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V.1 SISTEMI I PAGESAVE

• Objektivat e sistemit

Një nga detyrat kryesore të Bankës së Shqipërisë (mbështetur në ligjin “Për 
Bankën e Shqipërisë”) është nxitja dhe mbështetja e zhvillimit të një sistemi 
pagesash të sigurt dhe eficient. 

Në drejtim të stimulimit të funksionimit normal të sistemit të pagesave, Banka 
e Shqipërisë është e përfshirë jo vetëm në hartimin dhe reformimin e kuadrit 
rregullator e procedurial për sistemin dhe instrumentet e pagesave, por edhe në 
mbikëqyrjen e operacioneve, duke qenë njëkohësisht dhe i vetmi institucion që 
organizon dhe lehtëson shlyerjen e pagesave dhe të letrave me vlerë në vend.

Synimi i Bankës së Shqipërisë ka qenë dhe mbetet ndërtimi i një sistemi 
pagesash në përputhje me 10 Parimet Themelore për sistemet e rëndësishme 
të pagesave, të përcaktuara nga BIS/CPSS.

• Komunikimi dhe Transparenca

Një nga përgjegjësitë e Bankës së Shqipërisë si bankë qendrore, në 
përputhje me parimet themelore për sistemet e rëndësishme të pagesave, është 
të mbikëqyrë sistemin në mënyrë efektive, të përgjegjshme dhe transparente. 

Për të bashkërenduar punën e të gjithë pjesëmarrësve në sistem, Banka e 
Shqipërisë ka krijuar një forum ndërbankar të përhershëm, Komitetin Kombëtar 
të Pagesave. Ky Komitet mblidhet rregullisht për t’u konsultuar, si edhe për 
të miratuar marrëveshje ndërbankare, që kanë për qëllim mirëfunksionimin 
e sistemit të pagesave në Shqipëri. Si pjesë e mekanizmit të konsultimit, 
përfaqësues nga bankat e nivelit të dytë ftohen rregullisht (janë krijuar komitete 
koordinatorësh për projektet në proces) për të paraqitur sugjerimet e tyre për 
përmirësimin e sistemit.

Banka e Shqipërisë publikon në mënyrë të vazhdueshme informacione 
mbi zhvillimet në sistemin e pagesave, mbi kuadrin rregullator përkatës, si 
dhe është e angazhuar në fushatën mbarëkombëtare të kanalizimit të parasë 
– cash në sistemin bankar.

V.1.1 ZHVILLIMET NË SISTEMIN E PAGESAVE

• Sistemi Shqiptar i Pagesave Ndërbankare – AIPS
Në vijim të një pune të kujdesshme dhe intensive gjatë vitit 2003, muaji 

janar 2004 shënoi fillimin e operacioneve të Sistemit Shqiptar të Pagesave 

KAPITULLI V. AKTIVITETE TË TJERA TË BANKËS SË 
SHQIPËRISË



Raporti Vjetor

102 Banka e Shqipërisë

2004
Ndërbankare (AIPS – Albanian Interbank Payment System). Ky ishte një projekt 
i rëndësishëm, dhe u konsiderua si infrastruktura kryesore lidhëse e thuajse të 
gjithë sistemit bankar. Sistemi është realizuar në përputhje me standardet dhe 
me parimet më të mira ndërkombëtare, duke u bazuar në teknologji moderne 
e bashkëkohore. Projekti u realizua nën asistencën dhe konsulencën e Bankës 
Botërore.

Sistemi AIPS synon:
i) përmirësimin e sigurisë dhe të eficiencës në sistemin bankar, duke 

bërë të mundur shkëmbimin dhe shlyerjen e shpejtë dhe elektronike të 
pagesave me vlerë të madhe mes bankave;

ii) ofrimin, Bankës së Shqipërisë, të një mjeti eficient të administrimit të 
rrezikut sistemik; dhe

iii) krijimin e një platforme të përshtatshme teknike dhe operacionale për 
zhvillimin e mëtejshëm në sistemin e pagesave dhe në sistemet e lidhura 
financiare.

Pjesëmarrëse në sistem janë të gjitha bankat e nivelit të dytë (Banka 
Dardania është pjesëmarrëse indirekte) dhe Banka e Shqipërisë. Kjo e fundit 
është në rolin e pronarit të sistemit si edhe mbikëqyr, organizon, administron 
dhe operon sistemin.

