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SHQIPËRISËSHQIPËRISËSHQIPËRISËSHQIPËRISËSHQIPËRISË

V.1  SISTEMI I PAGESAVE

Banka e Shqipërisë ka si detyrim ligjor nxitjen dhe mbështetjen e sistemit të pagesave.
Për këtë, ajo është e angazhuar si në planin operacional, duke qenë i vetmi institucion

pastrimi dhe rregullimi për transaksionet në lekë, ashtu edhe në drejtim të nxitjes së reformave
në sistemin e pagesave.

V.1.1 ZHVILLIMET NË SISTEMIN E PAGESAVE

Implementimi i sistemit të ri kontabël ATM (Accounting and Treasury Management) për
automatizimin e operacioneve në Bankën e Shqipërisë, i përfunduar në tremujorin e katërt të
vitit 2002, mundësoi kalimin në fazën përfundimtare të realizimit të projektit AIPS (AlbanianAIPS (AlbanianAIPS (AlbanianAIPS (AlbanianAIPS (Albanian
Interbank PInterbank PInterbank PInterbank PInterbank Payment System), ayment System), ayment System), ayment System), ayment System), një projekt i rëndësishëm në krijimin e infrastrukturës
financiare të vendit. Projekti i implementimit të këtij sistemi u shtri në një periudhë kohore
prej 7 muajsh dhe në të u përfshinë intensivisht jo vetëm personeli i Bankës së Shqipërisë,
por edhe ai i bankave të nivelit të dytë, përfitueset e drejtpërdrejta të këtij sistemi. Projekti u
realizua nën asistencën dhe konsulencën e Bankës Botërore.

Sistemi i ri AIPS është një sistem me funksione standarde të tipit RTGS (Real Time Gross
Settlement). Ai shlyen në kohë reale dhe në mënyrë të parevokueshme të gjitha pagesat
ndërbankare me vlerë të madhe dhe mundëson monitorimin e likuiditetit dhe administrimin
e radhës së pagesave nga ana e pjesëmarrësve.

Banka e Shqipërisë mban jo vetëm rolin e pronarit dhe të operatorit të sistemit, por ajo
është gjithashtu një nga përdorueset e tij. Pjesëmarrës në sistemin AIPS janë 12 banka të
nivelit të dytë, nga 15 banka të licencuara deri në fund të vitit 2003. Të gjitha bankat e
licencuara kanë të drejtën e pjesëmarrjes në AIPS, pas çertifikimit që u bëhet nga Banka e
Shqipërisë. Tarifat e pjesëmarrjes dhe të shërbimit në AIPS janë ndërtuar sipas parimit të
mbulimit të kostove operative; ndërkohë që koston e investimit e përballon plotësisht Banka
e Shqipërisë si një kontribut për reformën e sistemit kombëtar të pagesave.

Sistemi AIPS bashkëjeton edhe me sisteme të tjera pagesash siç është ai i kleringut të
urdhërpagesave e çeqeve, që ofron Banka e Shqipërisë për klerimin dhe shlyerjen e
instruksioneve të pagesave me vlerë të vogël dhe të instrumenteve letër. Nëpërmjet këtij
sistemi shlyhen pagesat ndërbankare të iniciuara nga klientët. Banka e Shqipërisë organizon
seanca të përditshme të klerimit të këtyre instrumenteve, rezultatet neto të të cilave shlyhen
në sistemin AIPS si një grup transaksionesh të lidhura me përparësi maksimale.

Për automatizimin e këtij shërbimi, Banka e Shqipërisë ka në projektet e saj zbatimin e një
sistemi të tipit ACH (Automated Clearing House),ACH (Automated Clearing House),ACH (Automated Clearing House),ACH (Automated Clearing House),ACH (Automated Clearing House), i cili do të shërbejë për klerimin dhe
shlyerjen e pagesave me vlerë të vogël dhe do të jetë i integruar me sistemin AIPS.
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V.1.2 INSTRUMENTET E PAGESAVE

Ashtu si dhe vitet e mëparshme vazhdoi dominimi i urdhërpagesës, si instrumenti më i
përdorur me 77 për qind të vëllimit të përgjithshëm të pagesave dhe 53 për qind të vlerës
totale të pagesave për klientë.

