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V.1 ZhVillimet në SiStemin e pageSaVe

V.1.1 ZhVillimi i SiStemit të pageSaVe në ShqipëRi

Sistemi i pagesave në Shqipëri ka krijuar tashmë fizionominë e një sistemi 
të modernizuar si nga ana rregullative ashtu dhe nga ajo operacionale. Viti 
2006 shënon plotësimin e infrastrukturës bazë për modernizimin e mëtejshëm 
të sistemit të pagesave në veçanti dhe të sistemit financiar, në përgjithësi. 
numri i transaksioneve të procesuara gjatë vitit 2006 ka një rritje prej 13 për 
qind, krahasuar me vitin 2005. ndërkohë, vlera e 
transaksioneve është rritur me 21 për qind gjatë 
vitit 2006, duke arritur shifrën 2,664.43 miliardë 
lekë.

Rezultatet e sistemit për shlyerjet e pagesave me 
vlerë të madhe (aipS) dhe të atij për kryqëzimin e 
pagesave në vlerë të vogël (aech), tregojnë jo 
vetëm rritje të numrit të pagesave të kryera por dhe 
efektivitet më të madh të të dy sistemeve. Banka e 
Shqipërisë ka ofruar tarifa të ulëta komisionesh, 
duke synuar uljen e kostove të transaksioneve 
mes bankave si dhe afrimin e konsumatorit pranë 
sporteleve bankare. gjatë vitit të kaluar, janë bërë 
përmirësime teknologjike të të dy sistemeve, gjë që 
ka ndikuar në rritjen e efektivitetit dhe në zhvillimin 
më me shpejtësi të tregut të shërbimeve, si edhe në 
rritjen e konkurrencës midis bankave.

V.1.2 StatiStiKa të SiStemeVe të pageSaVe 
aech dhe aipS

Krahasuar me vitin 2005, numri mesatar ditor i 
pagesave (në të dyja sistemet) është rritur nga 312, 
në 352 ose në 40 transaksione më tepër në ditë1. 
në vitin 2006, sistemit të pagesave iu shtua një 
bankë e re, duke e çuar numrin e pjesëmarrësve në 
17 banka.

Rritja e numrit të transaksioneve të kaluara në 
aech, në rreth 49 mijë dhe për pasojë edhe e vlerës 
së tyre në rreth 8 miliardë lekë, duhet konsideruar 
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si një rritje e kënaqshme, megjithëse duhet patur 
parasysh se kapaciteti i sistemit ofron mundësi të 
njëjta me sdandarde më të zhvilluara.

në muajin mars 2006, nëpërmjet sistemit aipS, 
filloi shlyerja e pagesave elektronike me kartat ViSa. 
aktualisht, numërohen 6 banka anëtare në këtë 
skemë, të cilat në total kanë realizuar një vëllim 
pagesash në vlerën 0.30 miliardë lekë. grafiku 3, 
paraqet ecurinë e shlyerjeve nga kartat ViSa.

një instrument tjetër pagese, i cili edhe gjatë vitit 
2006 vazhdoi të përdoret në mënyrë manuale është 
çeku bankar. duhet theksuar se përdorimi i tij është 
në nivele modeste dhe më konkretisht, totali i vlerës 
së çeqeve të kryqëzuara gjatë gjithë vitit, ishte afër 
4 miliardë lekëve.

Viti 2006, shoqërohet me rritje dhe 
shumëllojshmëri në përdorimin e instrumenteve 
elektronike të pagesave. numri i kartave në 
qarkullim është shtuar me 9 herë gjatë vitit 2006, 
krahasuar me vitin 2004. Shtesa e numrit të kartave 
krahasuar me vitin 2005 është 127,552 copë, me 
gati 56 për qind. 

në totalin e kartave të lëshuara, mbizotëron numri 
i kartave të cash-it. megjithatë gjatë vitit 2006, 
numri i kartave të debitit ka ardhur në rritje, duke 
zënë tashmë 38.75 për qind të totalit të kartave në 
qarkullim. 

po ashtu, një tregues pozitiv është edhe rritja e 
numrit të kartave të kreditit me 5,816, duke zënë 
2.71 për qind të totalit të kartave. Kjo, dëshmon 
për një ulje të parasë cash në qarkullim nga 
viti në vit, si dhe për shtimin e linjave të kredisë 
konsumatore.

duket qartë që rritja e numrit të kartave të 
lëshuara është shoqëruar me rritjen e vëllimit 
të transaksioneve. gjatë vitit 2006, numri i 
transaksioneve u rrit nga 644,987 në muajin janar, 
në 1,697,301 në muajin dhjetor. ndërsa vlera 
totale e transaksioneve me kartë në fund të vitit, 
arriti në 187.66 miliardë lekë.

paralelisht me rritjen e numrit të kartave, kemi 
edhe shtimin e numrit të atm-ve dhe poS-ve. Si 
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rrjedhojë, ky vit shoqërohet me zgjerimin e mbulimit 
me atm në territorin e Shqipërisë.

grafiku 8, tregon se rritja nga viti i kaluar 
është përkatësisht me 130 atm dhe 404 poS, 
që do të thotë se bankat, me shtimin e numrit të 
përdoruesve të kartave, kanë parë të nevojshme 
rritjen e numrit të terminaleve në pikat e shitjeve si 
dhe atm-ve, për të plotësuar sa më mirë kërkesat 
e klientëve.

një projekt i nisur gjatë vitit që shkoi është 
krijimi i një komunikimi elektronik midis Bankës 
së Shqipërisë dhe ministrisë së Financave, dhe 
ndërtimi i ndërfaqeve përkatëse midis sistemeve 
të pagesave dhe sistemit që ministria e Financave 
po implementon për administrimin e thesarit. 
përfundimi i këtij projekti në vitin 2007, do të 
shoqërohet me një shkurtim të kohës së kryerjes 
së veprimeve të thesarit, me një administrim më të 
mirë të likuiditetit dhe me një rritje të sigurisë të 
sistemit.

V.1.3 mBiKëqyRja e SiStemit të pageSaVe

misioni i mbikëqyrjes së sistemit të pagesave 
në Bankën e Shqipërisë është ulja e rrezikut të 
sistemit dhe rritja e eficiencës së tij, në përputhje 
me direktivat e Be dhe standardet e aplikuara 
nga bankat qendrore të vendeve të Be-së. Zyra e 
mbikëqyrjes së politikave të Sistemit të pagesave 
e krijuar për këtë qëllim, po punon për përqasjen 
e bazës rregullative dhe aplikimin e saj në 
praktikë. 

1. Rregulloret dhe manualet e reja, të 
përfunduara gjatë vitit 2006.

a. manuali ”mbi procedurat e Sektorit të 
pagesave për shlyerjen e veprimeve me ViSa 
në sistemin aipS”.

b. Rregullorja “mbi organizimin e kleringut të 
çeqeve në lekë në Bankën e Shqipërisë”, 
e cila pas konsultimit edhe me bankat 
e nivelit të dytë, u miratua nga Këshilli 
mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, në datën 
15.11.2006.
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2. Rregulloret e reja në punim e sipër.

a. Rregullorja ”për pagesat elektronike”.

b. projektrregullorja për “debitimin direkt”.

