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

TË TRETË TË VITIT 2020  

 
 

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

bankar  

 

Në tremujorin e tretë të vitit 

2020, ndërhyrjet e Bankës së 

Shqipërisë (BSH) 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, është rritur 

më tej gjatë periudhës në 40.05 

mld lekë, kundrejt përkatësisht 

33.63 mld lekë dhe 27.34 mld 

lekë në dy 3-mujorët e 

mëparshëm dhe 31.26 mld lekë 

në 3-mujorin e tretë të vitit 2019.  

 

Kërkesa e bankave për likuiditet në operacionet e Bankës së Shqipërisë ka qenë vetëm në javën e 

dytë të muajit korrik, nën 36 mld lekë, dhe ka arritur nivelin maksimal 46 mld lekë në 2 raste, në 

muajt korrik dhe gusht. Në fund të periudhës, kërkesa e bankave për likuiditet ka qenë rreth 

mesatares së periudhës në 40 mld lekë. Rritja e parasë në qarkullim ka qenë faktori kryesor që ka 

nxitur rritje të mungesës së likuiditetit, ndërkohë që, rritja e marrëveshjeve SWAP me MFE-në 

ka kontribuar në zbutjen e këtij efekti.  

                                                 
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 

>1 javë 

<3 muaj 

REPO 

njëditore 

2-Korr-20  16.80   

9- Korr -20  12.94   

16- Korr -20  26.87   

23-Korr-20  21.32   

24-Korr-20   7.4  

30-Korr-20  22.09   

6-Gush-20  21.58   

13-Gush-20  18.23   

20-Gush-20  26.71   

24-Gsh-20   5.5  

27-Gush-20  21.61   

3-Shta-20  22.99   

10-Shta-20  19.99   

17-Shta-20  26.11   

24-Shta-20  23.08 4.62  
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Në funksion të operacioneve për administrimin e likuiditetit të sistemit bankar, Banka e 

Shqipërisë ka përdorur instrumentin e saj kryesor, marrëveshjen e anasjellë të riblerjes me 

maturim njëjavor për mesatarisht 21.56 mld lekë ose rreth 53.83% të injektimeve totale. Në 

përputhje me vendimin e KZKPM, prej javës së dytë të muajit mars, Banka e Shqipërisë ka 

ndryshuar formën e ankandit nga “ankand me shumë të fiksuar” në “ankand me çmim uniform”.  

 

Grafik 1: Ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në tregun e parasë në periudhën 2016-2020 (me vlerë nominale) 

 

 

Burimi: Banka e Shqipërisë. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Përdorimi i operacioneve lehtësuese nga sistemi bankar 
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Sistemi bankar ka përdorur depozitën në BSH në mënyrë të vazhdueshme për mesatarisht 6.47 

mld lekë, shifër kjo që qëndron rreth mesatares së vitit të fundit. Instrumenti i kredisë njëditore 

nuk është përdorur në asnjë rast për të dytin 3-mujor në radhë, kundrejt 1 dhe 3 raste në 3-

mujorët paraardhës.  

1.3 Operacionet për menaxhimin e portofolit të Bankës së Shqipërisë  

Gjatë 3-mujorit të tretë të vitit 2020, portofoli i Bankës së Shqipërisë ka rënë me vetëm 50 mio 

lekë, pasi është rritur me përkatësisht 6.90 mld lekë dhe me 2.40 mld lekë në 3-mujorët e 

mëparshëm. Banka e Shqipërisë ka synuar mbajtjen e portofolit në nivele të pandryshuara në 

pritje të rënies së mungesës së likuiditetit në pjesën e dytë të vitit. Janë organizuar 5 ankande të 

blerjes së bonove të thesarit 12-mujore të sapoemetuara dhe janë lajmëruar bankat për shitjen e 

një bonoje thesari, ku zotërimi i BSH-së ishte mjaft i lartë. Në ankande, pjesëmarrja e bankave 

ka qenë mjaft e ulët dhe BSH ka blerë vetëm 450 mio lekë bono thesari, ndërsa ankandi i shitjes 

është plotësuar për shumën maksimale 500 mio lekë.  

Grafik 1: Ecuria e portofolit të titujve të BSH në vite 

 

Burimi: Banka e Shqipërisë. 

 

1.4 Përdorimi i instrumenteve mbështetëse 

Gjatë periudhës nuk janë kryer operacione të injektimit apo tërheqjes njëditore të likuiditetit.  
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2. NDËRHYRJET E BANKËS SË SHQIPËRISË NË TREGUN E BRENDSHËM VALUTOR GJATË 

TREMUJORIT TË TRETË TË VITIT 2020 

 

 

2.1 Veprime me bankat e nivelit të dytë  

Gjatë 3-mujorit të tretë të vitit 2020 nuk janë zhvilluar ankande për blerjen e valutës, në 

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

të datës 31 mars 2020, sikurse publikuar më poshtë:  

  

Në link-un në vijim gjeni informacion mbi ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë në tregun valutor, 

të përditësuar me ankandet e anuluara.  

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

gun_valutor/  

 

 2.3 Veprime me institucione të tjera 

 

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/
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Gjatë 3-mujorit të tretë, MFE ka rritur shumën e marrëveshjeve SWAP të pamaturuara në afër 33 

mld lekë, kundrejt 24 mld lekë në fund të 3-mujorit të dytë.  

Blerjet e zakonshme të valutës nga institucionet e huaja kanë qenë 22,756.36 USD nga IBRD, 

ndërkohë që janë blerë 2,8416445.87 euro nga programi i Komunitetit Evropian IPA dhe i janë 

shitur ASD-së 4,376,000.00 euro.  


