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KAPITULLI V: PASQYRAT FINANCIARE DHE BUXHETI I BANKËS SË 
SHQIPËRISË 
 
IV.1. TREGUESIT E BUXHETIT. 
 
Banka e Shqipërisë harton dhe zbaton buxhetin e saj per realizimin e 
funksioneve që i janë ngarkuar me ligj. 
 
IV.1.1. Parashikimi i buxhetit për vitin 2002. 
 
Aktiviteti financiar i Bankës së Shqipërisë mbështetet në administrimin e 
rezervës valutore, kreditimin e qeverisë dhe në marrëdhëniet me bankat e 
nivelit të dytë, në funksion të politikës monetare. Banka e Shqipërisë ka 
objektivat e saj që gjejnë pasqyrim në treguesit e buxhetit, të cilët miratohen 
nga Këshilli Mbikëqyrës. 
Në treguesit e parashikuar për vitin  2002 është mbajtur parasysh: 
a) Investimi i rezervës valutore të bëhet kryesisht në letra me vlerë në valutë  

me shkallë të lartë sigurie, me synim administrimin me eficiencë të saj, 
ndryshe nga viti 2001 e më parë, kur një pjesë e rëndësishme e saj 
investohej në depozita pranë bankave të huaja. 

b) Stabilitetin e arritur ne treguesit makroekonomik dhe qëndrueshmërinë në 
sistemin bankar, të shprehur dhe në programin monetar të miratuar për 
vitin 2002, duke patur parasysh një ecuri normale të depozitave dhe të 
likuiditetit në sistemin bankar, si dhe në normat e interesit; 

c) Rritjen e veprimtarisë operative dhe modernizimin, nëpërmjet 
përmirësimeve të teknologjisë informative dhe forcimin e sistemeve të 
sigurisë. 

 
IV.1.2. Realizimi i treguesve të buxhetit. 
 
Treguesit kryesorë të buxhetit për vitin 2002 janë realizuar: 
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Të ardhurat nga interesat 
-Të ardhura në valutë 
-Të ardhura nga veprimet me qeverinë 
-Të ardhurat nga kreditë përi instit.finan.
Shpenzimet për interesa 
-Shpenzimet në valutë 
-Shpenzime në lekë 
Të ardhurat neto nga interesat (1-2) 
Të ardhurat të tjera (neto) 
Gjithsej të ardhurat (neto) (3+4) 
Kosto operative 
-Kosto personeli 
-Shpenzime administrative 
-Shpenzime per administ. e aktiveve 
Shpenzime amortizimi 
Fitimi para zbritjeve (5-6-7) 

 
9,489,369 
3,194,888 
6,294,481 

 
1,377,633 
277,017 

1,100,616 
8,111,736 

15,500 
8,127,236 
665,400 
372,700 
225,450 
67,250 

522,000 
6,939,836 

 
11,635,070 
3,783,857 
7,484,936 
366,277 

1,154,668 
245,155 
909,513 

10,480,402 
43,895 

10,524,297 
473,325 
304,410 
148,231 
20,684 
321,622 

9,729,350 
 

 
2,145,701 
588,969 

1,190,455 
366,277 

(222,965) 
(31,862) 
(191.103) 
2,368,666 

28,395 
2,397,061 
(192,075) 
(68.290)    
(77.219)    
(46.566)    
(200.378) 
2.789.514 
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V.2.1 Të ardhurat në valutë janë realizuar më shumë nga plani, kryesisht për 
efekt të rritjes së rezervave valutore, nga 740 milionë usd në 776 milionë usd, 
por edhe të një norme mesatare interesi më të lartë nga parashikimi (3.23 
përqind, nga 2.59 e parashikuar). 
 
V.2.2 Të ardhurat nga veprimet për qeverinë rezultojnë me tejkalim për arsye 
të rritjes së portofolit të letrave me vlerë, nga konvertimi në borxh të 
tregtueshëm i kredisë direkte, për 5.8 miliardë lekë dhe të rritjes së yield-it të 
bonove të thesarit, si rrjedhojë e politikës së Bankës së Shqipërisë në lidhje 
me normat e interesit. 
 
V.2.3 Për të ardhurat nga kreditë për institucionet financiare nuk ka patur 
parashikim në planin e vitit 2002. Ngjarjet e veçanta të këtij viti me efekte në 
mungesën e likuiditetit në treg, imponuan edhe qëndrimin e Bankës së 
Shqipërisë, e cila kaloi në pozitat e huadhënësit për sistemin bankar, ndryshe 
nga parashikimi. 
  
V.2.4 Shpenzimet në valutë nuk janë realizuar sipas parashikimit, kryesisht 
për shkak të mosrealizimit të diferencave të rivlerësimit për letrat me vlerë, 
sipas parashikimeve të Bankës së Shqipërisë, por edhe për shkak të uljes së 
normave të interesit për llogaritë (detyrimet) me FMN dhe rezervat e 
detyrueshme të bankave tregtare në Bankën e Shqipërisë në krahasim me 
parashikimet e bëra. 
 
V.2.5 Shpenzimet ndaj detyrimeve në lekë janë realizuar më pak nga 
parashikimi, duke reflektuar ngjarjet e periudhës mars–prill të tërheqjes jo të 
zakonshme të depozitave, ndërsa ishte parashikuar thithja e likuiditeteve të 
tepërta në sistem, për një shumë monetare mbi 4 miliardë lekë, kryesisht 
nëpërmjet marrëveshjeve Repo. 
 
V.2.6 Shpenzimet administrative janë realizuar më pak nga parashikimi, 
pothuajse në të gjithë përbërësit, për shkak të mosrealizimit në kohë të disa 
shpenzimeve nga njëra anë, por edhe për shkak të konceptimit të planit si kufi 
i sipërm (maksimal). Megjithatë mosrealizimet nuk kanë penguar mbarëvajtjen 
e punës në institucion.  