3. Rregulloret ekzistuese të rishikuara.

Ka filluar puna për rishikimin e rregulloreve aipS dhe aech, që do të 
finalizohet në vitin 2007.

V.1.4 niSmat pëR pëRmiRëSimin e SiStemit të pageSaVe gjatë Vitit 
2007

a. ligji për sistemin e pagesave në Shqipëri
për të plotësuar më tej anën rregullative të një sistemi modern pagesash, 

ndihet nevoja e hartimit të një ligji shqiptar mbi sistemin e pagesave. hartimi 
i këtij ligji, do të realizohet nëpërmjet bashkëpunimit të Bankës së Shqipërisë, 
sistemit financiar dhe qeverisë Shqiptare. gjatë vitit 2007, synojmë përgatitjen 
e një platforme për këtë ligj.

b. iBan-i
në vijim të direktivave të Be-së për vendet që aspirojnë aderimin në Be, 

kushti kryesor në lidhje me sistemet e pagesave është ekzistenca e iBan-it, në 
të gjitha transaksionet e pagesave brenda eurozonës. në vitin 2007, do të 
prezantojmë një material informues për bankat tregtare dhe do të hartojmë 
një bazë rregullative më qëllimin përfundimtar, implementimin e saj nga 
bankat në të ardhmen. 

c. hartimi i politikës së mbikëqyrjes së sistemit të pagesave 
gjatë vitit 2007, do të punohet për hartimin e një politike për mbikëqyrjen 

e sistemit të pagesave, në zbatim të funksionit të Bankës së Shqipërisë si 
mbikëqyrëse e sistemit të pagesave në Shqipëri dhe me qëllim, rritjen e 
transparencës me bankat tregtare, si pjesëmarrëse në këtë sistem.

d.  Red Book-u
në vitin në vazhdim do të synohet përsosja e raportimeve të treguesve 

të instrumenteve të pagesave nga bankat tregtare, me qëllim kalimin drejt 
ndërtimit të një modeli paraprak të Red Book-ut e më pas publikimin e tij.

V.2 integRimi dhe BaShKëpunimi ndëRKomBëtaR 

V.2.1 integRimi eVRopian

më 12 qershor 2006, Republika e Shqipërisë nënshkroi marrëveshjen e 
Stabilizim asociimit (mSa) me Komunitetin evropian (Be) dhe Shtetet anëtare. 



Raporti Vjetor Raporti Vjetor2006 2006

��6 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë ��7

Raporti Vjetor Raporti Vjetor2006 2006

��6 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë ��7

pas ratifikimit të mSa-së nga Kuvendi i Shqipërisë më 27 korrik 2006, pritet 
që mSa të hyjë në fuqi pas ratifikimit nga parlamentet e shteteve anëtare të 
Be-së, duke zëvendësuar kështu marrëveshjen e tregtisë dhe të Bashkëpunimit 
tregtar dhe ekonomik të vitit 1992. Banka e Shqipërisë ka qenë e angazhuar 
aktivisht në bisedimet zyrtare dhe teknike për nënshkrimin e mSa-së. Kjo 
marrëveshje parashikon të drejta dhe detyrime reciproke për palët si dhe 
krijon mekanizma për bashkëpunim në fushat me interes të përbashkët, me 
qëllim final anëtarësimin e Shqipërisë në Be.

detyrimet që rrjedhin nga mSa për Bankën e Shqipërisë lidhen me 
përmbushjen e kriterit ekonomik të Kopenhagenit2, me garantimin e të drejtës 
së vendosjes dhe lirisë për të ofruar shërbime financiare për bankat dhe 
institucionet e tjera financiare komunitare, liberalizimin e lëvizjeve të kapitalit 
dhe pagesave rrjedhëse ndërmjet Shqipërisë dhe Be-së si dhe përafrimin 
e legjislacionit shqiptar me atë komunitar (acquis communautaire) në këto 
fusha. 

Banka e Shqipërisë ka dhënë kontributin e saj edhe në përditësimin e planit 
Kombëtar për Zbatimin e mSa-së, i cili u miratua në korrik 2006. Ky plan është 
në përputhje me përparësitë e dokumentit të fundit të partneritetit evropian 
me Shqipërinë, të miratuar nga Be në janar 2006. përveç nismave ligjore 
dhe veprimtarive zbatuese që duhen ndërmarrë nga ana e institucioneve 
shqiptare brenda afateve të përcaktuara qartë, në plan janë parashikuar edhe 
kostot financiare si dhe asistenca e nevojshme teknike për realizimin e këtyre 
angazhimeve. prioritet i Bankës së Shqipërisë në kuadër të këtij plani, mbetet 
angazhimi për ruajtjen e stabilitetit makroekonomik në vend si dhe adoptimi 
dhe zbatimi në mënyrën e duhur i acquis-it në sistemin e brendshëm bankar, 
si kusht themelor për integrimin e Shqipërisë në tregun e Brendshëm të Be-
së.

në këtë kuadër, një nga zhvillimet më të rëndësishme gjatë vitit 2006, 
për sa i përket përafrimit të legjislacionit vendas me atë komunitar ishte 
hartimi dhe miratimi i ligjit “për bankat në Republikën e Shqipërisë”, 
bazuar në detyrimet që rrjedhin nga mSa dhe parimet e Bazelit. objekti i 
këtij ligji është vendosja e rregullave për krijimin, licencimin, organizimin, 
drejtimin, kujdestarinë dhe likuidimin e bankave dhe degëve të bankave 
të huaja, për ushtrimin e veprimtarisë bankare dhe financiare si dhe për 
mbikëqyrjen e kësaj veprimtarie në Republikën e Shqipërisë. ligji në fjalë 
ka adoptuar pjesën më të madhe të dispozitave të direktivës 2000/12/
ec, në lidhje me fillimin dhe vazhdimin e veprimtarisë së institucioneve 
të kreditit. 

më 8 nëntor 2006, Komisioni evropian publikoi Raportin Vjetor të 
progresit për Shqipërinë. Raporti analizoi progresin e realizuar nga Shqipëria 
për periudhën tetor 2005 - shtator 2006, në drejtim të përmbushjes së 
kritereve të Kopenhagenit. Komisioni evropian vlerësoi politikën e ndjekur 
nga Banka e Shqipërisë në drejtim të bashkëpunimit me institucionet 
financiare ndërkombëtare si dhe të mbajtjes së inflacionit nën kontroll, duke 
kontribuar në ruajtjen e një mjedisi të qëndrueshmëm makroekonomik në 
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vend. në të njëjtën kohë, Komisioni shprehu vlerësimin edhe për ndjekjen 
e një politike të besueshme monetare. ai theksoi veçanërisht, marrjen e 
masave nga ana e Bankës së Shqipërisë, në drejtim të ndryshimit gradual 
të strategjisë së politikës monetare drejt regjimit të shënjestrimit të shprehur 
të inflacionit, me qëllim forcimin e transparencës dhe besueshmërisë së 
politikës monetare. 