Përdorimi i çekut  si instrument pagese përsëri mbeti i kufizuar, duke dëshmuar faktin se
ende përdorimi i tij në Shqipëri nuk po gjen veten. Tipi më i përdorur është çeku i garantuar
nga banka (çeku bankar).

Gjatë vitit 2003 pati përpjekje nga sistemi bankar për të përmirësuar infrastrukturën e
pagesave duke investuar kryesisht në drejtim të përdorimit të mjeteve elektronike të pagesës.
Vetëm gjatë vitit 2003 janë instaluar dhe janë në përdorim 12 pajisje të reja ATM, të cilat
janë vendosur jo vetëm në Tiranë por edhe në qytete të tjera të Shqipërisë.

Në fund të vitit 2003, në Shqipëri numëroheshin rreth 4300 karta debiti e krediti të përdorshme
në Lek, por megjithatë numri i pagesave elektronike përbën vetëm 3 për qind të vëllimit të
përgjithshëm të pagesave për klientë.

V.2  INTEGRIMI DHE BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR

V.2.1 INTEGRIMI

Viti 2003 ishte një vit i veçantë dhe i rëndësishëm për Shqipërinë, në procesin e integrimit
evropian, pasi shënoi çeljen, në fund të muajit janar, të bisedimeve zyrtare për

nënshkrimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian.
Banka e Shqipërisë ka qenë një anëtare aktive e grupit negociator të Qeverisë Shqiptare, i
cili koordinon punën e institucioneve të vendit në procesin e negocimit të marrëveshjes.

Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë ka diskutuar nene të marrëveshjes që kanë lidhje me:

• krijimin e institucioneve bankare dhe aktivitetet e lejuara financiare që kryejnë këto
institucione,

• liberalizimin e lëvizjeve të kapitalit, si kusht i domosdoshëm për integrimin ekonomik
me tregun unik evropian,

• problemet e parandalimit të pastrimit të parave.

Një pjesë e rëndësishme e kontributit të Bankës së Shqipërisë ka qenë dhe informimi i
Komisionit Evropian në lidhje me: zhvillimet ekonomike në vend, hartimin dhe ndjekjen e
politikës monetare në respektim të realizimit të objektivit kryesor të stabilitetit të çmimeve,
llojin e politikës monetare dhe kuadrin operacional, sistemin bankar dhe funksionin mbikëqyrës
të saj etj..

Nga ana e Bankës së Shqipërisë i është bërë e qartë përfaqësuesve të Bashkimit Evropian
se qëllimi i saj strategjik është përafrimi me Bankën Qendrore Evropiane. Ky objektiv madhor
ka gjetur pasqyrim dhe në marrëveshjet dypalëshe të Shqipërisë me Republikën e Gjermanisë,
një pikë e veçantë e së cilës është asistimi i Bankës së Shqipërisë për përafrimin me
Bankën Qendrore Evropiane.
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V.2.2 BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR

MARRËDHËNIET ME FONDIN MONETAR NDËRKOMBËTAR
Viti 2003 shënoi një ecuri të kënaqshme në drejtim të zbatimit të Nenit IV të Neneve të
Marrëveshjes me FMN-në. Në kuadër të konsultimeve për vlerësimin e ecurisë së zbatimit
të këtij neni, tre misione rishikuese të FMN-së vizituan Shqipërinë në muajt prill, korrik e
tetor. Konsultimet u fokusuan në evidentimin e zhvillimeve monetare dhe të atyre në sektorin
real si dhe në parashikimet lidhur me to, në inflacionin e rritjen ekonomike dhe në faktorët që
ndikojnë në ta, në gjendjen e sistemit bankar (gjendja e likuiditetit në sistem, rreziqet më
domethënëse dhe metodat për matjen e tyre, cilësia e protofolit të kredive si sistem, kreditimi etj.).

