
ANEKS – SPECIFIKIME TEKNIKE 

PUBLIKIMI DHE KRONOLOGJIA E NGJARJEVE OPERATIVE  

Çdo të martë, Banka e Shqipërisë publikon pritjet e saj për nivelin mesatar të faktorëve autonomë 

( ), nivelin mesatar të likuiditetit të patregtueshëm ( ) gjatë periudhës së parashikuar, si dhe 

vlerën standarde të likuiditetit ( ) ose thënë ndryshe, vlerën e likuiditetit që do të ofrohet në 

ankandin e rregullt javor.  

 

SI TË LLOGARISIM VLERËN STANDARDE TË LIKUIDITETIT TË OFRUAR (SHUMA E SHPALLUR) 

Vlera standarde e likuiditetit të ofruar në operacionet e rregullta javore përkufizohet si injektimi i 

nevojshëm për t’u mundësuar bankave që në ditën përpara maturimit të këtij operacioni, të kenë 

plotësuar mesatarisht detyrimet për mbajtjen e rezervës.  

Vlera standarde e likuiditetit të ofruar merr në konsideratë parashikimin e faktorëve autonomë dhe të 

gjitha mungesat apo tepricat e likuiditetit të akumuluara nga fillimi i periudhës. Këto diferenca mund të 



lindin për shkak të devijimit nga parashikimi i faktorëve autonomë dhe për shkak të tepricës së 

patregtueshme më të lartë se niveli i parashikuar.  

Vlera standarde e likuiditetit të ofruar mund të llogaritet duke përdorur formulën1 e mëposhtme dhe 

parashikimin e publikuar nga Banka e Shqipërisë.  

 

 

 

 = Dita e lajmërimit për zhvillimin e ankandit javor. 

 = Numri i ditëve nga dita e lajmërimit (përfshirë), deri në ditën përpara maturimit të 

operacionit javor (përshirë).  

 = Numri i ditëve nga dita e lajmërimit (përfshirë), deri në ditën përpara shlyerjes së 

ankandit të ndërhyrjes javore. 

 = Numri i ditëve nga dita e parë e periudhës (përfshirë), deri në ditën t-1 (përfshirë). 

 = Niveli mesatar i rezervave të detyruara për periudhën.  

 = Niveli i shënjestruar i rezervave të tepërta mesatare për periudhën në fjalë. BSH-ja, me 

anë të ndërhyrjeve të saj, synon një pozicion neutral të rezervave të tepërta deri në 

+100 milionë Lek. (Megjithatë, nëse do të ishte e nevojshme, ajo mund shënjestrojë një 

nivel tjetër.) 

 = Gjendja mesatare e llogarive të bankave duke filluar nga dita e parë e periudhës, deri në 

ditën t-1.  

  = Niveli mesatar i faktorëve autonomë të parashikuar për periudhën  (periudha e 

parashikuar).  

  = Niveli mesatar i likuiditetit të supozuar i patregtueshëm për periudhën  (periudha e 

parashikuar). 

 = Niveli mesatar i likuiditetit që është injektuar apo do të ofrohet me anë të operacioneve 

afatgjata, gjatë periudhës  

 = Niveli mesatar i likuiditetit që supozohet se do të injektohet/tërhiqet nga tregu me anë 

të operacioneve rregulluese, gjatë periudhës  

 = Vlera e ndërhyrjes javore paraardhëse që pritet të maturohet. 

                                                           
1
 Kjo formulë është një version i modifikuar i “Benchmark Allotment Formula”, të përdorur nga BQE-ja.  

Mungesa/ Teprica e Akumuluar Ndryshimi në Nevojën për Likuiditet Likuiditeti i Tanimë i Financuar nga BSH 



PUBLIKIMI I INFORMACIONIT MBI GJENDJEN E LIKUIDITETIT 

Gjithashtu, Banka e Shqipërisë publikon çdo ditë informacionin mbi gjendjen e likuiditetit në ditën 

paraardhëse. Ky informacion do të përfshijë gjendjen totale të llogarive të bankave, rezervën e tepërt 

mesatare dhe nivelin e faktorëve autonomë. Në këtë tabelë publikohet edhe informacioni në lidhje me 

transaksionet në tregun ndërbankar. 

 

Duke qenë se faktorët autonomë janë jashtë kontrollit të drejtpërdrejtë të Bankës së Shqipërisë, ecuria 

e faktorëve autonomë mund të jetë e ndryshme, në krahasim me pritjet e publikuara. Këto pritje 

përfaqësojnë parashikimin më të mirë të Bankës së Shqipërisë, bazuar në mjetet e saj të parashikimit. 

Megjithatë, ajo nuk merr përsipër përgjegjësi për parashikimin e faktorëve të cilët janë jashtë kontrollit 

të saj.  

Cilësia e parashikimit shqyrtohet vazhdimisht në Bankën e Shqipërisë. Bazuar në analiza të vazhdueshme 

të parashikimeve, Banka e Shqipërisë ka arritur në konkluzionin se parashikimet e saj janë të paanshme. 

Kjo do të thotë që me kalimin e kohës, devijimet pozitive barazojnë ato negative, duke e çuar devijimin 

mesatar afër nivelit zero.  

 

 