Sistemi AIPS ekzekuton shlyerjen bruto e në kohë reale të të gjitha pagesave 
me vlerë të madhe (ndryshe të kategorizuara si pagesa me rëndësi sistemike, 
aktualisht me vlerë mbi 1 milion lekë) brenda territorit të Shqipërisë, në 
mënyrë të parevokueshme dhe të pakushtëzuar (bankat kanë mundësinë e 
vendosjes dhe të administrimit të prioriteteve për pagesat e tyre). Sistemi u 
mundëson pjesëmarrësve në të monitorimin dhe administrimin më të mirë të 
likuiditeteve të tyre (sistemi siguron informacion në kohë reale për gjendjen e 
llogarisë, rezervave të lira, pagesat në pritje për t’u ekzekutuar). Gjithashtu, 
sistemi AIPS krijon mundësinë e kreditimit nga Banka e Shqipërisë për bankat 
e nivelit të dytë, me qëllim plotësimin e nevojave të bankave për likuiditet 

brenda ditës dhe garantimin e vijueshmërisë 
normale të funksionimit të sistemit, në përputhje 
me vendimet dhe me objektivat e miratuara të 
politikës monetare.

Baza ligjore për funksionimin e sistemit përbëhet 
nga rregullorja për “Rregulla dhe Procedura të 
Sistemit Shqiptar të Pagesave Ndërbankare – AIPS” 
miratuar me vendimin nr. 103, datë 10.12.2003 
të Këshillit Mbikëqyrës, Kontrata e Pjesëmarrjes 
në Sistem, si dhe rregullat e procedurat për çdo 
pjesëmarrës në sistem. Gjithashtu, gjatë vitit 
2004, me vendimin nr. 20, datë 24.03.2004 u 
miratua rregullorja “Mbi kredinë brenda ditës”, 
mbi të cilën u bazuan dhe marrëveshjet përkatëse 
ndërmjet Bankës së Shqipërisë dhe bankave të 
nivelit të dytë.



Raporti Vjetor 2004

Banka e Shqipërisë 103

Gjatë vitit 2004, nëpërmjet sistemit AIPS u qarkullua një vëllim prej 2,176 
miliardë lekësh, ku afërsisht 58 për qind përbëhej nga veprime të iniciuara 
nga Banka e Shqipërisë, 25 për qind nga veprimet e letrave me vlerë, ndërsa 
17 për qind nga veprimet ndërbankare dhe për klientelën.

Veprimet e iniciuara nga Banka e Shqipërisë përbëhen kryesisht nga 
operacionet monetare (veprimet valutore, investime në letrat me vlerë, kredi 
dhe depozita – 72 për qind), veprime me cash-in (Banka e Shqipërisë furnizon 
me cash degët e saj si dhe bankat e nivelit të dytë – 14 për qind) dhe buxheti 
i shtetit (veprimet e kryera me llogarinë e buxhetit të shtetit – 14 për qind).

• Shërbimi i kleringut

Nëpërmjet kleringut (Banka e Shqipërisë e 
ka ofruar si shërbim që në vitin 1997), ofrohet 
përpunimi dhe klerimi i instruksioneve të 
pagesave me vlerë të vogël dhe të instrumenteve 
letër të iniciuara nga klientët e bankave. 

Banka e Shqipërisë mundëson shlyerjen me 
bazë neto të të gjitha pagesave me vlerë të 
vogël, të kanalizuara në sistem nga bankat në 
mbyllje të seancës së kleringut. Që nga viti 1999 
shumica e urdhërpagesave kalojnë në klering 
nëpërmjet rrjetit të SWIFT-it, ndërsa klerimi i 
çeqeve realizohet nëpërmjet shkëmbimit fizik të 
tyre në seancat e kleringut, që zhvillohen çdo 
ditë pranë Bankës së Shqipërisë. Ekzekutimi i 
këtyre instruksioneve të shlyerjes neto kryhet në 
sistemin AIPS.

Gjatë vitit 2004, sistemi i kleringut kanalizoi pagesat me vlerë deri në 1 
milion lekë (urdhërpagesat me vlerë më të madhe kalojnë direkt në sistemin 
AIPS ku shlyhen bruto). Instrumenti më shumë i përdorur gjatë vitit 2004 ishte 
urdhërpagesa, me 89 për qind të vëllimit të pagesave dhe gati 76 për qind 
të vlerës së pagesave për klientët. Përdorimi i çekut si instrument pagese 
vazhdon të mbetet në nivele modeste. Tipi më i përdorur është çeku bankar.