Raporti evidentoi gjithashtu zhvillimet pozitive në sektorin bankar në vend si 
dhe vlerësoi progresin e realizuar në drejtim të ngritjes së regjistrit të kredive, 
lëvizjes së lirë të shërbimeve bankare dhe financiare, lirisë së vendosjes së 
bankave të huaja si dhe liberalizimit të mëtejshëm të lëvizjeve të kapitalit. nga 
ana tjetër, Komisioni bëri thirrje për vazhdimin e përpjekjeve për përafrimin 
e legjislacionit vendas me acquis-in edhe pas miratimit të ligjit të ri “për 
bankat në Republikën e Shqipërisë”, për sigurimin e heqjes së kufizimeve 
në investimet e portofolit dhe lëvizjet e tjera afatshkurtra të kapitalit si dhe 
kërkoi, ndërmarrjen e reformave të mëtejshme në sektorin e pagesave, për të 
siguruar ndërveprimin e plotë të infrastrukturës së kartave.

më 1 dhjetor 2006, Republika e Shqipërisë i paraqiti Komisionit evropian 
programin ekonomik dhe Fiskal, i cili mbulon periudhën 2006-2008. Ky 
program mbështetet në modelin e programeve të procedurës së mbikëqyrjes 
Fiskale të para-anëtarësimit të vendeve kandidate, si pjesë e Bashkimit 
ekonomik dhe monetar dhe paraqitet për herë të parë nga vendet kandidate 
potenciale, një prej të cilave është edhe Shqipëria. Raporti përmban objektivat 
afatmesëm në lidhje me treguesit makroekonomikë, përfshirë edhe objektivat 
e financave publike si dhe përparësitë e reformave strukturore të nevojshme 
për anëtarësimin në Be. Banka e Shqipërisë ka marrë pjesë në përgatitjen e 
pjesëve të këtij programi që kanë të bëjnë me politikën monetare dhe kursin e 
këmbimit, me sektorin e jashtëm të ekonomisë si dhe me zhvillimet në sektorin 
financiar.

gjatë vitit 2006, Banka e Shqipërisë ka marrë pjesë: në takimin e Shtatë Be-
Shqipëri për Çështjet ekonomike dhe Financiare, ku janë paraqitur zhvillimet 
më të fundit në ekonominë shqiptare dhe në sektorin bankar vendas; në 
takimin e nëntë të Komitetit të përbashkët Be-Shqipëri, ku është raportuar 
mbi zhvillimet më të fundit në kuadrin ligjor dhe administrativ bankar në 
Shqipëri, me një fokus të veçantë në miratimin e ligjit të ri “për bankat në 
Republikën e Shqipërisë”.

V.2.2 BaShKëpunimi ndëRKomBëtaR

marrëdhëniet me Fondin monetar ndërkombëtar (Fmn)

Kuota e Republikës së Shqipërisë në Fmn gjatë vitit 2006 mbeti e 
pandryshuar, në shumën prej 48.7 milionë sdr3 ashtu si edhe votat e 
saj (737 vota ose 0.03% e shumës së përgjithshme të votave). Shqipëria 
ndodhet në të njëjtën konstituencë me italinë, greqinë, portugalinë, 
maltën, San marinon dhe timorin lindor. Kjo konstituencë ka një total prej 
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90.968 votash (4.12% e shumës së përgjithshme të votave) dhe kryesohet 
nga përfaqësuesi italian z. arrigo Sadun, i cili shërben si drejtor ekzekutiv 
i konstituencës. 

më 11 janar 2006, autoritetet shqiptare të përfaqësuara nga Kryeministri 
i Republikës së Shqipërisë, guvernatori i Bankës së Shqipërisë dhe ministri 
i Financave i paraqitën zyrtarisht Fmn-së, letrën e mirëkuptimit dhe 
memorandumin e politikave ekonomike dhe Financiare.

mbi bazën e këtyre dokumenteve si dhe të vlerësimeve të misionit, i 
cili vizitoi Shqipërinë në muajin nëntor 2005, Bordi ekzekutiv i Fmn-së 
miratoi më 27 janar 2006, marrëveshjen e re trevjeçare me Shqipërinë 
me një vlerë prej 17.045 milionë sdr. Kjo marrëveshje është një përzierje 
midis programit për Zbutjen e Varfërisë dhe Rritjen ekonomike (pRgF) dhe 
programit lehtësia e Financimit afatmesëm (eFF - extended Fund Facility), 
e cila është një huamarrje më afër termave tregtarë, duke pasqyruar kështu 
progresin e bërë nga Shqipëria gjatë zbatimit të programit të mëparshëm 
pRgF 3.

objektivat kryesorë të programit të ri kanë të bëjnë me ruajtjen e stabilitetit 
makroekonomik, si një parakusht për rritjen ekonomike si dhe me përmirësimin 
e administrimit fiskal, të administrimit të borxhit publik dhe të mbikëqyrjes së 
institucioneve financiare.

miratimi i marrëveshjes nga Bordi ekzekutiv i Fmn-së, mundësoi edhe 
lëvrimin e menjëhershëm të një transhi huaje eFF dhe një transhi huaje pRgF, 
me nga 1.217.500 sdr secila, përkatësisht në datat 1 dhe 10 shkurt.

gjatë vitit 2006, në kuadër të konsultimeve për vlerësimin e zbatimit të 
detyrimeve (neni iV i neneve të marrëveshjes me Fmn-në), që rrjedhin nga 
marrëveshja trevjeçare pRgF/eFF, në muajt prill – maj dhe tetor – nëntor, 
Shqipërinë e kanë vizituar dy misione rishikuese të Fmn-së.

gjatë qëndrimeve në Shqipëri, misionet patën takime të veçanta me 
administratorët dhe stafin e Bankës së Shqipërisë. ato vlerësuan pozitivisht 
arritjet e institucionit në kuadër të memorandumit të politikave ekonomike dhe 
Financiare. në të njëjtën kohë, konstatuan se progresi i arritur në zbatimin e 
reformave strukturore, ka qenë i kënaqshëm dhe evidentuan rëndësinë e vijimit 
të këtyre reformave, duke u përqendruar veçanërisht në marrjen e masave të 
mëtejshme rregullative për ruajtjen e stabilitetit financiar, në kushtet e një rritjeje 
të shpejtë të kreditimit. në këtë kuadër, krijimi i Regjistrit të Kredive u konsiderua 
si e një rëndësie thelbësore.