Në vijim të shqyrtimit të raporteve të konsultimeve dhe të objektivave të shprehur nga Qeveria
Shqiptare në Memorandumin e Politikave Ekonomike dhe Financiare, Bordi Ekzekutiv i Fondit
Monetar Ndërkombëtar pasi vlerësoi se “…ecuria e Shqipërisë gjatë vitit të parë të
marrëveshjes trevjeçare të huasë PRGF, me një inflacion të ulët, me një kurs këmbimi të
qëndrueshëm dhe efikas dhe me një konsolidim fiskal gradual, konsiderohet e kënaqshme…”1

konfirmoi rishikimin e parë dhe të dytë dhe miratoi, përkatësisht në muajt mars e korrik, dy
transhe huaje të tjera nga 4,000,000 sdr secili, në kuadrin e marrëveshjes trevjeçare të
Huasë për Zbutjen e Varfërisë dhe Rritjen Ekonomike (PRGF) të nënshkruar një vit më parë.

Një aspekt  tjetër i rëndësishëm i marrëdhënieve të Bankës së Shqipërisë me Fondin Monetar
Ndërkombëtar është edhe Programi i Asistencës Teknike, i cili ka vijuar gjatë vitit 2003 me
dy misione asistence në nivel ekspertësh, përkatësisht në muajt korrik dhe nëntor, si dhe
me takime të nivelit të lartë. Asistenca teknike e Fondit për Bankën e Shqipërisë, e cila
vlerësohet të jetë efikase, ka ndihmuar në zgjidhjen e mjaft çështjeve të bankingut qendror,
të hartimit të politikave monetare dhe të parashikimit të regjimit të inflacionit.

MARRËDHËNIET ME GRUPIN E BANKËS BOTËRORE
Bashkëpunimi pozitiv midis Bankës së Shqipërisë dhe Grupit të Bankës Botërore ishte i
pranishëm edhe gjatë vitit 2003. Ajo që vlen të theksohet ka të bëjë me faktin se asistenca
e Bankës Botërore ishte shumë e vlefshme në mbështetjen financiare që i dha sistemit të
ri të pagesave, të pagëzuar me shkurtimin AIPS, ndërkohë që, nga ana tjetër, vazhdoi të
këshillonte Bankën e Shqipërisë në lidhje me zbatimin e Planit të Zhvillimit të Mbikëqyrjes.
Ajo që përbën interes nga këndvështrimi i Bankës së Shqipërisë ka të bëjë me faktin se
angazhimi i Bankës Botërore, për të mbështetur financiarisht projekte të zbatuara nga ana
jonë, ka ardhur duke u rritur. Pas zbatimit me sukses të sistemit AIPS, Banka Botërore është
shprehur e gatshme të kontribuojë financiarisht në projekte të tjera si ai për clearing house,
për qendrën e informacionit të kredive etj..

MARRËDHËNIET ME BANKËN EVROPIANE PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM
Banka e Shqipërisë, në cilësinë e mbikëqyrësit të sistemit bankar dhe të vlerësuesit të
pavarur të zhvillimeve ekonomike në Shqipëri, ka bashkëpunuar me BERZH-in duke mbajtur
kontakte të rregullta për dërgimin e informacionit; veç kësaj, janë zhvilluar takime të nivelit
të lartë me zyrtarë të Bankës, të cilat i kanë shërbyer njohjes më të mirë me kriteret e
vlerësimit dhe forcimit të marrëdhënieve. Përfundimi i procesit të privatizimit të Bankës së
Kursimeve konsiderohet se do të ndikojë  në rritjen e pikëve të klasifikimit.

