTOR GJATË 

TREMUJORIT TË TRETË TË VITIT 2021 

 

2.1  Veprime me bankat e nivelit të dytë  

 

Në përputhje me vendimin e KZKPM-së të datës 22 dhjetor 2020 për blerjet gjatë vitit 2021 dhe 

kalendarin si më poshtë të publikuar në të njëjtën datë, në 3-mujorin e tretë të vitit 2021, janë 

zhvilluar 4 ankande, në të cilat janë blerë 34.20 mio euro kundrejt 40.70 mio euro të blera në 4 

ankandet e 3-mujorit të mëparshëm. Shuma totale e blerjeve në vitin 2021 është rritur në 91.0 mio 

euro.  
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Në lidhjen e mëposhtme mund të gjeni një informacion të përmbledhur mbi historikun dhe 

rezultatet e ndërhyrjeve  të Bankës së Shqipërisë në tregun valutor: 

  
 https://www.bankofalbania.org/Tregjet/Operacionet_e_Bankes_se_Shqiperise/Nderhyrjet_ne_tregun_

valutor/ 
  

2.2  Veprime me institucione të tjera 

 

Gjatë 3-mujorit të tretë të vitit 2021, Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MFE) ka ulur shumën e 

marrëveshjeve SWAP të pamaturuara me afër 3.5 mld lekë në 35.00 mld lekë. 

 

Gjatë 3-mujorit të tretë, Banka e Shqipërisë ka blerë 2.23 mio euro nga programi IPA dhe 0.22 mio 

euro nga IBRD.   

 

 

 

https://www.bankofalbania.org/Tregjet/Operacionet_e_Bankes_se_Shqiperise/Nderhyrjet_ne_tregun_valutor/
https://www.bankofalbania.org/Tregjet/Operacionet_e_Bankes_se_Shqiperise/Nderhyrjet_ne_tregun_valutor/