në mbledhjen e tij të datës 24 korrik 2006, Bordi ekzekutiv i Fmn-së, 
bazuar në përfundimet e misionit rishikues, kreu rishikimin e parë të ecurisë 
së Shqipërisë nën marrëveshjen pRgF/eFF dhe miratoi lëvrimin (në datat 26 
korrik dhe 4 gusht) e një shume të barasvlershme me 2.43 milionë sdr, duke 
e çuar shumën e përgjithshme të huasë së lëvruar në bazë të marrëveshjes, 
në 4.86 milionë sdr. 
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gjatë vitit 2006, Shqipëria gjithashtu i ka paguar Fmn-së rreth 7.9 
milionë sdr në kuadër të shlyerjeve të detyrimeve (pagesa principali, interesa, 
shpenzime periodike etj..), të cilat rrjedhin nga marrëveshjet e kaluara pRgF 
si dhe ajo ekzistuese pRgF/ eFF.

guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. ardian Fullani ka përfaqësuar 
rregullisht Republikën e Shqipërisë në vendimmarrjen e Bordit të 
guvernatorëve, i cili është organi më i lartë i Fmn-së. një vend të 
rëndësishëm në marrëdhëniet me Fmn-në gjatë këtij viti, kanë zënë dhe 
mbledhjet vjetore dhe pranverore të Fmn-së dhe të Bankës Botërore. në 
këto takime është evidentuar ecuria pozitive e treguesve makroekonomikë 
dhe në veçanti e rritjes ekonomike, stabilitetit të çmimeve dhe konsolidimit të 
mëtejshëm të treguesve fiskalë si dhe përmbushja e kritereve të performancës 
dhe atyre strukturore, të vendosura në kuadër të marrëveshjes me Fmn-në. 
përfaqësuesit e lartë të Fmn-së, kanë shprehur mirëkuptimin për të vazhduar 
projektet e ndihmës teknike për Bankën e Shqipërisë, në lidhje me të ardhmen 
e politikës monetare, krijimin e Regjistrit të Kredive, kontrollin e brendshëm si 
dhe administrimin e borxhit publik.

në të njëjtën kohë, Banka e Shqipërisë ka vijuar të përfitojë nga asistenca 
teknike e Fmn-së, në lidhje me trajnimin e stafit të saj. gjatë vitit 2006, 
Bankën e Shqipërisë e kanë vizituar edhe misioni i administrimit të borxhit 
publik, i cili u fokusua në rolin e bankës qendrore në procesin e administrimit 
të këtij borxhi si dhe misioni i RoSc-ut (Report on observance of Standards 
and codes - Raporti mbi Zbatimin e Standardeve dhe Kodeve), i cili vlerësoi 
statistikat monetare e financiare si dhe statistikat e bilancit të pagesave, të 
hartuara nga ana e Bankës së Shqipërisë. Ky mision la dhe rekomandime për 
përmirësimin e mëtejshëm të përpilimit të këtyre statistikave.

marrëdhëniet me grupin e Bankës Botërore 

në vijim të marrëveshjes “për administrim dhe konsulencë të investimit 
të rezervës valutore”4, gjatë vitit 2006, grupi i Bankës Botërore i ka ofruar 
asistencë teknike Bankës së Shqipërisë në kuadër të programit Ramp 
(programi Këshillues për administrimin e Rezervës Valutore). Kjo asistencë 
është përqendruar në hartimin e një baze të re rregullatore si dhe në 
zgjidhjen e disa çështjeve teknike, në lidhje me administrimin e rezervës 
valutore.

gjatë mbledhjeve vjetore të Fmn-së dhe BB-së, delegacioni i Bankës së 
Shqipërisë ka zhvilluar takime me përfaqësues të lartë të Bankës Botërore, 
me të cilët është diskutuar rreth konsolidimit të mëtejshëm të stabilitetit 
makroekonomik, veçanërisht për sa i përket mbajtjes së inflacionit brenda 
intervalit të synuar. në këto takime është theksuar nevoja e ndërmarrjes së 
reformave të mëtejshme strukturore në ekonominë shqiptare. 

në 10 janar 2006, Banka Botërore miratoi strategjinë e re trevjeçare 
të asistencës për Shqipërinë, me një vlerë prej 196 milionë usd. për herë 
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të parë që nga fillimi i tranzicionit, Shqipëria do të mund të marrë hua 
në terma gjysmëtregtarë nga Banka ndërkombëtare për Rindërtim dhe 
Zhvillim (iBRd), me vlerë 111 milionë usd. ndërkohë që, huamarrja e 
butë nga Shoqata ndërkombëtare e Zhvillimit (ida), është parashikuar të 
jetë 86 milionë usd. përparësitë e strategjisë së re, përfshijnë nxitjen e 
rritjes ekonomike përmes mbështetjes së zhvillimit të sektorit privat si dhe 
përmirësimin e shërbimeve publike të ofruara, veçanërisht në sektorët e 
arsimit dhe të shëndetësisë. 

marrëdhëniet me institucionet e tjera financiare ndërkombëtare 

Banka e Shqipërisë gjatë vitit 2006, 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. në Raportin e tranzicionit 2006, BeRZh vlerësoi pozitivisht mbajtjen 
e inflacionit brenda objektivave të Bankës së Shqipërisë si dhe miratimin e 
ligjit të ri “për bankat në Republikën e Shqipërisë”. 

Banka për Rregullime ndërkombëtare (BiS) është një tjetër institucion me 
të cilin Banka e Shqipërisë ka mbajtur marrëdhënie të ngushta, gjatë vitit 
2006. guvernatori Fullani ka marrë pjesë në mbledhjen e 76-të Vjetore 
të BiS-it. në takimet e zhvilluara me përfaqësues të këtij institucioni dhe të 
bankave të tjera anëtare, ka theksuar rëndësinë e thithjes nga ana e Bankës 
së Shqipërisë të një asistence teknike gjithnjë e më të kualifikuar, veçanërisht 
në fusha të tilla prioritare si politika monetare dhe mbikëqyrja bankare, gjë 
që do të ndihmonte në arritjen e standardeve bashkëkohore në këto fusha. 
BiS ka qenë veçanërisht aktive në ofrimin e asistencës teknike për Bankën e 
Shqipërisë, nëpërmjet seminareve dhe trajnimeve të organizuara nga instituti i 
Stabilitetit Financiar, i cili promovon stabilitetin financiar ndërkombëtar përmes 
shkëmbimit të informacionit dhe bashkëpunimit në fushën e mbikëqyrjes së 
sistemit financiar. 

marrëdhëniet me bankat qendrore dhe bashkëpunimi teknik

në vijim të intensifikimit të marrëdhënieve dypalëshe me bankat qendrore 
të rajonit dhe më gjerë, guvernatori Fullani, me ftesë të guvernatorëve të 
disa bankave qendrore, ka zhvilluar vizita zyrtare pranë Bankës së italisë, 
Bankës Kombëtare të polonisë dhe Bankës qendrore të Bosnje-hercegovinës, 
ku është takuar me homologët e tij. Këto vizita kanë shënuar një hap të 
mëtejshëm në procesin e filluar të një bashkëpunimi teknik gjithnjë e në rritje, 
ndërmjet Bankës së Shqipërisë dhe këtyre bankave qendrore. 