1 Njoftimi për shtyp i Departamentit të Marrëdhënieve me Jashtë  të FMN-së,  Nr. 03/102.
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MARRËDHËNIET ME BANKAT QENDRORE DHE ME INSTITUCIONE TË TJERA
Marrëdhëniet e Bankës së Shqipërisë me bankat qendrore,bankat qendrore,bankat qendrore,bankat qendrore,bankat qendrore, në përgjithësi kanë vazhduar
me po të njëjtat ritme si edhe gjatë vitit paraardhës, sidomos në drejtim të këmbimit të
informacionit e eksperiencave dhe të organizimit të veprimtarive trainuese. Vlejnë të
përmenden marrëdhëniet me Bankën Qendrore Evropiane, si dhe me bankat qendrore të
Gjermanisë, të Francës, të Çekisë, të cilat kanë qenë të fokusuara kryesisht në asistencën
teknike, nëpërmjet kurseve të trainimit afatshkurtra dhe asistencës me dokumentacion. Po
në këtë drejtim, një rritje të ndjeshme njohu edhe bashkëpunimi me Bankën Kombëtare të
Çekisë dhe me Bankën e Italisë.

Rritje të bashkëpunimit ka pasur edhe me Autoritetin për Banka dhe Pagesa të Kosovës ku
përveç vizitave të punës dhe takimeve të nivelit të lartë, për herë të parë Banka e Shqipërisë
ka ofruar eksperiencën e saj në fushën e Arshivës dhe të Protokollit, duke realizuar një vizitë
pune disaditore në ambientet  e saj. Në bisedimet e zhvilluara me Drejtorin Ekzekutiv të
Autoritetit Kosovar është rënë dakord që ky bashkëpunim të intensifikohet edhe më shumë
duke ndarë eksperiencat më të mira, gjë e cila do të vijojë në vitin 2004 me një program
asistence.

V.3   EMISIONI I MONEDHËS

V.3.1 ECURIA E MONEDHËS NË QARKULLIM

Viti 2003 u karakterizua nga zhvillime pozitive në fushën e emisionit dhe të administrimit
të monedhës shqiptare. Këto zhvillime pozitive janë reflektuar në ecurinë e monedhës

në qarkullim, e cila e mbylli vitin 2003 në nivelin 127.7 miliardë lekë ose 5.34 miliardë lekë
më pak se viti 2002.

Grafik VGrafik VGrafik VGrafik VGrafik V.1. Ecuria e parasë në qarkullim (në milionë lekë)..1. Ecuria e parasë në qarkullim (në milionë lekë)..1. Ecuria e parasë në qarkullim (në milionë lekë)..1. Ecuria e parasë në qarkullim (në milionë lekë)..1. Ecuria e parasë në qarkullim (në milionë lekë).

Gjashtëmujori i parë i vitit është karakterizuar nga arkëtime më të mëdha se pagesat,
megjithëse me tendencë rënëse. Arkëtimet më të larta janë shënuar në muajin janar, duke
u ulur gradualisht deri në muajin qershor. Në gjysmën e dytë të vitit, megjithëse arkëtimet
mbetën sërish të larta, ato janë shoqëruar me rritjen e pagesave, si rrjedhojë kryesisht e
rritjes së shpenzimeve të buxhetit në mënyrë të moderuar në muajt korrik e gusht dhe e
rritjes më të lartë të tyre në muajin dhjetor.
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Grafik VGrafik VGrafik VGrafik VGrafik V.2. Arkëtimet dhe pagesat e sistemit bankar gjatë vitit 2003 (në miliardë.2. Arkëtimet dhe pagesat e sistemit bankar gjatë vitit 2003 (në miliardë.2. Arkëtimet dhe pagesat e sistemit bankar gjatë vitit 2003 (në miliardë.2. Arkëtimet dhe pagesat e sistemit bankar gjatë vitit 2003 (në miliardë.2. Arkëtimet dhe pagesat e sistemit bankar gjatë vitit 2003 (në miliardë
lekë) .lekë) .lekë) .lekë) .lekë) .