Tabelë V.1. Shpërndarja e 
veprimeve në numër dhe në 
vlerë (në miliardë lekë).

Tabelë V.2. Përdorimi i çekut 
dhe urdhërpagesës.
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• Mjetet elektronike 

Viti 2004 shënoi një hap tjetër në përpjekjet e sistemit bankar për 
përmirësimin dhe modernizimin e infrastrukturës së pagesave, duke investuar 
më tej në drejtim të përdorimit të mjeteve elektronike të pagesave. 

Numri i terminaleve pranuese ka ardhur duke u rritur, trend më i dukshëm 
ky në gjysmën e dytë të vitit 2004. Në fund të vitit 2004 numri i ATM-ve 
ishte 93, kurse i POS/EFTPOS-eve 155, kundrejt 22 dhe 53 respektivisht për 
fundvitin 2003. Sipas raportimeve të bankave pranë Bankës së Shqipërisë, 
pajisjet pranuese të kartave (ATM dhe POS) operojnë kryesisht në Lekë.

Vetëm gjatë vitit 2004, numri i kartave (cash-i, 
debiti dhe krediti) në përdorim u rrit me rreth 3.7 
herë (në dhjetor 2004 numëroheshin 34,094 
karta). Kartat janë lëshuar kryesisht në lekë, 
ndërsa lloji më shumë i përdorur është karta me 
funksion cash-i. Theksojmë se me zhvillimet e 
fundit në shërbimet e ofruara dhe me zgjerimin 
e rrjetit të pajisjeve pranuese të kartave, bankat 
po i përshtatin kartat e tyre me funksion cash-i 
në karta me funksion debitimi. Kështu, e njëjta 
kartë mund të përdoret lehtësisht si në ATM-të e 
bankës ashtu edhe në çdo pikë (POS/EFTPOS) 
ku pranohet ajo kartë. Gjithashtu, pjesa më e 
madhe e kartave të lëshuara funksionojnë për 
momentin si një monedhë – një kartë, kurse vetëm 
një numër i vogël kartash e lejojnë përdoruesin e 
tyre të ketë akses në më shumë se një monedhë.

V.1.1 PROJEKTET E ARDHSHME MBI SISTEMIN E PAGESAVE

• Projekti - Sistemi i Kryqëzimit të Pagesave me Vlerë të Vogël – AECH
Në linjë me objektivin e zhvillimit të një sistemi të besueshëm, të sigurt dhe 

të integruar pagesash dhe klerimi, hapi i dytë i ndërmarrë gjatë vitit 2004 
nga Banka e Shqipërisë ishte fillimi i zbatimit të projektit për kryqëzimin e 
pagesave me vlerë të vogël (AECH – Albanian Electronic Clearing House). 
Ky sistem, që do të mbështetet dhe integrohet tek ai AIPS, do të mundësojë 
automatizimin e shërbimit të kleringut që ofrohet aktualisht nga Banka e 
Shqipërisë për përpunimin e pagesave me vlerë të vogël. Ky projekt realizohet 
nën asistencën dhe konsulencën e Bankës Botërore. Pritet që vënia në përdorim 
e sistemit AECH (parashikohet në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2005) të sjellë 
përfitime të ndjeshme në sistemin e pagesave në drejtim të automatizimit të 
proceseve e njëkohësisht rritjes së saktësisë, shpejtësisë dhe uljes së kostove 
të përpunimit.

Sistemi AECH mundëson shlyerjen me bazë neto të të gjitha pagesave me 
vlerë të vogël, të kanalizuara në mënyrë elektronike në sistem nga bankat 
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(pjesëmarrja është e ngjashme me AIPS), në orare të përcaktuara (në mbyllje 
të seancës/ave së kleringut). Ekzekutimi i këtyre instruksioneve të shlyerjes 
neto do të kryhet në mënyrë të parevokueshme në sistemin AIPS. Bankat kanë 
mundësi të monitorojnë dhe të administrojnë radhën e pagesave në grup si 
dhe likuiditetet e tyre.

• Projekti - për Klerimin e Kartave

Në vijim të objektivave të saj për rritjen e qarkullimit të parasë nëpërmjet 
sistemit bankar, dhe në rolin e saj si promovuese e prezantimit të instrumenteve 
të reja e zhvillimit të infrastrukturave të nevojshme për modernizimin e sistemit 
të pagesave, Banka e Shqipërisë, ka në projektet e saj krijimin e një sistemi 
për klerimin e kartave elektronike. Synimi kryesor është lehtësimi i përdorimit 
të kartave elektronike nga klientët, si dhe klerimi i veprimeve të kryera në 
monedhën vendase.