në të njëjtën kohë, guvernatori ka zhvilluar në muajin prill takime në 
ëashington dc me zj. Susan Bies, guvernatore e Bordit të Rezervës Federale 
si dhe në neë york me z. timothy geithner, president i Rezervës Federale 
të neë york-ut. në këto takime, është diskutuar mbi zhvillimet më të fundit 
në ekonominë shqiptare si dhe mbi thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit 
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dypalësh dhe të asistencës teknike që Rezerva Federale mund t’i ofrojë Bankës 
së Shqipërisë. ndërsa, në muajin qershor, me ftesë të guvernatorit Fullani, 
guvernatori i Bankës së greqisë, z. nicholas c. garganas ka zhvilluar 
një vizitë zyrtare dyditore në Shqipëri. Kjo vizitë është zhvilluar në vijim të 
marrëdhënieve dypalëshe midis dy institucioneve, me një theks të veçantë 
në shkëmbimin e informacionit dhe të përvojës në fushën e mbikëqyrjes 
bankare. 

gjatë vitit 2006, janë vendosur marrëdhënie më të ngushta edhe me bankat 
qendrore të rajonit, të cilat kanë mbështetur nismën e Bankës së Shqipërisë 
për thellimin e bashkëpunimit rajonal. Bashkëpunimi rajonal, në prizmin e 
stabilitetit financiar, ka qenë edhe boshti kryesor i tryezës së rrumbullakët, 
e cila mblodhi guvernatorët e bankave qendrore të Rumanisë, Serbisë, 
malit të Zi, ish-Republikës jugosllave të maqedonisë, Bosnje-hercegovinës 
dhe të Kosovës në panelin e gjashtë të Konferencës Vi Vjetore, të Bankës së 
Shqipërisë, të zhvilluar në muajin tetor.

guvernatori Fullani ka marrë pjesë edhe në takimin xV dhe xVi të Klubit 
të guvernatorëve të detit të Zi, azisë qendrore dhe Ballkanit të zhvilluar në 
Federatën Ruse, përkatësisht në muajt maj dhe shtator. 

Bankat qendrore të italisë, Francës, gjermanisë, holandës, Republikës 
Çeke, austrisë, polonisë, ShBa-së dhe turqisë kanë vazhduar të jenë aktive, 
në drejtim të ofrimit të asistencës teknike për Bankën së Shqipërisë gjatë 
vitit 2006. Kjo, kryesisht nëpërmjet organizimit të kurseve dhe seminareve 
afatshkurtra në fusha të specializuara si edhe organizimit të vizitave studimore 
pranë këtyre bankave.

në kuadër të objektivit të Bankës së Shqipërisë për të përfituar nga përvoja 
e bankave qendrore të evropës qendrore dhe lindore, të anëtarësuara vitet 
e fundit në Sistemin evropian të Bankave qendrore (SeBq), gjatë vitit 2006, 
janë intensifikuar marrëdhëniet e bashkëpunimit me Bankën Kombëtare të 
polonisë, Bankën Kombëtare Çeke dhe Bankën Kombëtare Bullgare.

Viti 2006 shënoi edhe thellimin e bashkëpunimit me gtZ-në (agjencia 
gjermane për Bashkëpunim teknik) në kuadër të protokollit të Bashkëpunimit 
teknik dhe Financiar midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Federale 
të gjermanisë. objektivi kryesor i këtij bashkëpunimi është përafrimi i 
mëtejshëm institucional dhe operacional i Bankës së Shqipërisë me standardet 
e SeBq-së. disa prej seminareve të organizuara nga Banka e Shqipërisë në 
bashkëpunim me gtZ-në, kanë pasur një karakter rajonal. në to kanë marrë 
pjesë ekspertë nga bankat qendrore të Kosovës, ish-Republikës jugosllave 
të maqedonisë dhe malit të Zi. Kushtet e përafërta dhe sfidat e njëjta, kanë 
qenë nxitësit kryesorë për organizimin e këtyre seminareve, që kanë ndikuar 
edhe në zhvillimin e forcimin e bashkëpunimit teknik midis bankave qendrore 
të rajonit. 

Korpusi i Vullnetarëve të Shërbimeve Financiare (FSVc) është një tjetër 
institucion, i cili gjatë vitit 2006 ka ofruar asistencë për Bankën e Shqipërisë 
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në disa fusha: si mbikëqyrja bankare, ngritja e regjistrit të kredive, statistikat 
dhe auditimi i brendshëm. 

V.3 emiSioni i monedhëS

në vitin 2006, në zbatim të detyrimeve kushtetuese dhe të ligjit nr. 8269, 
datë 23.12.1997 “për Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar, u plotësuan kërkesat 
e ekonomisë për para, në mbështetje dhe në zbatim të politikës monetare dhe 
të programit monetar, të miratuar nga Këshilli mbikëqyrës.

gjithashtu, në zbatim të strategjisë të Bankës së Shqipërisë për periudhën 
afatmesme 2006-2008, dhe në kuadër të planeve të emetimit për plotësimin 
e kërkesave të ekonomisë për para, u miratuan projekte për rishtypjen e 
kartëmonedhave shqiptare dhe shtypjen e një kartëmonedhe të re, me vlerë 
nominale 2000 lekë. 

Viti 2006 shënoi edhe miratimin e ndërtimit të një qendre bashkëkohore të 
cash-it, me objektiv implementimin e standardeve bashkëkohore të bankave 
qendrore, në fushën e administrimit të parasë.

V.3.1 ecuRia e monedhëS në qaRKullim

Shtesa e monedhës në qarkullim në vitin 2006 prej 14,7 miliardë lekësh, 
i është përgjigjur zhvillimit të balancuar makroekonomik të vendit. në dallim 
nga viti i mëparshëm, gjatë 11 muajve të vitit 2006, monedha në qarkullim 
në mënyrë progresive shënoi vetëm pakësim dhe e gjithë shtesa vjetore u 
vërtetua në muajin dhjetor 2006. 

përqendrimi në nivelin e 14,7 miliardë lekëve, i shtesës së monedhës në 
qarkullim në muajin e fundit të vitit, krahas tendencës historike është edhe 
rrjedhojë e përqendrimit më të lartë të pagesave (shpenzimeve), nga subjekte 
të ndryshme, në fund të vitit. 

arkëtimet e parave të bankave të nivelit të dytë 
nga Banka e Shqipërisë gjatë vitit 2006, u vërtetuan 
në nivelin e 105 miliardë lekëve, duke mbetur 
pothuaj në të njëjtin nivel me vitin 2005. në këtë 
tregues, ka ndikuar edhe riqarkullimi nga vetë 
bankat, i parave të arkëtuara nga klientët; para, 
të cilat pas përpunimit dhe kontrollit, janë ripaguar 
për të plotësuar kërkesat e klientëve.

përsa i përket pagesave në cash nga arkat 
e Bankës së Shqipërisë për bankat e nivelit të 
dytë, furnizimi është realizuar sipas kërkesave të 
paraqitura prej tyre. ai ka synuar në të njëjtën kohë, 
mbajtjen e strukturës së monedhës në qarkullim, në 
kufijtë e projektuar për fundvitin 2006.
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Kartëmonedha dhe monedhat e hyra në arkat e Bankës së Shqipërisë nga 
bankat e nivelit të dytë, janë përpunuar me makina sortimi të teknologjisë së 
lartë, të cilat sigurojnë saktësi në numërim dhe kontroll të plotë të autenticitetit 
të monedhës shqiptare.