Lidhur me strukturën e kartëmonedhave dhe të monedhave në qarkullim, përgjithësisht
është ruajtur struktura e parashikuar. Bankat e nivelit të dytë janë furnizuar me fonde duke
mbajtur parasysh si strukturën e parasë në qarkullim ashtu dhe kërkesën e tyre. Gjatë muajit
dhjetor, vlen të përmendet rritja e pranisë në qarkullim të monedhës metalike 100 lekë, duke
iu afruar shumë strukturës së parashikuar.

Grafik VGrafik VGrafik VGrafik VGrafik V.3. Monedha në qarkullim (në milionë copë)..3. Monedha në qarkullim (në milionë copë)..3. Monedha në qarkullim (në milionë copë)..3. Monedha në qarkullim (në milionë copë)..3. Monedha në qarkullim (në milionë copë).
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Grafik VGrafik VGrafik VGrafik VGrafik V.4. K.4. K.4. K.4. K.4. Kartëmonedha në qarkullim (në milionë copë).artëmonedha në qarkullim (në milionë copë).artëmonedha në qarkullim (në milionë copë).artëmonedha në qarkullim (në milionë copë).artëmonedha në qarkullim (në milionë copë).

Përsa i përket përpunimit të fondeve të arkëtuara në arkat e Bankës së Shqipërisë, ai është
bërë në përputhje me ruajtjen e autenticitetit të monedhës shqiptare, duke i përzgjedhur
kartëmonedhat sipas cilësisë së tyre, për të ndaluar riqarkullimin e kartëmonedhave që nuk
janë të  përshtatshme për qarkullim (pasi mund të jenë të grisura, të ndotura etj.). Në të
njëjtën kohë, i është kushtuar kujdes i veçantë mbajtjes së rezervave monetare, për të
plotësuar shpejt dhe në çdo kohë kërkesat e ekonomisë për kartëmonedhë e monedhë.

Gjithashtu, vëmendje i është kushtuar mbrojtjes së kartëmonedhës shqiptare nga falsifikimi.
Historikisht, kartëmonedhat e falsifikuara kanë qenë dhe janë të papërfillshme në tërësinë e
kartëmonedhave në qarkullim.

V.3.2 NUMIZMATIKA

Banka e Shqipërisë, gjatë vitit 2003, ka
zhvilluar më tej aktivitetin e saj në fushën e
numizmatikës. Gjatë këtij viti është realizuar
shtypja e disa monedhave metalike
kryesisht për qëllime numizmatike, por
dhe për t’u hedhur në qarkullim. Kështu,
u shtyp monedha metalike për qëllime
numizmatike me tematikë “90-Vjetori i
Shpalljes së Pavarësisë”, 50 lekë, pa
kurs ligjor.

Monedha përkujtimore “90-Monedha përkujtimore “90-Monedha përkujtimore “90-Monedha përkujtimore “90-Monedha përkujtimore “90-
vjetori i Shpalljes së Pvjetori i Shpalljes së Pvjetori i Shpalljes së Pvjetori i Shpalljes së Pvjetori i Shpalljes së Pavarësisë”,avarësisë”,avarësisë”,avarësisë”,avarësisë”,

50 L50 L50 L50 L50 Lekë, pa kurs ligjorekë, pa kurs ligjorekë, pa kurs ligjorekë, pa kurs ligjorekë, pa kurs ligjor.....

Monedha përkujtimore “90-vjetori iMonedha përkujtimore “90-vjetori iMonedha përkujtimore “90-vjetori iMonedha përkujtimore “90-vjetori iMonedha përkujtimore “90-vjetori i
Shpall jes së PShpall jes së PShpall jes së PShpall jes së PShpall jes së Pavarësisë”,avarësisë”,avarësisë”,avarësisë”,avarësisë”,
100 L100 L100 L100 L100 Lekë, pa kurs ligjorekë, pa kurs ligjorekë, pa kurs ligjorekë, pa kurs ligjorekë, pa kurs ligjor.....