V.2 INTEGRIMI EVROPIAN DHE BASHKËPUNIMI 
NDËRKOMBËTAR

V.2.1 INTEGRIMI EVROPIAN

Bisedimet zyrtare për nënshkrimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asocimit 
midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, vazhduan edhe gjatë vitit 2004. 
Banka e Shqipërisë ka qenë një pjesëmarrëse aktive në grupin negociator të 
Qeverisë Shqiptare, i cili bashkërendon punën e institucioneve përkatëse në 
procesin e negocimit të marrëveshjes me Bashkimin Evropian.

Në kuadër të angazhimeve që rrjedhin nga procesi i stabilizim-asociimit, 
Banka e Shqipërisë ka qenë dhe vazhdon të jetë në bashkëpunim me Ministrinë 
e Integrimit Evropian, në lidhje me hartimin e Planit Kombëtar për Përafrimin e 
Legjislacionit duke u përqendruar në çështjet që kanë të bëjnë me kapitullin 4 
(lëvizja e lirë e kapitalit) dhe kapitullin 11 (bashkimi ekonomik dhe financiar) 
të legjislacionit evropian. 

Në të njëjtën kohë, Banka e Shqipërisë ka përgatitur versionin paraprak 
të matricës për liberalizimin e llogarisë kapitale. Hartimi i kësaj matrice 
është bërë duke u bazuar në detyrimet që rrjedhin nga draft-Marrëveshja e 
Stabilizim-Asocimit si dhe është përfituar nga përvoja e vendeve të rajonit që 
kanë qenë të angazhuara në të njëjtin proces. Vlerësimet e para nga Drejtoria 
e Çështjeve Ekonomike dhe Financiare të Komisionit Evropian kanë qenë 
pozitive.

Synimi strategjik i Bankës së Shqipërisë është përafrimi institucional, 
organizativ dhe operacional me Sistemin Evropian të Bankave Qendrore dhe 
më konkretisht, me Bankën Qendrore Evropiane. Për këtë qëllim, një nga 
pikat e Protokollit të Bashkëpunimit Ekonomik të Shqipërisë me Republikën 
Federale të Gjermanisë parashikon dhënien e asistencës për përafrimin me 
Bankën Qendrore Evropiane. Gjatë vitit 2004, në bashkëpunim me GTZ-në 
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është përcaktuar edhe një program i qartë për asistencën teknike, që do të 
ofrohet nga ekspertë evropianë së bashku me hapat e nevojshëm për zbatimin 
e kësaj asistence. Në të njëjtën kohë, është përvijuar nevoja e “binjakëzimit” 
së Bankës së Shqipërisë me një bankë anëtare të Sistemit Evropian të Bankave 
Qendrore, me synim thithjen e ekspertizës në një bazë më të qëndrueshme 
gjatë procesit të përafrimit. 

Banka e Shqipërisë gjithashtu, ka informuar Komisionin Evropian në lidhje 
me zhvillimet ekonomike në vend, hartimin dhe zbatimin e politikës monetare 
me theks të veçantë në arritjen e synimit kryesor të qëndrueshmërisë së 
çmimeve, llojin e politikës monetare dhe kuadrit operacional, zhvillimet në 
sistemin bankar dhe funksionin mbikëqyrës etj..

V.2.2 BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR

• Marrëdhëniet me Fondin Monetar Ndërkombëtar

Në kuadër të konsultimeve për vlerësimin e zbatimit të detyrimeve, që 
rrjedhin nga marrëveshja midis autoriteteve shqiptare dhe FMN-së, në muajt 
prill, korrik dhe dhjetor, Shqipërinë e vizituan tre misione rishikuese të FMN-
së. Gjatë qëndrimeve të tyre në Shqipëri, misionet e FMN-së patën takime 
me administratorët e Bankës së Shqipërisë. Në këto takime, në përgjithësi 
u vlerësuan arritjet e Bankës së Shqipërisë në kuadër të Memorandumit të 
Politikave Ekonomike dhe Financiare të nënshkruar midis Bankës së Shqipërisë, 
Ministrisë së Financave dhe FMN-së. 