V.3.2 ShpejtëSia e qaRKullimit të paRaSë

gjatë vitit 2006, Banka e Shqipërisë ka rritur ndjeshëm mbështetjen për bankat 
e nivelit të dytë, në kuadrin e zgjerimit të veprimtarisë së tyre me klientët për 
tërheqjen e parave me sisteme automatike (atm). numri i atm-ve të instaluara 
dhe të vëna në funksionim nga bankat, në fund të vitit 2006, arriti në 335 
copë. Zgjerimi i veprimtarisë së pagesave me aparate atm, krahas lehtësive 
të shërbimit ndaj klientëve, ka ndikuar edhe në pakësimin e veprimeve në cash.

2003 2004 2005 2006
nr. atm 15 69 165 335
Rritja vjetore (në herë) - 3,6 1,39 1,03

Shpejtësia e qarkullimit të parasë në vitin 2006, për ciklin e shkurtuar të 
qarkullimit (banka të nivelit të dytë - Bankë e Shqipërisë), në total u vërtetua 
pothuaj në të njëjtin nivel me vitin 2005. megjithatë, ajo pati ndryshime për 
prerje të veçanta të kartëmonedhave dhe monedhave metalike.

Kështu, rritje e ndjeshme e shpejtësisë së qarkullimit u vërtetua në 
kartëmonedhat e prerjeve 5.000 lekë, 1.000 lekë dhe 500 lekë, përkatësisht 
me 13,3 për qind, 38,9 për qind dhe 8,3 për qind. Këto janë dhe prerjet me 
të cilat punojnë atm-të.

për kartëmonedhat me vlerë nominale 200 lekë dhe 100 lekë, shpejtësia e 
qarkullimit ka shënuar rënie. 

Shpejtësia e qarkullimit të monedhave metalike, përgjithësisht ka shënuar 
rënie. Kjo, sepse monedhat metalike qëndrojnë gjithnjë në duar të individëve, 
për kryerjen e pagesave me vlerë të vogël.

Tabelë 2. Struktura e parasë në qarkullim në fund të vitit 2006 (në përqindje).
prerja 5000 1000 500 200 100 100 50 20 10 5 1
Struktura dt.31.12.2004 25.77 46.13 24.81 2.18 1.11 15.78 35.44 28.25 15.69 4.54 0.30
Struktura dt.31.12.2005 29.86 44.83 22.47 2.03 0.80 12.14 37.07 29.48 16.35 4.65 0.30
Struktura dt.31.12.2006 34.04 43.55 19.96 1.90 0.55 10.99 37.99 29.70 16.38 4.62 0.32

Burimi: Banka e Shqipërisë.

monedhat e falsifikuara dhe mbrojtja ndaj tyre

mbrojtja e kartëmonedhës shqiptare nga falsifikimi dhe ruajtja e autenticitetit 
të saj, ka vijuar të jetë në vëmendjen e Bankës së Shqipërisë, me qëllim 
mbrojtjen e publikut dhe rritjen e besimit të tij në monedhën kombëtare. 

Tabelë �. Numri i aTm-ve 
të instaluara nga sistemi 

bankar sipas viteve.
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numri i kartëmonedhave false të konfiskuara nga viti 1992 e deri në 
31.12.2006, përbën vetëm 0.006 për qind të sasisë së përgjithshme të 
kartëmonedhave të hedhura në qarkullim nga Banka e Shqipërisë; shifër kjo 
tërësisht e papërfillshme dhe që nuk cënon besimin e publikut në monedhën 
kombëtare.

V.3.3 VepRimtaRia numiZmatiKe

në vitin 2006, përfundoi shtypja e dy monedhave metalike për qëllime 
numizmatike me tematika “tirana 85-vjet kryeqytet” dhe “objekte të 
trashëgimisë kulturore (Kostumet popullore në Shqipëri)”. Këto monedha u 
shtypën në Zyrën e prodhimit dhe të përpunimit të monedhës metalike, të 
departamentit të emisionit.

prodhimi i monedhave metalike për qëllime numizmatike nga vetë Banka e 
Shqipërisë, përbën një arritje të suksesshme dhe që krijon bazë, për zhvillime 
të mëtejshme në këtë fushë.

gjatë vitit 2006, u punua dhe aktualisht po zbatohen, procedurat për 
shtypjen e një monedhe tjetër me tematikë “Kodiku i purpurt i Beratit”, i cili si një 
objekt unikal i trashëgimisë kulturore shqiptare, është përfshirë në programin e 
uneSco-s, Kujtesa e Botës (memoire du monde), më 25 qershor 2005.

V.4 ndRyShime në legjiSlacionin BanKaR

V.4.1 miRatimi i ligjit të Ri “pëR BanKat në RepuBliKën e ShqipëRiSë”

legjislacioni bankar gjatë vitit 2006, në vijim edhe të nënshkrimit të 
marrëveshjes së Stabilizim asociimit në datën 12.06.2006, ndryshoi dhe u 
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përmirësua në mënyrë thelbësore me hartimin dhe miratimin nga Kuvendi i 
Republikës së Shqipërisë të ligjit nr. 9662, datë 18.12,2006 “për bankat në 
Republikën e Shqipërisë”, ligj i cili hyn në fuqi në 1 qershor 2007. 

Ky ligj, i hartuar nga Banka e Shqipërisë me mbështetjen e Fmn-së, është 
në përputhje me detyrimet që rrjedhin nga marrëveshja e Stabilizim asociimit 
(mSa) në fushën e shërbimeve financiare, në përgjithësi dhe të atyre bankare 
në veçanti. Këto detyrime, kanë të bëjnë me lirinë e themelimit, lirinë për 
të ofruar shërbime bankare dhe financiare, dhe përafrimin e legjislacionit 
vendas me atë të Bashkimit evropian.

në këtë drejtim, ligji i miratuar u mundëson bankave të shteteve anëtare 
të Bashkimit evropian si dhe të gjitha bankave të tjera, të huaja, ofrimin e 
shërbimeve bankare në Shqipëri nëpërmjet një dege apo filiali të tyre, pa bërë 
asnjë dallim ndërmjet kushteve për licencimin e këtyre degëve dhe filialeve, 
dhe kushteve për licencimin e bankave shqiptare. përveç sa më sipër, në 
zbatim të dispozitave të mSa – së, ligji i miratuar parashikon trajtimin e tyre në 
ushtrimin e veprimtarive bankare dhe veprimtarive financiare pas licencimit, 
në të gjitha aspektet, si bankë shqiptare. 