Monedha përkujtimoreMonedha përkujtimoreMonedha përkujtimoreMonedha përkujtimoreMonedha përkujtimore
“““““Antikiteti ShqiptarAntikiteti ShqiptarAntikiteti ShqiptarAntikiteti ShqiptarAntikiteti Shqiptar ”,”,”,”,”,

20 L20 L20 L20 L20 Lekë, pa kurs ligjorekë, pa kurs ligjorekë, pa kurs ligjorekë, pa kurs ligjorekë, pa kurs ligjor.....
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Gjithashtu, janë shtypur edhe dy monedha të tjera
me tematikë “Antikiteti Shqiptar”, 20 lekë, pa kurs
ligjor dhe 50 lekë, me të njëjtën tematikë, por me
kurs ligjor. Për t’u afruar me përvojat më të zhvilluara
ndërkombëtare në këtë fushë, për herë të parë në
vitin 2003, është synuar që monedhave të shtypura
për qëllime numizmatike t’u jepet kurs ligjor gjatë
vitit 2004. Monedhë tjetër e shtypur gjatë vitit 2003
për qëllime numizmatike ishte ajo me tematikë “100-
Vjetori i vdekjes së Jeronim De Radës, 1903 - 2003”,
përkujtimore, pa kurs ligjor, 50 lekë.

Vlen të përmendet fakti, se viti 2003 ka shënuar
rritje të interesimit të numizmatëve të huaj e
shqiptarë për të blerë e për të koleksionuar
kartëmonedha shqiptare, që aktualisht janë në
qarkullim.

Për herë të parë gjatë vitit 2003 u bë publikimi i
katalogut “Monedhat dhe Kartëmonedhat e
Shqipërisë”, botim i Bankës së Shqipërisë, i cili
mund të quhet si enciklopedia e monedhës dhe e kartëmonedhës shqiptare.

V.4  KONTROLLI I BRENDSHËM GJATË VITIT 2003

Funksioni i kontrollit të brendshëm të Bankës së Shqipërisë ushtrohet në zbatim të kërkesave
të nenit 54, të ligjit “Për Bankën e Shqipërisë”.

Auditet dhe kontrollet e kryera gjatë vitit 2003 kanë vlerësuar punën e kryer nga strukturat e
tjera të Bankës së Shqipërisë, bazuar në metodat që  përdoren aktualisht edhe në bankat e
tjera qendrore. Për këtë qëllim, shërben edhe anëtarësimi në Institutin e Auditorëve të
Brendshëm (IIA në SHBA), që u mundësua gjatë vitit 2003.

Gjatë vitit 2003, është realizuar një numër total prej 43 auditesh. Mesatarja mujore e auditeve
është 3.6 në muaj. Prej tyre, në zbatim të planit vjetor, janë realizuar 40 kontrolle të funksioneve
dhe vetëm 3 janë procedura të veçanta, të realizuara me sugjerim të administratorëve të
bankës, që kryesisht kanë të bëjnë me kontrolle të specializuara me temë të veçantë.

Gjatë vitit 2003, në përputhje me rekomandimet e institucioneve ndërkombëtare, janë kryer
audite edhe në sektorin e statistikës, për të verifikuar saktësinë e shifrave që i përkasin
bilancit të Bankës së Shqipërisë për çdo tremujor. Karakteristikë për këtë vit është edhe
rritja e kontrollit të teknologjisë së informacionit nga Departamenti i Kontrollit.

Të gjitha rekomandimet e dhëna, të dala si rezultat i auditeve të ushtruara, kanë pasur për
qëllim forcimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm në bankë, duke ndikuar në këtë mënyrë
në rritjen e rolit parandalues të auditit. Nga kontrollet e ushtruara në vitin 2003, janë konstatuar
tre raste me dëm ekonomik dhe janë arkëtuar shumat respektive nga personat përgjegjës.
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