Në veçanti, u vlerësuan mbajtja e inflacionit sipas objektivave të Bankës 
së Shqipërisë (2-4 për qind), mbajtja e një kursi të këmbimit relativisht të 
qëndrueshëm dhe përpjekjet për modernizimin e sistemit bankar. Në të njëjtën 
kohë, u shpreh mbështetje dhe u inkurajua plani afatmesëm për reduktimin 
e cash-it në ekonomi. Tema të tjera që u mbuluan në këto takime si dhe në 
kontaktet e anëtarëve të misionit me ekspertët e Bankës së Shqipërisë ishin 
zhvillimet monetare dhe inflacioni, zhvillimet në kursin e këmbimit, rritja e 
kreditimit, zhvillimet në sektorin real dhe ndryshimet në kuadrin rregullativ të 
mbikëqyrjes bankare.

Bazuar në raportet e konsultimeve dhe në synimet e shprehura nga Qeveria 
Shqiptare në Memorandumin e Politikave Ekonomike dhe Financiare, Bordi 
Ekzekutiv i FMN-së, në janar dhe korrik, bëri përkatësisht rishikimin e tretë 
dhe të katërt të ecurisë ekonomike nën programin për Zbutjen e Varfërisë 
dhe Rritjen Ekonomike (PRGF), të miratuar më 21.07. 2002. Pasi arriti në 
përfundimin se ecuria e Shqipërisë gjatë vitit të dytë të programit PRGF ka 
qenë në përgjithësi e kënaqshme, me një rritje ekonomike të fortë, bilanc 
pagesash të jashtme në përmirësim dhe me rezerva valutore që kanë tejkaluar 
objektivat e programit, të shoqëruar edhe me administrimin me zotësi të 
likuiditetit nga Banka e Shqipërisë dhe me një normë të ulët të inflacionit, 
Bordi Ekzekutiv i FMN-së miratoi lëvrimin e dy transheve me respektivisht 5.9 
milionë  dhe 6 milionë dollarë amerikanë.
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Në muajin shkurt, Bankën e Shqipërisë e vizitoi edhe Misioni i Asistencës 
Teknike të FMN-së, i cili u fokusua në fushat e mbikëqyrjes bankare, në zbatimin 
e standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit dhe pagesave, në aplikimin e 
standardeve të statistikave monetare, integrimin e Bankës së Shqipërisë në 
Sistemin Monetar Evropian etj.. Në të njëjtën kohë, nga Banka e Shqipërisë u 
shpreh kërkesa që t’i ofrohet asistencë në fushën e shënjestrimit të inflacionit. 
Asistenca e deritanishme e FMN-së për Bankën e Shqipërisë konsiderohet si 
e qëndrueshme dhe e frytshme, me një ndikim të konsiderueshëm në arritjen 
e standardeve bashkëkohore të bankingut qendror.

• Marrëdhëniet me Grupin e Bankës Botërore

Ashtu si edhe në vitet e mëparshme, pati një vazhdim të bashkëpunimit të 
frytshëm midis Bankës së Shqipërisë dhe Bankës Botërore. Ky bashkëpunim 
përqendrohet në asistencën financiare dhe teknike që Banka Botërore vazhdon 
t’i japë Bankës së Shqipërisë. Në këtë kontekst, rëndësi të veçantë ka mbështetja 
financiare për Projektin e Kryqëzimit të Pagesave të Vogla (AECH), i cili do t’i 
shërbejë modernizimit të mëtejshëm të sistemit të pagesave dhe afrimit të tij me 
standardet ndërkombëtare. Përurimi i punës për zbatimin e këtij projekti u bë në 
nëntor 2004 me pjesëmarrjen e drejtuesve të lartë nga Banka Botërore. 

Gjithashtu, asistenca financiare nga Banka Botërore ka konsistuar edhe 
në mbështetjen e programit FSAP për modernizimin e mbikëqyrjes bankare, 
zhvillimin dhe modernizimin e statistikave të Bankës së Shqipërisë dhe për  
administrimin e burimeve njerëzore. Vlen të përmendet fakti që Banka Botërore 
vazhdimisht ka shprehur gatishmërinë për të ndihmuar Bankën e Shqipërisë 
në zbatimin e projekteve që kanë për qëllim final konsolidimin, modernizimin 
dhe qëndrueshmërinë e sistemit bankar shqiptar.