në ndryshim nga ligji ekzistues në fuqi, ligji i miratuar vendos një regjim 
më të liberalizuar për kryerjen e shërbimeve financiare. ai parashikon 
kushte të tjera për kryerjen e veprimtarive financiare shtesë nga bankat 
dhe degët e bankave të huaja, duke mos e kushtëzuar këtë me arritjen 
prej tyre të një niveli të caktuar të kapitalit, siç parashikon ligji në fuqi. 
në këtë mënyrë, ligji i miratuar parashikon se Banka e Shqipërisë mund 
të licencojë subjektin për të ushtruar disa nga veprimtaritë financiare të 
përcaktuara në ligj që në momentin e licencimit, duke i dhënë të drejtën 
atij të kërkojë ushtrimin e veprimtarive të tjera shtesë pas licencimit, bazuar 
në performancën dhe parametrat e tjerë financiarë të tij. Vlerësimi i këtyre 
parametrave nga Banka e Shqipërisë, do të bazohet në rregulla dhe 
kritere të qarta, të përcaktuara me ligj, në lidhje me mbikëqyrjen e sistemit 
bankar, në përputhje me parimet bazë të direktivave përkatëse të Bashkimit 
evropian dhe të Bazelit. 

Këta rregulla, adresojnë një nga detyrimet e përparësive afatshkurtra të 
partneritetit evropian me Shqipërinë, që është forcimi i kuadrit ligjor dhe 
mbikëqyrës për sektorin bankar, si dhe përmirësimi i monitorimit të kujdesshëm 
të sektorit financiar, sipas rekomandimeve të shprehura edhe nga Raporti 
Vjetor i Komisionit evropian për Shqipërinë (2006).

në dallim nga ligji në fuqi, në bazë të dispozitave të ligjit të miratuar, 
mbikëqyrja e sistemit bankar do të shtrihet mbi të gjitha bankat dhe degët 
e bankave të huaja që veprojnë në Shqipëri, si dhe në degët e bankave të 
licencuara nga Banka e Shqipërisë që veprojnë jashtë vendit. Kjo mbikëqyrje 
do të realizohet nëpërmjet licencimit, kuadrit rregullator në përputhje me 
standardet e Bashkimit evropian dhe parimet e Bazelit, analizës financiare 
dhe parashikuese, inspektimeve, veprimeve korrigjuese si dhe marrëveshjeve 
të bashkëpunimit me autoritetet mbikëqyrëse të vendeve të tjera. në lidhje 
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me mbikëqyrjen e degëve të bankave të huaja që veprojnë në Shqipëri, 
parashikohen dispozita të veçanta për mbikëqyrjen e këtyre degëve, në 
mbështetje të direktivës përkatëse të Bashkimit evropian.

për herë të parë, me këtë ligj trajtohet mbikëqyrja e konsoliduar në 
zbatim të parimeve të Bazelit dhe të standardeve të përcaktuara në direktivat 
përkatëse të Bashkimit evropian, për një mbikëqyrje të kujdesshme. ai 
krijon edhe hapësirat e nevojshme ligjore, për lidhjen e marrëveshjeve me 
autoritetet e vendeve të tjera, në funksion të rritjes së cilësisë së mbikëqyrjes 
së konsoliduar të grupeve bankare dhe atyre financiare, që do të veprojnë 
në Shqipëri.

për të siguruar dhe forcuar mbrojtjen e depozituesve dhe investitorëve, si 
dhe për ruajtjen e stabilitetit të sistemit bankar, ligji i ri parashikon rregulla 
më të qartë për administrimin e rreziqeve, me të cilat mund të përballen 
bankat gjatë ushtrimit të veprimtarisë së tyre. duke marrë në konsideratë 
kushtet aktuale të rritjes me ritme të shpejta të kredidhënies në sistemin 
bankar, ligji i ri trajton në mënyrë më të plotë dhe të detajuar edhe lloje 
të tjera të rrezikut, të ndryshme nga rreziku i kredisë, me të cilat mund të 
përballen bankat si dhe ekspozimet e lejuara të këtyre të fundit, kur përballen 
me këto rreziqe.

V.4.2 KRijimi i RegjiStRit të KRediVe dhe haRtimi i pRoceduRaVe 
dhe KuadRit RRegullatiV të FunKSionimit të tij

ligji parashikon për herë të parë, krijimin dhe mbajtjen nga Banka e 
Shqipërisë të Regjistrit të Kredive. qëllimi i ngritjes së këtij regjistri, në kushtet e 
një zhvillimi të vrullshëm të aktivitetit të kredidhënies, është të ndihmojë bankat 
për të marrë vendime të mirinformuara kur u japin kredi klientëve të tyre, si dhe 
të forcojë mbikëqyrjen e Bankës së Shqipërisë mbi sistemin bankar shqiptar. 

aktualisht, Banka e Shqipërisë në bashkëpunim të ngushtë me bankat e 
nivelit të dytë, është në përfundim të procesit të hartimit të kuadrit nënligjor. 
Ky përcakton mënyrën e organizimit dhe funksionimit të Regjistrit të Kredive, 
llojin e informacionit dhe të të dhënave, mënyrën dhe afatet kohore për 
raportimin e tyre për qëllimin e funksionimit të tij, si dhe mënyrën dhe 
kushtet për përdorimin e informacionit dhe të të dhënave të mësipërme, nga 
përdoruesit e autorizuar të Regjistrit të Kredive.

V.4.3 pëRmiRëSimi i inFRaStRuKtuRëS ligjoRe pëR ZBatimin e një 
Regjimi të Ri të politiKëS monetaRe

gjatë vitit 2006, Banka e Shqipërisë ka nisur studimin e parakushteve dhe 
kushteve të zbatimit, në një periudhë afatmesme (viti 2009), të një regjimi 
të ri të politikës monetare. në këtë kontekst, janë shqyrtuar mundësitë 
e përmirësimit të infrastrukturës ligjore për krijimin e këtyre kushteve, në 



Raporti Vjetor Raporti Vjetor2006 2006

�48 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �49

Raporti Vjetor Raporti Vjetor2006 2006

�48 Banka e Shqipërisë Banka e Shqipërisë �49

përputhje me standardet ndërkombëtare në këtë fushë. gjithashtu, është 
studiuar mundësia e përmirësimit të ligjit organik të Bankës së Shqipërisë, 
i cili përkon me parashikimin e ndryshimit të tij si prioritet afatmesëm në 
planin Kombëtar për Zbatimin e mSa – së. Këto ndryshime, parashikohet të 
përcaktojnë kompetenca dhe procedura të qarta, në lidhje me procesin e 
vendimmarrjes si dhe në lidhje me transparencën e këtij procesi, çfarë përbën 
dhe një nga parakushtet thelbësore, për hartimin dhe zbatimin e një politike 
monetare efektive.