• Marrëdhëniet me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH)

Banka e Shqipërisë, në cilësinë e mbikëqyrësit të sistemit bankar dhe të 
vlerësuesit të pavarur të zhvillimeve ekonomike në Shqipëri, ka mbajtur kontakte 
të vazhdueshme me BERZH-in, kryesisht në drejtim të ofrimit të informacionit 
dhe statistikave për zhvillimet në ekonominë shqiptare në përgjithësi, dhe për 
sektorin financiar në veçanti. Privatizimi i Bankës së Kursimeve ka ndikuar në 
rritjen e pikëve, përsa i përket vlerësimit të BERZH-it, për reformat në sektorin 
bankar shqiptar. Privatizimi i Bankës së Kursimeve, përmirësimi i mbikëqyrjes 
bankare dhe rritja e ndërmjetësimit financiar,  kanë ndikuar në rritjen e pikëve 
të vlerësimit ndaj Shqipërisë. Kështu, indeksi për reformat në sektorin bankar 
shënoi një rritje të konsiderueshme nga 2.3 në 2.7.

• Marrëdhëniet me bankat qendrore dhe me institucionet e tjera

Edhe gjatë vitit 2004, marrëdhëniet me bankat e tjera qendrore jashtë rajonit 
përgjithësisht kanë vazhduar me të njëjtin nivel si edhe në vitin paraardhës, 
me theks të veçantë në thithjen e përvojës së këtyre bankave në fusha të 
ndryshme si dhe në organizimin e veprimtarive trainuese. Vlen të përmenden 
marrëdhëniet me bankat qendrore të Francës, të Gjermanisë, të Hollandës 



Raporti Vjetor

108 Banka e Shqipërisë

2004
dhe të Republikës Çeke, të cilat kanë qenë të përqendruara në ofrimin e 
asistencës teknike, kryesisht nëpërmjet kurseve dhe seminareve afatshkurta 
të trainimit si dhe nëpërmjet ofrimit të materialeve të nevojshme. Një rritje të 
ndjeshme njohu dhe bashkëpunimi me Bankën e Italisë, ku u hodhën hapa 
përpara për intensifikimin e marrëdhënieve midis dy bankave si dhe për krijimin 
e lidhjeve të vazhdueshme dhe të qëndrueshme me këtë bankë.

Marrëdhënie të mira janë mbajtur edhe me bankat qendrore të rajonit. Gjatë 
takimeve të realizuara është këmbyer përvoja e punës e veçanërisht informacioni, 
i cili ka shërbyer për të përsosur hapat në realizimin e synimit të përbashkët 
të të gjitha vendeve të Ballkanit, përafrimin me Sistemin Evropian të Bankave 
Qendrore. Vlen të përmendet bashkëpunimi me Bankën Qendrore të Malit të Zi 
dhe Bankën Kombëtare të Maqedonisë, me të cilat priten së shpejti të firmosen 
edhe Memorandumet e Mirëkuptimit në fushën e Mbikëqyrjes Bankare.

Për vetë rëndësinë që mbartin, një kujdes të veçantë Banka e Shqipërisë 
i kushton konsolidimit dhe intensifikimit të marrëdhënieve me Autoritetin për 
Banka dhe Pagesa të Kosovës (ABPK). Në këtë kuadër, gjatë vitit 2004 janë 
përcaktuar fushat kryesore të bashkëpunimit midis Bankës së Shqipërisë dhe 
ABPK, konkretisht në, sistemin e pagesave dhe atë të statistikave monetare 
dhe bilancit të pagesave.

V.3 EMISIONI I MONEDHËS 

Viti 2004 u karakterizua nga zhvillime pozitive në fushën e emisionit dhe të 
administrimit të monedhës shqiptare. Emetimi i monedhës dhe monedha në 
qarkullim, i janë përgjigjur politikës monetare të Bankës së Shqipërisë.

V.3.1 EMETIMI I MONEDHËS

Në datën 1 shtator 2004, Banka e Shqipërisë hodhi në qarkullim 
kartëmonedhën e prerjes 5000 lekë, emetim i vitit 2001. Me hedhjen në 
qarkullim edhe të kësaj kartëmonedhe, përfundoi nxjerrja në qarkullim e 
kartëmonedhave të rishtypura, emetim i vitit 2001, me vlerë nominale 5000 
lekë, 1000 lekë, 500 lekë dhe 200 lekë.

Gjithashtu, Banka e Shqipërisë në datën 1 gusht 2004, hodhi në qarkullim 
monedhën metalike të prerjes 50 lekë, emetim i vitit 2003, me kurs ligjor, 
me tematikë “Antikiteti Shqiptar”. Emetimi i kësaj monedhe krijoi mundësinë 
që publiku të ketë në dorë një monedhë, e cila i përkushtohet historisë dhe 
kulturës shqiptare.

V.3.2 ECURIA E MONEDHËS NË QARKULLIM

Monedha në qarkullim1 u rrit me 10.8 për qind ose 13.8 miliardë lekë 
gjatë vitit 2004, duke arritur në nivelin 141 miliardë lekë në fund të vitit. 

1 Paraja në qarkullim ndryshon nga paraja jashtë bankave (e analizuar në kapitullin III) nga gjendja 
e arkave të bankave tregtare.
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Shtimi i monedhës në qarkullim i është 
përgjigjur politikës monetare të Bankës së 
Shqipërisë, rritjes ekonomike dhe programit të 
përgjithshëm të zhvillimit ekonomik e financiar 
të vendit. Arkëtimet e parave të bankave të 
nivelit të dytë nga Banka e Shqipërisë, shënuan 
rritje të konsiderueshme në vitin 2004. Kjo rritje 
me 13.2 për qind flet për tendencën e rritjes së 
qarkullimit të parave nga subjektet dhe individet, 
nëpërmjet kanaleve bankare.

Tremujori i parë i vitit u karakterizua nga 
pakësimi i monedhës në qarkullim, si pasojë e 
arkëtimeve të larta në muajt janar, shkurt dhe 
mars. Në gjysmën e dytë të vitit dhe, veçanërisht, 
në muajt korrik, gusht, nëntor e dhjetor, u 
evidentua shtim i monedhës në qarkullim. Shtimi 
i monedhës në qarkullim erdhi si rrjedhojë e 
rritjes së pagesave kryesisht nga shpenzimet 
buxhetore, si dhe nga ndërhyrjet e Bankës së 
Shqipërisë në tregun valutor.

Në kuadrin e programit për reduktimin e 
cash-it në ekonomi, vëmendje i është kushtuar 
furnizimit të bankave me kartëmonedha për 
plotësimin e kërkesave të klientëve të tyre për 
tërheqjen e parave me sisteme automatike 
(ATM). Struktura e kartëmonedhave dhe të 
monedhave në qarkullim ka qenë përgjithësisht 
sipas parashikimit. Bankat e nivelit të dytë janë 
furnizuar me fonde, duke mbajtur parasysh 
si strukturën e parasë në qarkullim ashtu dhe 
kërkesën e tyre.

Përsa i përket përpunimit të fondeve, fondet 
e dërguara nga bankat e nivelit të dytë në 
arkat e Bankës së Shqipërisë, përpunohen me 
makina sortimi të teknologjisë së lartë, të cilat 
mundësojnë saktësi në numërim, në kontroll 
dhe në seleksionimin e kartëmonedhave të 
dëmtuara dhe të falsifikuara. Ato sigurojnë 
që kartëmonedhat që hidhen në qarkullim të 
jenë në përputhje me aktet rregullative, për 
ruajtjen e autenticitetit të monedhës shqiptare. 
Në të njëjtën kohë, rezervat monetare, janë 
të mjaftueshme për të plotësuar kërkesat e 
ekonomisë, për kartëmonedhë e monedhë, në 
përputhje me strategjinë afatmesme të Bankës 
së Shqipërisë.
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Gjithashtu, vëmendje i është kushtuar mbrojtjes së kartëmonedhës shqiptare 

nga falsifikimi. Historikisht, ashtu sikurse dhe në vitin 2004, kartëmonedhat e 
falsifikuara janë të papërfillshme në tërësinë e kartëmonedhave në qarkullim. 
Që nga viti 1992, kartëmonedhat e falsifikuara, përfaqësojnë rreth 0,012 
për qind të numrit të kartëmonedhave në qarkullim me kurs ligjor. Gjatë 
këtij viti, nga sistemi bankar u konstatuan gjithsej 973 copë kartëmonedha të 
falsifikuara. Shpërndarja e tyre sipas prerjeve është si më poshtë:

V.3.1 NUMIZMATIKA

Banka e Shqipërisë, në vijim të praktikave të shtypjes së monedhave metalike 
për qëllime numizmatike, gjatë vitit 2004 realizoi në monedha metalike dy 

tematika, atë të antikitetit shqiptar dhe objekte 
të trashëgimisë kulturore (kostumet popullore në 
Shqipëri), pa kurs ligjor.

Tematikat u trajtuan në monedhat me prerje 
50 lekë, me synim krijimin e një vijimësie në 
madhësinë e monedhave dhe në përbërjen e tyre. 