V.4.4 haRtimi i pRopoZimeVe pëR ndRyShimin e Kodit të 
pRoceduRëS ciVile të RepuBliKëS Së ShqipëRiSë

në kuadrin e reformës ligjore, të ndërmarrë nga ministria e drejtësisë për 
ndryshimin dhe përmirësimin e Kodit të procedurës civile, Banka e Shqipërisë 
është angazhuar plotësisht në bashkëpunimin me sektorin bankar, për 
plotësimin dhe saktësimin e procedurave të ekzekutimit të detyrueshëm të 
titujve ekzekutivë.

propozimet e Bankës së Shqipërisë, të cilat janë marrë në konsideratë 
në pjesën më të madhe të tyre, kanë synuar zgjidhjen e disa problemeve të 
hasura në aktivitetin bankar, që lidhen me ekzekutimin e titujve ekzekutivë 
nga ana e organeve të përmbarimit gjyqësor. propozimet kanë patur për 
qëllim përmirësimin e bazës ligjore lidhur me zbatimin e procedurave 
me sa më shumë efektivitet, duke shkurtuar kohën e ekzekutimit të titujve 
nëpërmjet përcaktimit të afateve konkrete kohore për njoftimin e palëve, 
gjatë procedurës së ekzekutimit të titujve, rritjes së efektivitetit në zhvillimin 
e ankandeve, nëpërmjet saktësimit të procedurave për përcaktimin e vlerës 
së sendit që është vënë si garanci për përmbushjen e detyrimit, si dhe 
duke parashikuar disa mundësi alternative për debitorin, për ekzekutimin 
e detyrimit pas marrjes së vendimit nga gjykata. Këto përmirësime, do të 
krijojnë kushte të favorshme dhe do të rrisin sigurinë në sektorin bankar në 
zhvillimin e aktivitetit të kredidhënies, duke ulur rrezikun e kredisë me të cilin 
përballen bankat.

V.4.5 BaShKëpunimi me miniStRinë e FinancaVe pëR haRtimin 
e pRojeKtligjit “pëR paRandalimin e paStRimit të paRaVe dhe 
Financimin e teRRoRiZmit” 

në fund të vitit 2006, Banka e Shqipërisë ka bashkëpunuar ngushtësisht 
me ministrinë e Financave, gjatë procesit të hartimit të projektligjit “për 
parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit”. Banka e 
Shqipërisë, si autoriteti mbikëqyrës i sistemit bankar, e shikon me përparësi 
përmirësimin e kuadrit ligjor për parandalimin e përdorimit të sistemit bankar, 
për pastrimin e parave të rrjedhura nga aktivitetet kriminale dhe pasurive prej 
tij, në përputhje me direktivat e Bashkimit evropian në këtë fushë dhe me 
rekomandimet e rishikuara të FatF – it.
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në këtë këndvështrim, ky përmirësim ndër të tjera synon ruajtjen e 
besueshmërisë së publikut dhe të investitorëve, ndaj sistemit bankar shqiptar.

V.4.6 KRijimi i KuadRit RRegullatiV pëR adminiStRimin e ReZeRVëS 
ValutoRe 

në këtë vit u përfundua me sukses me asistencën e Bankës Botërore, hartimi 
dhe plotësimi i kuadrit rregullativ për administrimin e rezervës valutore, duke 
rishikuar politikën e Bankës së Shqipërisë për administrimin e kësaj rezerve, 
kriteret dhe kushtet e administrimit si dhe decentralizimin e kompetencave 
vendimmarrëse, gjatë këtij procesi.

V.5 ZhVillime në FunKSionin e KontRollit të 
BRendShëm

në vitin 2006, janë realizuar 44 audite dhe 3 procedura verifikimi. një 
procedurë auditi u realizua duke angazhuar mesatarisht 32 ditë pune-auditor. 
nga auditet e ushtruara, inspektorët paraqitën 269 gjetje dhe dhanë 197 
rekomandime. detyrat e auditit u kryen nga 6 inspektorë të kontrollit, prej të 
cilëve 1 është inspektor i teknologjisë së informacionit. Funksioni i auditit në 
Bankën e Shqipërisë, mbulohet me rreth 1.4 inspektorë për çdo 100 punonjës 
të bankës qendrore, me përvojë mesatare pune në auditin e bankës qendrore, 
prej 10 vjetësh. auditet u kryen në Bankën e Shqipërisë, përfshirë 5 degët e 
saj në rrethe si dhe njësinë e Shtypshkronjës.

gjatë vitit 2006, për rritjen e rolit të auditit të brendshëm si funksion që 
mbështet dhe forcon përgjegjshmërinë e drejtimit të bankës qendrore, për 
të përmirësuar qeverisjen e saj, u mbajtën takimet e rregullta 6-mujore 
midis inspektorit të përgjithshëm dhe anëtarëve joadministratorë të Këshillit 
mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Këto takime, i shërbyen rritjes së shkallës 
së informimit të anëtarëve të Këshillit mbikëqyrës, për të marrë vendime mbi 
bazën e një informimi më transparent dhe më të plotë. 

programi i punës së auditit të brendshëm u përshtat, për të përfshirë 
sugjerimet e anëtarëve të Këshillit mbikëqyrës, me qëllim trajtimin e aspekteve 
që përbënin çështje me rëndësi dhe për të kryer analiza të pavarura të aspekteve 
të ndryshme të veprimtarisë së Bankës së Shqipërisë. Ky proces diskutimi dhe 
informimi i dyanshëm, përmirësoi shkallën e të kuptuarit të pritshmërive të 
Këshillit mbikëqyrës nga auditi i brendshëm dhe siguroi një përputhje më të 
mirë të objektivave të auditit të brendshëm me ato të Bankës së Shqipërisë. 
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Shënime

1 gjatë vitit 2006 kanë qenë 247 ditë pune efektive.
2 Kriteret e anëtarësimit në Be quhen ndryshe kriteret e Kopenhagenit. ato 

janë përcaktuar në Këshillin evropian, të mbajtur në Kopenhagen në qershor 
1993 dhe kërkojnë që vendi kandidat për anëtarësim në Be:

- të ketë ngritur institucione të qëndrueshme që garantojnë demokracinë, 
shtetin ligjor, të drejtat e njeriut si dhe respektimin dhe mbrojtjen e të drejtave 
të pakicave (kriteri politik);

- të ketë një ekonomi tregu funksionale, të aftë për t’u përballur me 
trysnitë konkurruese dhe forcat e tregut brenda Be-së (kriteri ekonomik);

- të ketë aftësinë për të përmbushur detyrimet që rrjedhin nga 
anëtarësimi, përfshirë objektivat e bashkimit e politik, ekonomik dhe monetar 
(përafrimi i legjislacionit dhe zbatimi efektiv i tij).

3 në datën e mbylljes së raportimit (14 shkurt 2007), kursi zyrtar i sdr-ve me 
dollarin amerikan ishte 1 sdr = 1.49671 usd.

4 marrëveshja “për administrim dhe konsulencë të investimit të rezervës 
valutore” është nënshkruar ndërmjet Bankës së Shqipërisë dhe Bankës 
Botërore, në shtator 2005. 
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