Nga tematika e antikitetit shqiptar, në këtë 
vit u zgjodh të paraqitet në monedhë mozaiku  
“Bukuroshja e Durrësit”, si një objekt kulturor e 
historik i periudhës së shekullit IV, para Krishtit. 
Ky mozaik, i cili u zbulua në vitin 1916, është 
një punim me gurë natyralë. Bukuroshja në 
të përfaqëson hyjneshën “Eulithea”. Mozaiku 
ndodhet në Muzeun Historik Kombëtar.

Monedha tjetër me tematikë “Objekte të 
trashëgimisë kulturore” u zgjodh me synim 
pasqyrimin e traditës shqiptare në këtë fushë. 

Nga kjo tematikë, në monedhë, paraqitet 
kostumi tipik tradicional shqiptar, një fustanellë 
për burra, e përftuar nga një gravurë historike 
e shekullit XIX, periudhë në të cilën ky kostum 
përdorej në të gjitha trevat e Shqipërisë, në veri 
dhe në jug. Pas viteve 30, ky kostum vazhdon të 
përdoret në jug të Shqipërisë. 

Gjithashtu, është zgjedhur edhe një element 
figurativ “pushka e gjatë shqiptare”, e gjetur me 
këtë emërtim në dokumentet historike të shekullit 
XVIII.

Tabelë V.3. Pesha e 
kartëmonedhave të 

falsifikuara sipas prerjeve 
(në përqindje).
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Gjatë këtij viti u realizua popullimi i faqes së Bankës së Shqipërisë në 
internet, për fushën e numizmatikës. Në të, janë paraqitur pjesa më e madhe 
e monedhave metalike dhe e kartëmonedhave shqiptare në vite. Gjithashtu, 
në këtë faqe, lexuesit i ofrohet edhe mundësia e gjetjes së informacionit, 
lidhur me to. Gjatë vitit 2004, faqja e Bankës së Shqipërisë me emërtimin 
“Paraja”, renditet ndër site-et, më të vizituara të saj.

V.4 ZHVILLIME NË FUNKSIONIN E KONTROLLIT TË 
BRENDSHËM.

Departamenti i Kontrollit ushtron detyrat e tij sipas kërkesave të nenit 54 të 
ligjit “Për Bankën e Shqipërisë”.

Edhe gjatë vitit 2004, auditi ka vlerësuar zbatimin e ligjeve dhe të rregulloreve 
në strukturat e Bankës së Shqipërisë, kjo mbi bazën e metodave bashkëkohore 
që ndiqen edhe nga bankat e tjera qendrore. Krahas anëtarësimit në Institutin 
e Auditorëve të Brendshëm (IIA në SHBA), nga ana e bankës u mundësua edhe 
blerja e një programi të veçantë (ACL) në ndihmë të Departamentit të Kontrollit, 
për të realizuar auditime sa më pranë standardeve ndërkombëtare.

Gjatë këij viti janë realizuar 48 audite e kontrolle, me një mesatare mujore 
të auditeve prej 4 në muaj. Në zbatim të programit vjetor kanë qenë 43 audite 
dhe vetëm 5 ishin procedura të veçanta, të realizuara sipas sugjerimeve dhe 
kërkesave të administratorëve të Bankës së Shqipërisë. Karakteristikë vazhdon 
të mbetet zgjerimi i fushës ku kryhen auditet, sidomos në ato të vlerësimeve 
për sistemet të tyre të kontrollit të brendshëm në sistemet e reja të teknologjisë 
së informacionit, që janë instaluar e po instalohen aktualisht në institucion.

Në auditet dhe kontrollet e ushtruara nga inspektorët e kontrollit, krahas 
mospërputhjeve të konstatuara e rekomandimeve përkatëse për to, janë dhënë 
vazhdimisht rekomandime për plotësime ose përmirësime të rregulloreve, 
procedurave të ndjekura e manualeve të punës. Të gjitha rekomandimet e 
dhëna kanë pasur synim zbatimin korrekt të ligjeve, të akteve nënligjore, 
vendimeve të Këshillit Mbikëqyrës e rregullave të tjera të vendosura, duke 
synuar kështu forcimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm dhe duke 
kontribuar në këtë mënyrë në rritjen e rolit parandalues të kontrollit. Nga 
auditet e kontrollet e realizuara në vitin 2004, janë konstatuar 2 raste me dëm 
ekonomik dhe janë arkëtuar shumat përkatëse nga personat përgjegjës dhe 
gjithashtu, është propozuar marrja e masave administrative për tre persona.
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